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

سه شنبه | 26 حوت 1399 | 16 مارچ 2021 | سال دهم | شماره 2114 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

در  افغانسـتان  مذاکـرات صلـح  آغـاز  زمـان  از 
2018 تـا کنـون، جامعـه ی جهانـی و درصـدر، 
بـه  را  افغانسـتان  حکومـت  متحـده  ایـاالت 
کـرات و مقاطـع مختلـف تحت فشـار گذاشـته 
تـا سیاسـت ها، مواضـع و اقدامـات اش را تغییـر 
دهـد. در خصـوص رونـد صلـح و نـوع مواجهـه 
افغانسـتان  حکومـت  طالبـان،  بـا  مصالحـه  و 
اقدامـات  و  مالحظـات  مخالفت هـا،  به دلیـل 
سیاسـی و امنیتـی اش تحت فشـار ملموس قرار 
گرفتـه اسـت. در بیشـتر ایـن مـوارد، به دلیـل 
وارد  کـه  دیپلماتیکـی  و  سیاسـی  فشـارهای 
آمـده، حکومـت افغانسـتان مجبـور بـه تغییـر 

موضـع و تمکیـن شـده اسـت.
و  متحده  ایاالت  عبوسانه ی  رویه ی  برخالف 
روند  با جمهوریت در قضایای  جامعه ی جهانی 
اما  طالبان  گروه  با  کشورها  این  رفتار  صلح، 
است.  بوده  مماشات  و  امتیازدهی  بر  مبتنی 
این  مورد  برجسته ترین  دوحه،  توافقنامه ی 
رویه ی ایاالت متحده با طالبان است. سندی که 
در آن، طالبان از یک گروه شورشی و تروریستی 
به حداکثر بدیل نظام سیاسی موجود و حداقل 
صاحب 50 درصد سهم در قدرت سیاسی تبدیل 

شدند...
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یت،  عبویس با جمهور
یزم مماشات با ترور

جدال هویت و سیاست )3(
کستان کنون و آینده ی سیایس و فرهنیگ هزاره ها در پا اشاره  ای به وضع ا

جریان است. هر حرکتی واکنشی دارد و این نشان تحرک 
و پویایی جامعه است ولی هیچ نشانی از درک واقعیت به 
چشم نمی آید. روزی در یکی از راسته های شهرک هزاره 
)هزاره تاون( شاعری را دیدم به نام محمدایاز بی نام که در 
کرده  اعتراض  »کیبالغ«  کار جمعیت  و  رفتار  به  شعری 

بود. جالل اوحدی، یک محقق و نویسنده...

در برابر چنین وضعیتی، نخبگان فرهنگی و سیاسی هزاره 
هویت،  موضوع  پیرامون  آنان  هستند.  بی تفاوت  نسبتا 
تماس  که  می کنند  مطرح  را  مباحثی  زبان  و  فرهنگ 
رویکردهای  دارند.  کنونی شان  فرهنگی  واقعیت  با  اندکی 
آنان پیرامون زبان و فرهنگ مختلف، اما سطحی هستند. 
بحث های داغ و گمراه کننده در مورد زبان همین اکنون در 

از »روابط عامه« تا 
»روابط عمومی«؛ 
رضورت عبور از 

مریزابنویس ها به کارگزاران 
متخصص روابط عمومی

با  مفهوم  یک  اساسا  عمومی  روابط  و  عامه  روابط 
رویکرد  لحاظ  از  اما  است.  مختلف  نوشتاری  صورت 
اداری و سازمانی در افغانستان، میان »روابط عامه« 
ادبیات  بسیاری است. در  تفاوت  و »روابط عمومی« 
که  اداری  تشکیالت  از  بخشی  به  افغانستان  دولتی 
به  را  مکاتبات  و  ارتباطات  تأمین  مسئولیت  عموما 
عهده دارد، اسم ترکیبی روابط عامه را به کار می برند. 
این روابط عامه در واقع ادامه ی همان »میرزاباشی« 
سنتی و درباری است که در آن افراد کم سواد نقش 
بازی می کنند.  را  قلمدان«  »میرزابنویس« و »میرزا 
درحالی که روابط عمومی با قدمت بیش از یک سده، 
که  است  مدرن  سازمانی  و  اداری  ساختار  محصول 

بر محور تعامل، تبادل و ارتباط دوسویه می چرخد...
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جامعه  اثرگذار  و  عمده  بخش  یک  اخیر  ماه های  در 
حمله  آماج  هدف مند  و  مستقیم  صورت  به  افغانستان 
تروریست ها و افراط گرایان مذهبی بوده است. گزارشی را 
در روز های اخیر در وب سایت رادیو اروپای آزاد خواندم 
که به شرح حال دو تن از خبرنگاران خانم که به صورت 
دو  این  است.  پرداخته  بوده اند،  حمله  هدف  مشخص 

خبرنگار از دام سوءقصد جان سالم به در برده اند و...

رؤیای بربادرفته ی نسل جنگ
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کمیته مصونیت خبرنگاران افغان 
در مورد اظهارات سخن گوی وزارت 
داخله وضاحت خواست

صفحه 2

خبرنگاران و فعاالن مدنی در بامیان 
خواستار بررسی بی طرفانه ی 
لت وکوب اسحاق اکرمی شدند

صفحه 2

صفحه 2

برف کوچ در پکتیا 
جان ۲۵ طالب را گرفت

وهی یا تنقیص تشکیل؛  برکناری گر
چرا بیش از 100 کارمند اداره امور 
برکنار شده اند؟

صفحه 3

»تا سه ماه دیگر روند 
اخذ جریمه های ترانسپورتی 
در افغانستان بانکی می شود«

راهپیمایی سراسری 
در استرالیا در اعتراض 
به آزار جنسی زنان

صندوق  رییس  دیمیتریف،  کیریل  روز:  اطالعات 
سرمایه گذاری مستقیم روسیه با انتشار بیانیه ای از 

حصول توافق با شرکت هایی از چهار کشور...

پس از پیروزی در 
دربی شمال لندن؛

الکازت: 
خوش شانس بودم 

که پنالتی گرفتم

روسیه از تولید واکسن 
»اسپوتنیک وی« در چهار کشور 

اتحادیه اروپا خبر داد 

در انفجار ماین 
بر موتر حامل 

کارمندان 
وزارت مخابرات 

۱۵ غیرنظامی 
زخمی شدند
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خلیل زاد در کابل با غنی و عبداهلل 
به طور جداگانه دیدار کرد
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تاکنون،  افغانستان  صلح  روند  آغاز  زمان  از 
قوانین  و  موازین  همه ی  برخالف  طالبان 
بین المللی جنگ و در تضاد آشکار با حسن 
نظر و اراده ی صلح جویی، رشته ای از حمالت 
تخریب  هدفمند،  قتل های  غیرنظامیان،  بر 
روی  را  کور  کشتارهای  و  عامه  تأسیسات 
دست گرفته اند. در قریب به 30 ماه از زمان 
غیرنظامی  صدها  کنون،  تا  مذاکرات  آغاز 
به شمول گروه های خاص اجتماعی و مدنی 
مجروح  و  کشته  طالبان  حمالت  اثر  در 
از  موجی  طالبان  اخیر،  ماه های  در  شدند. 
خبرنگاران،  قتل  برای  را  هدفمند  حمالت 
ملکی،  نیروهای  اجتماعی،  و  مدنی  فعاالن 
عالمان دینی و متنفذین قومی در دست اجرا 
گذاشته اند. در آخرین مورد، دو روز قبل، دو 
موتر تونس حامل افراد ملکی در شهر کابل 
دیروز،  گرفت.  قرار  طالبان  حمله ی  هدف 
موتر حامل کارمندان ملکی وزارت مخابرات 
در کابل هدف حمله قرار گرفت. در این دو 
رویداد، جمعا دست کم 30 فرد ملکی مجروح 

و 3 تن کشته شدند.
به صریح ترین شیوه ی  این حمالت طالبان، 
ممکن قوانین و موازین بین المللی جنگ را 
پامال می کند. در هر جنگی، براساس قوانین 
جنگی، حمله بر غیرنظامیان ممنوع است و 
عامالن آن به عنوان مرتکبین جنایت جنگی 
باید محاکمه شوند. جدا از آن، این حمالت 
صلح جویی  روحیه ی  آشکار  نقض  طالبان، 
با  را  صلح  روند  کامیابی  آن،  دوام  و  است 

چالش و مانع مواجه می کند.
ایاالت متحده و دیگر شرکای این کشور، در 
طول دو سال گذشته، حکومت افغانستان را 
صلح«،  روند  تخریب  برای  »تالش  به دلیل 
بارها زیر فشارهای غیرمتعارف گذاشته است. 
افغانستان  با حکومت  رویه که  این  برعکس 
صورت گرفته است، دست کم تا کنون هیچ 
فشار ملموسی بر طالبان وارد نشده تا دست 
از جنایت های صریح جنگی و تخریب آشکار 

روند صلح بردارد.
متحدین  همه ی  که  متحده  ایاالت  نه تنها 
باید فشارهای  و جامعه ی جهانی  آن کشور 
واقعی و ملموس سیاسی و نظامی بر طالبان 
و  گروه  این  جنگی  جنایات  تا  کنند  وارد 
متوقف  را  صلح  روند  برای  مخرب  اقدامات 
کنند. مادامی که این فشار به صورت واقعی و 
ملموس ایجاد نشود، طالبان کماکان در حق 
غیرنظامیان افغانستان مرتکب جنایت جنگی 

خواهند شد.
رویه ی دوگانه ای که ایاالت متحده و جامعه ی 
افغانستان  حکومت  خصوص  در  جهانی 
برای  تالش  گرفته،  دست  روی  طالبان  و 
برقراری یک صلح عادالنه و پایدار نیست بلکه 
نوعی تسلیم دهی افغانستان به طالبان تفسیر 
می شود. اگر این تفسیر غلط است، مماشات 
افغانستان  حکومت  با  عبوسی  و  طالب  با 

تفسیر دیگری نمی تواند داشته باشد.

والیت آغاز شده و این روند عمال ادامه دارد.
که  است  افتاده  اتفاق  بارها  او،  گفته ی  به 
و  گزارش  نشر  به خاطر  حکومت  منتقدان 
یا انتقادی در شبکه های اجتماعی از جمله 
قرار  مواخذه  و  تهدید  مورد  فیس بوک، 

گرفته اند.
فعاالن  و  محلی  خبرنگاران  هم،  سوی  از 
را  اکرمی  اسحاق  لت وکوب  بامیان  مدنی 
آقای  خصوصی  حریم  به  تجاوز  و  تعرض 
که  گفته اند  و  دانسته  همکارانش  و  اکرمی 
در  بامیان  محلی  اداره  روز،  دو  گذشت  با 
انجام  را  اقدامات الزم  پیگیری آن  زمینه ی 
نداده است. این خبرنگاران بی توجهی به این 
یک  خبرنگاری  کار  ادامه ی  برای  را  قضیه 

هشدار دانسته اند.
در  بامیان  والی  عظیمی، سخن گوی  لطیف 
لت وکوب  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
که  می گوید  کرده،  تأیید  را  اکرمی  اسحاق 
پولیس و ارگان های عدلی و قضایی درحال 

بررسی این قضیه اند.

اسحاق اکرمی مدعی است که آمر و هفت 
بامیان  در  ملی  تلویزیون  و  رادیو  کارمند 
با  و  اجازه  بدون  جاری  هفته ی  شنبه  روز 
از تحقیر  کفش داخل دفترش شده و پس 
لت وکوب  را  همکارش  یک  و  او  توهین،  و 
بیرون  را  دفترش  وسایل  همچنان  و  کرده 

انداخته اند.
اگر  هرکسی  که  می گوید  اکرمی  آقای 
اقدام  به جای  باید  دارد  او  برابر  در  ادعایی 
طریق  از  آن را  صحرایی«،  »محکمه ی  به 

مجراهای رسمی پی گیری کند.
عبداهلل شایگان، فعال مدنی در بامیان ضمن 
برابر  در  موجود  وضعیت  از  نگرانی  ابراز 
والیت،  این  در  مدنی  فعاالن  و  خبرنگاران 
که  می خواهد  مرکزی  و  محلی  حکومت  از 
تالش نکند با بهانه های مختلف در برابر کار 

آنان مانع ایجاد کنند.
نیز  بامیان  در  خبرنگار  احمدی،  زمان 
و  تهدید  اخیر  سال های  در  که  می گوید 
این  در  خبرنگاران  برابر  در  دوسیه سازی 

تهدید،  به قضایای  پیوند  شده است که در 
خشونت، توهین و تحقیر خبرنگاران به ویژه 
اختیار  خاموشی  اکرمی  اسحاق  لت وکوب 

نکنند.
است  خواسته شده  همچنان  نهادها  این  از 
ارگان های  عمل کردهای  و  اجراآت  بر  که 
امنیتی، عدلی و قضایی نظارت داشته باشند 
تا به قضایای خبرنگاران به صورت بی طرفانه 

و عادالنه رسیدگی شوند.
بامیان  در  محلی  خبرنگاران  همن طور، 
ادارات  همکاری  میزان  اخیرا  که  گفته اند 
دولتی در خصوص ارائه ی اطالعات به گونه ی 
در  و  است  آمده  پایین  مالحظه«  »قابل 
نیز  ادارات دولتی  روابط میان خبرنگاران و 

سکتگی دیده می شود.
به باور این خبرنگاران، با ادامه ی این وضعیت 
دست رسی به اطالعات محدودتر خواهد شد. 
بامیان  در  محلی  اداره ی  مسئوالن  از  آن ها 
خواسته اند که براساس قانون دست رسی به 
اطالعات، با خبرنگاران همکاری جدی کنند.

اطالعات رز: دو روز پس از لت وکوب اسحاق 
اکرمی، مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در 
از خبرنگاران محلی  بامیان، شماری  والیت 
و فعاالن مدنی در این والیت از ارگان های 
امنیتی و عدلی و قضایی خواسته اند که این 
قضیه را هرچه زودتر به صورت بی طرفانه و 

جدی بررسی کنند.
خبرنگاران  این  چهارماده ای  قطع نامه ی  در 
که دیروز )دوشنبه، 25 حوت( منتشر شده، 
مربوطه  ارگان های  که  است  آمده  همچنان 
افراد  مالمت،  و  سالمت  تشخیص  با  باید 

خاطی را به قانون بسپارند.
انتظار  که  گفته اند  همچنان  خبرنگاران 
این موضوع  با رسیدگی همه جانبه ی  دارند 
]لت وکوب اسحاق اکرمی[، جلو »زورآزمایی 

افراد خودسر و بی خبر از قانون« را بگیرند.
در ماده ی سوم قطع نامه از نهادهای حامی 
خبرنگاران و رسانه های آزاد، هیأت معاونت 
سازمان ملل متحد )یوناما( و دفتر ساحوی 
کمیسیون حقوق بشر در بامیان نیز خواسته 

کرمی شدند خربنگاران و فعاالن مدین در بامیان خواستار برریس یب طرفانه ی لت وکوب اسحاق ا

این کمیته یادآوری کرده است که در گذشته 
خالف  اظهارات  داخله  وزارت  آدرس  از  نیز 
واقع نشر و پخش شده است. کمیته مصونیت 
است  کرده  امیدواری  ابراز  افغان  خبرنگاران 
که وزارت داخله به این مشکل رسیدگی کند.

در همین حال، طارق آرین در یک رشته تویت 
دیگر گفته است که در مورد اظهاراتش در 
از سوی یک  انفجاری  مواد  انتقال  به  پیوند 
را شریک  به زودی جزئیات  رسانه خصوصی 
می کند. آقای آرین گفته است که معلوماتی 
را که او منتشر کرده ابتدایی است. او نوشته 
و  انکشاف هستیم  است: »اکنون در مرحله 
آنچه نشر شده است مستند می باشد. شواهد 
ناپذیر موجود است و ممکن پهلوهای  انکار 

دیگر در قضیه دخیل باشد.

است. به باور این کمیته، صحبت های ُگنگ و 
کلی از یک آدرس رسمی دولتی نگران کننده 

است و از اعتبار این نهادها می کاهد. 
در اعالمیه همچنان آمده است: »در وضعیتی 
به صورت مستقیم  که خبرنگاران و رسانه ها 
هدف قرار می گیرند و حمالت هدفمند علیه 
چنینی  این  اظهارات  یافته،  افزایش  آنان 
رسانه ها  و  بیان  آزادی  بر  بزرگی  ضربه ی 

می زند.«
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در ادامه از 
این موضوع  وزارت داخله خواسته است که 
که  صورتی  در  و  کند  تحقیق  و  تعقیب  را 
زمینه  در  شود،  ثابت  واقع  خالف  اظهارات 
را  الزم  اقدامات  افغانستان  قوانین  براساس 

روی دست گیرد.

در  رسمی  به صورت  زودتر  هرچه  که  است 
رسانه ای  جامعه  به  موضوع  این  به  پیوند 

وضاحت بدهد.
 25 )دوشنبه،  دیروز  که  اعالمیه  این  در 
حوت( منتشر شده، آمده است: »وزارت امور 
داخله به عنوان نهادی که تأمین امنیت مردم 
را بدوش دارد، نیاز دارد تا در نشر و پخش 
دهد،  خرج  به  را  دقت  بیشترین  معلومات 
نه  غیرموثق،  معلومات  پخش  و  نشر  چون 
بلکه  را مغشوش می سازد،  اذهان عامه  تنها 
روابط نیک و حسنه وزارت را با رسانه ها نیز 

خدشه دار می کند.«
براساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران 
افغان، در ظاهر به نظر می رسد که حرف های 
نبوده  همه جانبه  داخله  وزارت  سخن گوی 

خبرنگاران  مصونیت  کمیته  روز:  اطالعات 
در  است که  داخله خواسته  وزارت  از  افغان 
این  سخن گوی  آرین،  طارق  ادعای  مورد 
وزارت در پیوند به دست داشتن یک رسانه 
وضاحت  انفجاری  مواد  انتقال  در  خصوصی 

دهد.
داخله صبح  وزارت  آرین، سخن گوی  طارق 
بود که یک رسانه ی  تویتی گفته  در  دیروز 
خصوصی در انتقال مواد انفجاری دست دارد. 
او هرچند از این رسانه نامی نگرفته، اما در 
صحبت با روزنامه اطالعات روز نوعیت رسانه 

را تصویری عنوان کرده بود.
اکنون کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در 
اعالمیه ای نسبت به این اظهارات آقای آرین 
ابراز نگرانی کرده و از وزارت داخله خواسته 

کمیته مصونیت خربنگاران افغان در مورد اظهارات سخن گوی وزارت داخله وضاحت خواست

در انفجار ماین بر موتر حامل کارمندان وزارت مخابرات ۱۵ غرینظامی زخمی شدند
اداره افغان پُست و شرکت مخابراتی افغان تلی کام را به طرف ساحه ی خیرخانه ی شهر 

کابل انتقال می داد.
آقای ناصری همچنان گفت که براساس گزارش های ابتدایی چهار نفر از کارمندان این 

دو اداره زخمی و به شفاخانه منتقل شده اند.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این درحالی است که شام دو روز پیش نیز دو عراده موتر نوع تونس در ساحه ی پل 
سوخته ناحیه ی ششم و ساحه ی سرکاریز ناحیه ی سوم هدف انفجار ماین مقناطیسی 

قرار گرفت.
در این دو انفجار دست کم پنج نفر کشته و 1۶ نفر دیگر زخمی شدند.

حوت(   25 )دوشنبه،  دیروز  ظهر  از  بعد  دقیقه ی   3:50 ساعت  حوالی  روز:  اطالعات 
انفجاری در ساحه ی دهن باغ ناحیه ی دوم شهر کابل رخ داده است.

فردوس فرامرز، سخن گوی پولیس گفته است که یک عراده موتر نوع کاستر هدف انفجار 
ماین قرار گرفته است.

 15 رویداد  این  در  ابتدایی،  معلومات  براساس  که  است  گفته  همچنان  فرامرز  آقای 
غیرنظامی زخمی و به شفاخانه منتقل شده اند.

به گفته ی او، در این رویداد یک عراده موتر نوع سراچه نیز قسما تخریب شده است.
در همین حال، نصرت اهلل نصرت ناصری، سخن گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی می گوید 
که موتر کاستر که در انفجار دیروز در ساحه ی دهن باغ هدف قرار گرفته، کارمندان 

یمه های ترانسپوریت در افغانستان بانیک می شود« »تا سه ماه دیگر روند اخذ جر
در  پولیس  اخاذی  از  قبال  که  رانندگان  و  ترانسپورتی  شرکت های  مسئوالن  از  او 
شاهراه ها شکایت داشتند، خواسته است که شناس نامه ی الکترونیکی گرفته و مسئولیت 

شهروندی شان را ادا کنند.
 G2C برنامه  داخله  امور  وزارت  در  »ما  است:  نوشته  ادامه  در  همچنان  داخله  وزیر 
یعنی ارتباط برقی حکومت و مردم را آغاز و تطبیق می کنیم. بسیاری سیستم ها اصالح 

می شوند و فساد با همکاری و مشارکت مردم از بین خواهد رفت.«
این درحالی است که پیش از این مسئوالن شرکت های ترانسپورتی و رانندگان از اخاذی 
پولیس در مسیر شاهراه ها شکایت داشتند. آن ها برای مدتی شاهراه ها را مسدود کرده 
بودند. به دنبال آن، مسعود اندرابی اعالم کرد که خودش مسئولیت رسیدگی به اتهامات 
اخاذی در مسیر شاهراه ها را بر عهده می گیرد. او در نخستین اقداماتش ده ها منسوب 

پولیس را از وظایف شان برکنار کرد.

اطالعات روز: محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله می گوید که قرار است تا سه ماه 
دیگر روند اخذ جریمه های ترانسپورتی بانکی شود. به گفته ی او، با بانکی شدن این روند، 

پرداخت جریمه ها از طریق پیام کوتاه موبایل صورت خواهد گرفت.
دریافت  از  پس  او  که  است  نوشته  خود  فیس بوک  رسمی  صفحه ی  در  اندرابی  آقای 
شکایت ها، دو روز پیش )یک شنبه، 2۴ حوت( به یکی از دروازه های ورودی کابل در 

پلچرخی رفته و با یک پولیس ترافیک نیز از نزدیک صحبت کرده است.
وزیر داخله به نقل از پولیس ترافیک نوشته است: »تعدادی از راننده ها بدون جوازسیر 
و جواز رانندگی فعالیت مي کنند و زمانی که پولیس باالی آن ها جریمه وضع می کند 

شکایت می کنند و می گویند اخاذی وجود دارد.«
به گفته ی اندرابی، یکی از خالهای کالن، اخذ جریمه های ترانسپورتی به شکل فزیکی 

است که این روند زمینه را برای فساد فراهم می کند.

گانه دیدار کرد خلیل زاد در کابل با غین و عبدهللا به طور جدا
افغانستان و تصامیم اخیر کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی بحث کرده اند.

نشست های مسکو و ترکیه درباره ی صلح افغانستان، مذاکرات دوحه، تسریع روند مذاکرات 
و کاهش خشونت ها از دیگر موضوعاتی بوده که دو طرف روی ان گفت وگو کرده اند.

زلمی خلیل زاد در یازدهم حوت نیز به کابل آمده بود. او در جریان آن سفرش طرحی 
را در مورد صلح افغانستان زیر نام طرح دولت انتقالی صلح به رهبران حکومت و رهبری 
شورای عالی مصالحه ی ملی پیشکش کرده بود. شورای عالی مصالحه ی ملی گفته است 

که این طرح را بررسی می کند.
آقای خلیل زاد پس از سه روز اقامت در کابل، به دوحه رفت و این طرح را با رهبری طالبان 
نیز شریک کرده است. طالبان گفته است که این طرح را بررسی و موقف رسمی شان را 

بعدا اعالم خواهند کرد.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری از دیدار رییس جمهور اشرف غنی با زلمی خلیل زاد، 
نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان خبر داده است. آقای خلیل زاد دیروز از دوحه 

به کابل آمده است.
در خبرنامه ی ارگ ریاست جمهوری آمده است که این دیدار عصر دیروز، دوشنبه در ارگ 
انجام شده است. به نقل از خبرنامه، آقای خلیل زاد در مورد سفرها و فعالیت های اخیر خود 
به رییس جمهور غنی معلومات داده است. در اعالمیه همچنان آمده است که دو طرف در 

این دیدار در رابطه به روند صلح و اقدامات بعدی در این روند بحث و گفت وگو کرده اند.
همزمان با این، قصر سپیدار نیز از دیدار خلیل زاد با عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 

مصالحه ی ملی خبر داده است.
طبق خبرنامه ی سپیدار، دو طرف درباره ی آخرین پیشرفت ها و تحوالت درباره ی صلح 

برف کوچ در پکتیا 
جان ۲۵ طالب را گرفت

اطالعات روز: منابع محلی در والیت پکتیا 
برف کوچ  سرازیرشدن  پی  در  که  می گویند 
 25 والیت،  این  جاجی آریوب  ولسوالی  در 

جنگ جوی گروه طالبان جان باخته اند.
فرماندهی  سخن گوی  امیری،  محمدلعل 
روز  اطالعات  روزنامه  به  پکتیا  پولیس 
پیش  شب  دو  ناوقت  رویداد  این  که  گفت 
)یک شنبه، 23 حوت( در منطقه ی »تنگی 
زغنی« ولسوالی جاجی آریوب رخ داده است.

اعضای  این  امیری،  آقای  به گفته ی 
که  شده اند  برف کوچ  زیر  زمانی  طالبان 
از  زغنی،  تنگی  طریق  از  می خواسته اند 
که  افزود  او  بیایند.  افغانستان  به  پاکستان 
از  شماری  طالبان،  اعضای  این  میان  در 
فرماندهان شهروند پاکستانی این گروه نیز 

شاملند.
تأیید کرده  را  رویداد  این  وقوع  نیز  طالبان 

است.
کشور  از  بخش هایی  گذشته،  روز  چند  در 
شاهد  جنوب،  در  پکتیا  والیت  جمله  از 
ریاست  است.  بوده  باران  و  برف  بارش 
در  که  بود  گفته  پیش  روز  دو  هواشناسی 
30 والیت کشور احتمال بارش برف و باران 

و جاری شدن سیالب های آنی وجود دارد.
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یکی از بزرگترین چالش اداره های 
دولتی در بیست سال گذشته، 
ناکامی آن ها در اجرای درست و 
شفاف مسئولیت های شان در 

قبال شهروندان بوده است. در 
نبود روابط عمومی کارا و پویا، 

خدمات رسانی اداره های دولتی 
به شهروندان همیشه نقض و 

مشکل داشته و مردم برای امضای 
یک مکتوب چه بسا هفته ها و 

ماه ها سرگردان و کالفه شده اند.

و  فرعی  واحد  به عنوان  عمومی  روابط  گرفتن 
سازمان  مدیریتی  بخش های  سایر  زیرشاخه ی 
تنزل  را در حد داراالنشای سنتی  اداره، آن  و 
رابطه ی  عمومی ها  روابط  موفقیت  می دهد. 
و  حرفه  این  سازمانی  جایگاه  به  مستقیم 
در  دارد.  آن  حرفه ای  و  متخصص  کارگزاران 
مناسب  جایگاه  در  عمومی  روابط  که  صورتی 
مدیر  اما  باشد  داشته  قرار  سازمان  تشکیالتی 
دانش  بخش،  این  کارگزاران  و  عمومی  روابط 
و مهارت کافی روابط عمومی را نداشته باشد، 
نمی تواند تحولی در سازمان ایجاد کند. مسئول 
را  حرفه  این  کافی  دانش  باید  عمومی  روابط 
خالقیت  و  توانایی  مهارت،  از  و  باشد  داشته 
باالیی برخوردار باشد. ابزار کارش را بشناسد و 
نحوه ی به کارگیری از وسایل ارتباط جمعی را 
به درستی بداند و با اصول خبرنویسی، تبلیغات، 
مدیریت  مستندسازی،  افکارسنجی،  پژوهش، 
بحران، مدیریت افکار عمومی، مدیریت روابط 
مشتریان  و  کارمندان  حقوق  درون سازمانی، 

آشنایی کامل داشته باشد. 
در واحدهای روابط عامه اداره ها و سازمان ها در 
اصول  با  حتا  بخش  این  کارمندان  افغانستان، 
و عناصر ابتدایی خبرنویسی آشنایایی ندارند و 
را جزو  این حرفه  نیاز  مورد  دیگر  مهارت های 
که  شده  باعث  مسأله  این  نمی دانند.  کارشان 
این بخش اداره های دولتی در افغانستان به یک 
بخش زاید و بی مصرف تنزل کرده و کارمندان 
آن به مزدبگیران بار دوش دولت تبدیل شده اند. 
با توجه به این چالش های اساسی »روابط عامه« 
در افغانستان، اداره ها و سازمان ها حتا قادر به 
درونی شان  مشکالت  و  نارسایی ها  مدیریت 
نیستند چه برسد به این که مدیران و مسئوالن 
برای  را  سازمان  کاری  محیط  عمومی،  روابط 
فردی  و  و شکوفایی جمعی  نوآوری، خالقیت 
کارمندان آماده کند. تمام اداره ها و سازمان های 
موفق در جهان مدیون روابط عمومی های کارا، 
دلیل،  همین  به  هستند.  خود  کاربلد  و  پویا 
حفظ  برای  افغانستان  سازمان های  و  اداره ها 
بقا، رقابت با رقیبان و موفقیت نیازمند عبور از 
»روابط عامه«های فعلی به روابط عمومی نوین 

و متخصص اند. 

را رفع کند. این مسأله برای یک اداره و سازمان 
عیب و ضعف بزرگی است. 

در  دولتی  اداره های  چالش  بزرگترین  از  یکی 
اجرای  در  آن ها  ناکامی  گذشته،  سال  بیست 
قبال  در  مسئولیت های شان  شفاف  و  درست 
عمومی  روابط  نبود  در  است.  بوده  شهروندان 
به  اداره های دولتی  پویا، خدمات رسانی  و  کارا 
و  داشته  مشکل  و  نقض  همیشه  شهروندان 
مردم برای امضای یک مکتوب چه بسا هفته ها 
نهایت  در  شده اند.  کالفه  و  سرگردان  ماه ها  و 
بارآمدن  و  اداره  بیکارگی  مسبب  مشکل  این 
فساد اداری شده است. بخش اعظم فساد اداری 
و  کاغذبازی  بروکراسی،  به دلیل  افغانستان  در 
دیوان ساالری غیرضروری است که شهروندان را 
به سمت دالالن و سهم بگیران اداری می کشاند. 
اداره های  قریب  به  اکثر  دامن گیر  مشکل  این 
حل  کلید  است.  افغانستان  سراسر  در  دولتی 
روابط عمومی  به دست واحدهای  این مشکل 
سازمان  یا  اداره  منافع  حافظ  که  اند  حرفه ای 
مدیر  یک  باشند.  مخاطبانش  و  متقاضیان  و 
متخصص و حرفه ای روابط عمومی می تواند هر 
اداره اش را بررسی کند و  شش ماه سازمان و 
نقاط قوت و ضعف آن را دریابد. به جای توجیه 
درازمدت  حل  راه  و  برنامه  ضعف،  نقاط  برای 
به  تبدیل  را  سازمان  قوت  نقاط  و  کند  طرح 
و  مشتریان  به  سازمان  اعتبار  و  الهام  منبع 

مخاطبانش کند. 
اما واقع این است که دولت افغانستان با دانش 
و رشته ی روابط عمومی بیگانه است. هنوز نه 

در پی اطالع رسانی، اطالع یابی، تبلیغ، تشویق، 
افکار عمومی است.  و مدیریت  ترویج  ترغیب، 
اصوال همه ی این رویکردها و نقش آفرینی ها در 
توسعه ی سازمان ها  و  رقابت  موفقیت،  خدمت 
زمانی تحقق می یابد که  و آن  اداره ها است  و 
روابط عمومی همزمان حافظ منافع سازمان و 

مشتری باشد. 

در  عمومی  روابط  موانع  و  مشکالت 
افغانستان

روابط  توسعه ی  و  آموزش  ضرورت   •
عمومی

در  عمومی  روابط  ضرورت  و  اهمیت  وجود  با 
این  امروزی،  شرایط  در  اداره ها  و  سازمان ها 
ــ  عامه«  »روابط  حد  در  افغانستان  در  حرفه 
که نسخه ی به روزناشده ی همان میرزاباشی ها و 
ـ باقی  منشی گری و دیوان ساالری سنتی استـ 
مانده و تأثیر چشم گیر در تعامل سازنده میان 

اداره و ارباب رجوع ندارد. 
یکی از دالیل عمده ی ناکامی اداره های دولتی و 
خصوصی، غیبت روابط عمومی نوین در ساختار 
تشکیالتی آن ها است. به طور نمونه طبق روال 
دولتی،  عمدا  اداره های  مسئوالن  معمول 
چالش ها و مشکالت اداره ی تحت مدیریت شان 
که  صورتی  در  می یابند.  اطالع  رسانه ها  از  را 
و  اداری  چالش های  رفع  و  بحران  مدیریت 
خدمات رسانی، وظیفه ی روابط عمومی ها است 
که قبل از رسانه ای شدن آن، مدیر و کارگزاران 
روابط عمومی سازمان باید وارد عمل شود و آن 

عابر شایگان

روابط عامه و روابط عمومی اساسا یک مفهوم 
از لحاظ  اما  با صورت نوشتاری مختلف است. 
میان  افغانستان،  در  سازمانی  و  اداری  رویکرد 
تفاوت  عمومی«  »روابط  و  عامه«  »روابط 
به  افغانستان  دولتی  ادبیات  در  است.  بسیاری 
بخشی از تشکیالت اداری که عموما مسئولیت 
دارد،  عهده  به  را  مکاتبات  و  ارتباطات  تأمین 
اسم ترکیبی روابط عامه را به کار می برند. این 
روابط عامه در واقع ادامه ی همان »میرزاباشی« 
سنتی و درباری است که در آن افراد کم سواد 
نقش »میرزابنویس« و »میرزا قلمدان« را بازی 
قدمت  با  عمومی  روابط  درحالی که  می کنند. 
و  اداری  ساختار  محصول  سده،  یک  از  بیش 
سازمانی مدرن است که بر محور تعامل، تبادل 

و ارتباط دوسویه می چرخد. 
در  عمومی  روابط  ناشناختگی  برخالف 
افغانستان، این مفهوم و حرفه در جهان پدیده ی 
جدیدی نیست. روابط عمومی با قدمت بیش از 
مهم  کاربردی  دانش  یک  به  اکنون  سده  یک 
پیدا کرده و  ارتقا  و رشته ی دانشگاهی معتبر 
است.  اداره ها  و  بخش جدایی ناپذیر سازمان ها 
مردم محور  و  دموکراتیک  اجتماعی  کارکرد 
موجودیت،  امروزی،  اداره های  و  سازمان ها 
جایگاه و نقش روابط عمومی را انکارناپذیر کرده 
است. بدون روابط عمومی کارا و پویا، حیات و 
توسعه سازمان ها متصور نیست. روابط عمومی 
در نقش واسط صادق و بی طرف، اهداف، برنامه، 
خدمات و محصوالت سازمان ها و شرکت ها را به 
مخاطبان و ارباب رجوع های آن می رساند و در 
مقابل خواست، نیاز، نظر و پیشنهادات مشتریان 
و مخاطبان را به سازمان ها و شرکت ها منتقل 
می کند. در واقع نقش و وظیفه ی روابط عمومی 
تأمین روابط دو سویه، سازنده و برد-برد میان 
سازمان یا شرکت و مخاطب یا مشتری آن است. 
مدیران روابط عمومی ها به عنوان وکیالن مدافع 
سازمان و اداره ها از افترا، تهمت و اعتبارزدایی 
می کنند  دفاع  عمومی  افکار  مقابل  در  آن 
حقوق  و  منافع  از  مدعی العموم  نقش  در  و 
برابر  در  رجوع ها  ارباب  و  مشتریان  مخاطبان، 
کاستی ها  و  نارسایی ها  نادرست،  سیاست های 
اداره و سازمان حفاظت می کنند. به طور کلی 
مسئولیت روابط عمومی، مدیریت روابط انسانی 
درون سازمانی و بیرون سازمانی است. مدیران و 
کارگزاران متخصص و حرفه ای روابط عمومی 
در  مدیریتی  اصول  و  شیوه ها  به کارگیری  با 
پی نظم و سروسامان دادن و پویاکردن عوامل 
درون سازمانی است و با استفاده از راهبردها و 
ابزارهای نوین ارتباطی و وسایل ارتباط جمعی 

به  نیاز  احساس  نه  و  برده  پی  آن  اهمیت  به 
داشتن آن می کند. اداره های دولتی افغانستان 
روابط  به قول خودشان  استخدام  آگهی  وقتی 
عامه را نشر می کنند در شرایط استخدام تمام 
واجدشرایط  و  مجاز  را  تحصیلی  رشته های 
می دانند جز از دانش آموختگان روابط عمومی 

که هنوز با اسم این رشته  آشنایی ندارند.
رشد و توسعه ی روابط عمومی به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر اداره ها و سازمان ها در افغانستان، 
مستلزم به رسمیت شناختن آن از جانب دولت 
و ایجاد این رشته ی تحصیلی در دانشگاه ها و 
دانشگاه  دو  یکی  در  هنوز  است.  آموزشکده ها 
روابط  ژورنالیسم،  رشته ی  دانشجویان  برای 
عمومی به عنوان یک گرایش تحصیلی تدریس 
تحصیلی  رشته ی  یک  به عنوان  نه  و  می شود 
وجود  اهمیت  و  ضرورت  کاربردی.  و  مستقل 
اداره های  و  سازمان ها  در  عمومی ها  روابط 
دولتی ایجاب می کند که دولت زمینه ی رشد 
از طریق آموزش  را  و توسعه ی روابط عمومی 

رسمی در دانشگاه ها فراهم کند. 

• مشکالت ساختاری
از  عمومی  روابط  توسعه ی  و  رشد  از  پس 
طریق آموزش رسمی، ضرورت اصالح ساختار 
تشکیالتی اداره ها و سازمان ها به وجود می آید. 
ساختار  هرم  رأس  در  عمومی  روابط  اصوال 
هم تراز  و  می گیرد  قرار  سازمان ها  تشکیالتی 
یا رییس سازمان در حوزه ی کار  با مدیر کل 
خود، صالحیت و مسئولیت کامل دارد. در نظر 

از »روابط عامه« ات »روابط عمویم«؛ 

رضورت عبور از میرزابنویس ها به کارگزاران متخصص روابط عمویم

مسأله انتظار به معاش و استخدام افراد جدید در 
بست های کارمندان برکنارشده

این  کارمندان  از  برخی  که  امور می گوید  اداره  هرچند 
اداره در پی تنقیص تشکیل برکنار شده و در کل کاهش 
تشکیالت اداره امور باعث کاهش در مصارف این اداره 
نامه های شان  در  برکنارشده  کارمندان  اما  است،  شده 
استخدام  جدید  افراد  آنان  بست های  در  که  گفته اند 
اداره  معاونان  و  رؤسا  وابستگان  بیشترشان  که  شده اند 

امور اند.
استخدام  که  می گوید  برکنارشده  کارمندان  از  یکی 
برکنارشده  کارمندان  بست های  در  جدید  کارمندان 
جریان دارد و همچنان امتیاز بست های اول تا سوم را 
امور  اداره  مصارف  در  کاهش  باعث  که  شده  برده  باال 
نشده است: »وقتی تشکیل کم می شود، بست ها از بین 
می رود، اما این ها بست ها حذف نشده، صرف کارمندان 
بی واسطه را برکنار کرده و دوباره فامیل ها و اقارب شان 
یک  امور  اداره  از  کرده اند.  استخدام  بست ها  آن  در  را 

شرکت شخصی درست کرده است.«
دو  که  می گویند  برکنارشده  کارمندان  دیگر  سوی  از 
ماه می شود آنان بی سرنوشت اند، اما اداره امور می گوید 
به معاش«  تا شش ماه، ماهانه معاش »انتظار  آنان  که 
دریافت می کنند و در جریان این شش ماه در اداره های 
دیگر معرفی می شوند. کارمندان نیز دریافت مقدار پولی 
زیر نام »انتظار به معاش« را تأیید می کنند، اما مقدار 
کارمندان  آن ها،  گفته ی  به  می خوانند.  ناچیز  را  آن 
می کنند،  دریافت  معاش  افغانی  هزار  چهار  برکنارشده 
افغانی  اوسط 50 هزار  برکناری حد  از  قبل  درحالی که 

معاش دریافت می کردند.

رییس مطبوعات اداره مورد شکایت کارمندان برکنارشده 
را قبل از وقت می خواند و می گوید که تمامی آن ها طی 
به  می شوند.  معرفی  دیگر  اداره های  در  آینده  ماه های 
اداره های  افراد در  این  از  نیز برخی  تاکنون  او،  گفته ی 

دیگر استخدام شده اند.

دستور رییس جمهور و اقدام رؤسا
آنچه به نظر می رسد رییس جمهور دستور داده است که 
تشکیالت ریاست های اداره امور کم شود، اما دو کارمند 
که  می گویند  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  برکنارشده 
ارزیابی  بدون  ریاست ها  معاونان  و  امور  اداره  رؤسای 
از  اضافه تر  را  کارمندان  شخصی  سلیقه ی  براساس  و 
آنان،  گفته ی  به  کرده اند.  برکنار  رییس جمهور  دستور 
پنج-پنج  ریاست  هر  از  مثال  که  گفته  رییس جمهور 
کارمند کم شود، اما رؤسای اداره امور از ریاست های شان 

10 تا 15 کارمند را گزینشی برکنار کرده اند.
در  نامش  نمی خواهد  که  برکنارشده  کارمندان  از  یکی 
گزارش ذکر شود، به اطالعات روز می گوید که هرچند 
برخی از کارمندان در پی تنقیص تشکیل برکنار شده، 
ارزیابی سطحی و  یا  ارزیابی  اما بیشتر کارمندان بدون 

براساس سلیقه ی رؤسای اداره امور برکنار شده اند.
رییس اطالعات اداره امور نیز می گوید که در پی دستور 

رییس جمهور تشکیالت اداره امور تنقیص شده است.

در ریاست های مختلف اداره امور یا در وزارت ها مطابق 
رشته های تحصیلی و سوابق کاری شان با حفظ امتیازات 

قبلی برای یک سال معرفی می شدند.
این که کارمندان  این کارمندان دو پیشنهاد دارد، یکی 
برکنارشده مطابق سال های قبل با حفظ امتیازات فعلی 
در جریان یک سال، حمایت شوند. دوم این که آنان نظر 
به مسلک، رشته تحصیلی و بست های فعلی شان در اداره 
اداره  این  تشکیالت  در  ریاست های جدید که  در  امور، 
استخدام  شده،  ایجاد  ریاست جمهوری  دفتر  ریاست  و 

شوند یا در وزارت های مرتبط معرفی شوند.
توجه  پیشنهادات شان  به  اگر  که  داده اند  هشدار  آنان 

نشود، دست به تظاهرات و اعتصاب غذا خواهند زد.
خوشحال خلیل، رییس مطبوعات اداره امور در صحبت 
را  ارزیابی«  بدون  »برکناری  ادعای  روز  اطالعات  با 
تنقیص  پی  در  آنان  که  می گوید  و  می خواند  بی اساس 
تشکیالت اداره امور برکنار شده اند. آقای خلیل می افزاید 
که  داشته  کارمند   ۶0 ریاست  یک  نمونه  به عنوان  که 
در پی تنقیص تشکیل، 20 کارمند باقی مانده اند: »این 
که 20 نفر کی ها باشند، رییس ریاست مربوطه تصمیم 
می گیرد. رییس ارزیابی دارد، سیستم دارد، کدام کمپنی 
خو نیست.« به گفته ی او، در سال جاری ۶00 میلیون 
افغانی مصرف اداره امور در پی تنقیص تشکیل کاهش 

یافته و در این روند برخی از کارمندان بیکار شده اند.

عصمت اهلل سروش

ریاست جمهوری  امور  اداره  برکنارشده  کارمندان 
افغانستان می گویند که بیش از 100 کارمند این اداره 
بدون ارزیابی و آگاهی ریاست منابع بشری از کار برکنار 
شده اند، اما اداره امور ریاست جمهوری می گوید که این 
کارمندان پس از ارزیابی و در پی تنقیص تشکیل این 
اداره، برکنار شده و در آینده در اداره های دیگر معرفی 

خواهند شد.
در یک نامه و یک قطع نامه ی کارمندان برکنارشده اداره 
امور که عنوانی اشرف غنی، رییس جمهور کشور نوشته 
به  امور  اداره  از 100 کارمند  ادعا شده که بیش  شده، 
تاریخ 30 جدی 1399 »بدون ارزیابی و آگاهی ریاست 
منابع بشری این اداره، بدون کدام پالیسی و معیار، بدون 
در نظر گرفتن تجارب، درجه تحصیل و ارزیابی دقیق از 
این کارمندان  کارکردها و دست آوردهای چندین ساله 
معاونین  و  رؤسا  توسط  مغرضانه«  و  سلیقوی  به شکل 

ریاست های اداره امور برکنار شده اند.
در  برکنارشده  کارمندان  از  تن   20 که  نامه ها  این  در 
ماه  یک  از  بیشتر  آنان  که  آمده  کرده اند،  امضا  آن  پی 
دیگر  ادارات  به  و  دارند  قرار  بی سرنوشتی  در  می شود 
سال های  در  که  گفته اند  آنان  نمی شوند.  معرفی  نیز 
گذشته کارمندانی که از تشکیالت ریاست عمومی اداره 
می شدند،  برکنار  ریاست جمهوری  دفتر  ریاست  و  امور 

برکناری گروهی یا تنقیص تشکیل؛ 

چرا بیش از 100 کارمند اداره امور برکنار شده اند؟
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هزا مهم ترین شاعر ملی پاکستان، 
عالمه اقبال الهوری 90 درصد 
شعرش به زبان فارسی است. 
در نمایشگاه کتاب »انجمن 
اوماغ« ترجمه ی اردوی کلیات 
اقبال را دیدم و این یعنی که 
پاکستان معاصر اقبال را با ترجمه 
می خوانند. هزاره ها به  عنوان 
تنها گروه قومی فارسی زبان 
شبه  قاره ی هند، وارث این فرهنگ 
هستند. آنان نیاز به ترجمه ی 
اقبال و بیدل ندارند.
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اشاره  ای به وضع اکنون و آینده ی سیاسی و فرهنگی هزاره ها در پاکستان

همیـن دلیـل ایـن دولـت میـراث تناقضـات 
ایـن وضعیـت بغرنـج را همواره با خـود دارد. 
فلسـفه ی تأسـیس ایـن دولت اسـالم اسـت 
ولی سـاختار سیاسـی آن را نوعی فدرالیسـم 
نیمه سـکوالر تشـکیل می دهد. سکوالریسـم 
پاکسـتان  تعدیل شـده ی  و  محافظـه کار 
و  می چرخانـد  را  دولـت  چـرخ  واقـع  در 
ریشـه دار  نفـوذ  و  دینـی  جامعـه ی  به رغـم 
پاکسـتان،  گروه هـای مذهبـی در سیاسـت 
آنچـه کـه بـه تدوین مفهـوم مصلحـت ملک 
در  جهت گیـری  و  میهن دوسـتی  نوعـی  و 
راسـتای واحـد یـاری رسـانده اسـت، همین 
سکوالریسـم محافظـه کار پاکسـتانی اسـت. 
پاکسـتان،  شـهروند  به  عنـوان  هزاره هـا 
نخسـت باید این سـاختار پیچیـده را درک و 
خـود را در ضمـن آن تعریـف کننـد. منطـق 
بقـا و پیشـرفت در ایـن سـاختار سیاسـی را 
آن عمـل  مقتضـای  بـر طبـق  و  تشـخیص 
نماینـد. آنـان بایـد درک کننـد کـه در یـک 
نمی تـوان  دولت-ملـت  سیاسـی  سـاختار 
قبیلـوی  و  طایفـوی  الزامـات  مبنـای  بـر 
عمـل کـرد. زیسـتن در درون یـک سـاختار 
سیاسـی الزامات خـاص خـود را دارد و یکی 
از اساسـی ترین ایـن الزام هـا رعایـت مصالـح 
علمـای  اسـت.  سـاختار  همیـن  منافـع  و 
دیـن و اقشـار مذهبـی نیـز می تواننـد وارد 
سیاسـت شـوند و گـروه و حـزب سیاسـی 
تشـکیل دهنـد، امـا فراموش نکننـد که آنان 
بـرای درس اخـالق و تبلیـغ احـکام شـرع 
بـه ایـن حـوزه ورود نکرده انـد. بلکـه آنـان 
در عرصـه ی تضـاد منافـع وارد شـده و بایـد 
منطق سـرد و سـکوالر این عرصـه را رعایت 
کننـد. پوپولیسـم سیاسـی و سوءاسـتفاده از 
و  سیاسـت ها  همـه ی  در  عـوام  احساسـات 
بـرای  امـا  دارد،  نظام هـای سیاسـی وجـود 
هزاره هـا سیاسـت بـر مبنای منطق سیاسـی 
نظـام سیاسـی پاکسـتان بیشـتر بـه تثبیـت 
جایـگاه آنـان در ایـن نظـام کمـک خواهـد 

. د کر
دوم: هزاره هـای پاکسـتان باید درک کند که 
حضـور آن هـا در پاکسـتان بـا قتل  عام هـای 

هزاره هـا، در دو سـاختار سیاسـی متفـاوت 
اسـت.  قـوم پشـتون  اسـت،  جابه جـا شـده 
قهـرا جدایـی و تجزیـه قومی، صـرف نظر از 
علـل سیاسـی آن، بـرای هـر قومـی دردناک 
اسـت، اما در مـورد پشـتون ها نکته ی مثبت 
آن اسـت کـه پشـتون های دو سـوی خـط 
زبـان  حفـظ  در  گذشـته  در  هـم  دیورنـد 
فارسـی به  عنـوان زبـان فرهنگی و ادبی شـان 
آن  نمونـه ی  و  داشـتند  مشـترک  تـالش 
کتـاب »تواریخ خورشـید جهـان« مهم ترین 
تاریـخ قـوم پشـتون، نوشـته میـرزا ابراهیـم 
گنداپـوری اسـت که در دیره اسـماعیل خان 
بـه زبـان فارسـی نوشـته شـده اسـت و هـم 
در زمـان حـال تـالش مشـترک مردمـان دو 
سـوی خـط بـرای تقویـت زبـان پشـتو قابل 
تحسـین اسـت. کتـاب »مخـارج الحـروف« 
پیشـاوری  اسـرائیل  مولـوی  را  ابن سـینا 
در پیشـاور بـه پشـتو ترجمـه و نشـر کـرده 
را  آن  رشـاد  عبدالشـکور  کـه  کاری  اسـت، 
ادامـه ی  در  و  کـرد  تعقیـب  افغانسـتان  در 
از  اسـرائیل ترجمـه ی دیگـری  کار مولـوی 
آن بـه دسـت داد و مـن از آن در دیباچـه ی 
زنده یـاد  اثـر  ابن سـینا«  »فلسـفه ی  کتـاب 
محمداسـماعیل مبلـغ یـاد کـرده ام. همیـن 
اکنـون بسـیاری از واژگان سـاخته ی اکادمی 
ادبیـات  و  رسـانه ها  در  پیشـاور  در  پشـتو 
و  سـاری  افغانسـتان  پشـتوزبانان  گفتـاری 
قـوام  سـبب  خوشـبختانه  و  اسـت  جـاری 
و پیشـرفت ایـن زبـان نیـز شـده اسـت. امـا 
هزاره هـا در کویتـه بـا بازی هـای سرشـار از 
بالهـت و جنـون چـون کیبـالغ، بـا تخریب 
سـنت مکتوب هـزاره، سـعی دارند کـه آنان 
را بـه عصـر بدویت و شـفاهی گری وارد کنند 
و بـرای مردمـی کـه زبان شـان یـک هـزار 
سـال تاریخ مکتوب دارد، از نو زبان بسـازند. 
در  هزاره هـا  فرهنگـی  واقعیـت  همـه ی 
دسـت  ایـن  از  بازی هایـی  را  پاکسـتان 
تشـکیل نمی دهـد و تالش هایـی مـوازی و 
مخالـف هـم وجود دارنـد، ولـی روی هم رفته 
می تـوان گفـت کـه گرایـش و رویکردهـای 
نخبـگان فرهنگـی هـزاره متشـتت، پراکنده 

عمـده ی کم خونـی شـعر و ادب و داسـتان 
در  ریشـه  پاکسـتان  هزاره هـای  میـان  در 
سـردرگمی هایی زبانـی ای دارد کـه اکنـون 
دیـری اسـت کـه دامـن هزاره هـا را گرفتـه 

 . ست ا
مـن  )کـه  »کیبـالغ«  گـروه  کویتـه  در 
نمی دانـم چـه معنـا دارد( اکنـون بـر طبـل 
فارسـی  زبـان  از  هزارگـی  لهجـه  جدایـی 
می کوبـد و آن را زبـان مسـتقل می دانـد که 
در صـورت پیشـرفت نسـبی، پیونـد هزاره ها 
را بـا ادبیـات مکتوب شـان در گذشـته قطـع 
خواهـد کرد، امـا به هیچ جـای دیگری وصل 
نخواهـد کـرد. چنیـن رفتارهایـی هزاره ها را 
بی زبـان و فاقـد پیونـد بـا گذشـته و آینـده 
دارای  مردمـی  از  را  آنـان  و  کـرد  خواهـد 
فرهنـگ و ادبیـات مکتـوب بـه یـک قبیلـه 
بـدوی و دارای فرهنـگ شـفاهی و ابتدایـی 
تبدیـل خواهنـد کـرد و تنـزل خواهـد داد. 
وقتـی که »شـهید حسـین علی یوسـفی« را 
بـه زبـان کیبالغـی ترجمـه کنیـم این گونـه 
می شـود: »شـئیید اوسـین الـی ایسـوفی«!! 
در دفتـر دسـت اندرکاران ایـن بـازی خیلـی 
طـول کشـید کـه مـن ایـن شـاهکار را بـه 
حـدس و گمـان و قرایـن، از جمله بـه قرینه 
عکـس مرحوم شـهید یوسـفی، خوانـدم و به 

یـاد ایـن شـعر از فردوسـی افتـادم:
ز دهقـان وز تـرک وز تـازان/ نـژادی پدیـد 

میان  انـدر  آیـد 
نـه دهقـان نه تـرک و نه تازی بود/ سـخن ها 

به کردار بـازی بود
عیبـب ایـن »بـازی« ایـن اسـت کـه بسـیار 
ایـن  دسـت اندرکاران  اسـت.  سـاده انگارانه 
»اجتمـاع«  اگـر  کـه  می کننـد  فکـر  بـازی 
»اقیقـت«،  را  »حقیقـت«  »ایشـتیماء«،  را 
تبقـا«  »موختلیـف  را  مختلـف«  »طبقـات 
را  هزارگـی«  المثل هـای  ضـرب  »کتـاب  و 
»کیتابـی زربول مسـالئی آزرگی« بنویسـند، 
مشـکل فرهنگـی و زبانـی و هویتـی جامعـه 
خـود را حل کرده، زبان مسـتقل تأسـیس و 
سـعادت و پیشـرفت فرهنگی آنـان را تأمین 
کرده انـد. ولـی بـرای مردمـی کـه بیـش از 
ده قـرن آثـار مکتـوب در زبـان خـود دارند، 
ایـن دسـت اقدامـات تنهـا بازگشـت به عصر 
حجـر و نوعـی بدویـت و بی زبانـی نیسـت، 
و  نشـان گسسـته خردی، سـردرگمی  بلکـه 
درماندگـی نیـز هسـت. هـزاره ، ده هـا لهجـه 
دارد ولـی درعیـن داشـتن ایـن لهجه هـای 
مختلـف و متفـاوت سـنت کتبـی واحـد و 
دیرینه سـال دارد و اقدامـات از نـوع کیبـالغ 
تنهـا می توانـد بـه معنـای ویران سـازی ایـن 
سـنت مکتـوب و مآال گسسـت ربـط و پیوند 
نمونـه   دو  باشـد.  هزاره هـا  میـان  فرهنگـی 
و خواهـران  »بـرادران  ایـن  از شـاهکارهای 
زبان سـاز« را بـه دسـت می دهم تـا خواننده 
خـود تصـور کننـد کـه زبـان مکتوب هـزاره  
چگونـه بـا بی رحمـی در حـال ویران شـدن 
تارهـای رابطـه درحـال گسسـتن اسـت.  و 
نمونـه ی نخسـت: »ده اقیقت اگـه توخ کنی، 
مـو مینگرنـی کـه خاتونـو ده جامیـه غـرب 
از یـگ قـرن پیـش تـگ و دو خـوره شـوروء 
کدد«)از مقاله نسـرین تـاج در مجله َمنجی، 
فبـروری و مـارچ 2009(. نمونـه ی دوم: »از 
شـئادتی  جیگرسـوز  و  غـم  پـور  آدیسـی 
مزلومانـی قارمونـی تاریـخ چنـدو وخـت تیر 
نموشـه کـه...« )از مقالـه اسـد کوشـا، همان 
زبـان  ایـن کار هزارسـال  بـا  آنـان  مجلـه(. 
مکتـوب خـود را بـه راحتی قربانـی می کنند 
ولـی معلـوم نیسـت که لهجـه ی قریـه خود 
را بتواننـد بـه زبـان مکتـوب بدل کننـد، اما 
می تواننـد بـا تخریـب سـنت مکتـوب هزاره 
رابطـه ی فرهنگـی و زبانـی آنـان را قطـع و 

آنـان را بـدون گذشـته و آینـده کننـد.
یکـی از اقـوام بـزرگ افغانسـتان، کـه ماننـد 

علی امیری

در برابـر چنیـن وضعیتی، نخبـگان فرهنگی 
و سیاسـی هـزاره نسـبتا بی تفـاوت هسـتند. 
آنـان پیرامـون موضـوع هویـت، فرهنـگ و 
زبـان مباحثـی را مطرح می کننـد که تماس 
کنونی شـان  فرهنگـی  واقعیـت  بـا  اندکـی 
زبـان  پیرامـون  آنـان  رویکردهـای  دارنـد. 
و فرهنـگ مختلـف، امـا سـطحی هسـتند. 
مـورد  در  گمراه کننـده  و  داغ  بحث هـای 
زبـان همیـن اکنـون در جریـان اسـت. هـر 
حرکتـی واکنشـی دارد و ایـن نشـان تحرک 
و پویایـی جامعـه اسـت ولـی هیچ نشـانی از 
درک واقعیـت بـه چشـم نمی آیـد. روزی در 
یکـی از راسـته های شـهرک هـزاره )هـزاره 
محمدایـاز  به نـام  دیـدم  را  شـاعری  تـاون( 
کار  و  رفتـار  بـه  شـعری  در  کـه  بی نـام 
بـود.  کـرده  اعتـراض  »کیبـالغ«  جمعیـت 
نویسـنده  و  محقـق  یـک  اوحـدی،  جـالل 
تاریـخ  هـزاره مقیـم کویتـه، دفتـری را در 
انکشـاف زبـان فارسـی دری اختصـاص داده 
اسـت کـه از جهـات مختلف تحقیقی اسـت 
معتبـر و مبتنـی بـر اسـناد و مـدارک و بـه 
زبـان شـیوای فارسـی نگاشـته شـده اسـت. 
امـا همیـن دفتـر بـر جدایـی تصنعـی زبـان 
تأکیـد  همـواره  فارسـی،  زبـان  از  هزارگـی 
مختلـف  جهـات  از  ایـن  و  اسـت  کـرده 
تشـدید  را  هزاره هـا  انزواگرایـی  می توانـد 
کنـد. اثـر دیگـر او »ترکیـب قبایلـی ملیـت 
هـزاره« بر تنـوع طایفگـی قوم هـزاره تأکید 
کـرده و قبایـل متعـددی را کـه در سـاختار 
اجتماعـی ایـن قـوم نقـش داشـته برجسـته 
کـرده اسـت کـه خـود نشـان دهنده ی نوعی 
قرائـت متکثـر از تاریـخ اسـت ولـی از آن جا 
کـه پرسـش هویـت بـرای نخبـگان فرهنگی 
هـزاره بیش ازحـد سـطحی اسـت و ژرفـای 
بـه  رویکردهایـی  چنیـن  نیافتـه،  کافـی 
بحث های مناسـبی دامن نخواهـد زد. هویت 
هزاره در پاکسـتان تا حدودی پرسـش ناپذیر 
اسـت. بـرای اغلـب هزاره هـا مسـأله اصلـی 
حفـظ این هویت اسـت نه چیسـتی آن. این 
موضـوع را بـه لطف گزارش آقـای عبدالغفور 
ربانـی یک نویسـنده دیگـر هـزاره در کویته 
دفتـری  در  او  دریافـت.  می تـوان  بیشـتر 
سیاسـی-ایدئولوژیک  »جریان هـای  به نـام 
فرهنگـی  رنگارنـگ  گرایش هـای  هـزاره« 
پاکسـتان  در  را  هزاره هـا  ایدئولوژیـک  و 
روشـن  ایـران  تـا حـدودی  و  افغانسـتان  و 
کرده اسـت. برابر گـزارش او دلبسـتگی های 
موجـی  بیشـتر  نیـز  هزاره هـا  ایدئولوژیـک 
یـک  از  هیـچ گاه  و  اسـت  بـوده  عاطفـی  و 

گرایـش ژرف و پایـدار حکایـت نـدارد. 
نمی دانـم کـه آیـا می تـوان از ادبیـات هزاره 
در پاکسـتان به  عنـوان نوعی تجربـه ی زبانی 
بغرنجی هایـی  و  نگرانی هـا  دلهره هـا،  کـه 
باشـد، سـخن  یافتـه  بازتـاب  هـزاره در آن 
از  بیـش  این کـه  بـا  نـه؟ کویتـه  یـا  گفـت 
هـر جـای دیگـر اسـتعداد آن را داشـته کـه 
موضـوع تأمـل ادبـی و تاریخـی قـرار گیـرد، 
احتمـاال هیـچ رمـان و داسـتان هزارگـی در 
این شـهر شـکل نگرفته اسـت. برخـی دفاتر 
شـعری کـه به لهجـه ی هزارگی نشـر شـده 
اسـت، نیـز ارزش اندکـی دارنـد. طبع آزمایی 
بـر سـنت کالسـیک شـعر فارسـی بـه نظرم 
بعـد از مرحـوم محمدعلـی اختیـار احتمـاال 
بـه کلی متروک شـده اسـت. پاره ی شـعرای 
جدیـد بـه اردو شـعر می گویند کـه نمی دانم 
از حیـث ادبـی چقـدر مهم و دارای ارزشـند. 
و  ارتباطـی  نقـش  بـه  کـه  آن جـا  از  ولـی 
فرهنگـی زبـان آگاهـی اندکـی وجـود دارد، 
و طبـع سـلیم و ذوق مسـتقیم آسـیب دیده 
اسـت، دشـوار می توان بـه یک جریـان ادبی 
زنـده و معنـادار امیـدوار بود. یاسـین ضمیر، 
مصطفا شـاهد، لیاقـت آجز )عاجز(، شـوکت 
شـعور، آسـا چنگیـزی، محسـن چنگیـزی، 
عزیـز فیاض و حنیف نایاب در قسـمت شـعر 
بـه لهجـه ی هزارگـی و قسـما بـه زبـان اردو 
قصه نویسـان  و  کرده انـد  ذوق آزمایی هایـی 
دهقـان زاده،  زمـان  پویـا،  منظـور  چـون 
مبـارک صابـر و فرهـاد زاهـدی در قسـمت 
قصه نویسـی مختصـر دسـت و پایـی زده انـد 
ولـی به نظـر نمی رسـد کـه کارشـان از حـد 
تفنن در زبان هزارگی و اردو گذشـته باشـد. 
بـرای نخبـگان فرهنگـی هزاره، زبـان تبدیل 
سـاده انگاری  نوعـی  در  و  شـده  بـازی  بـه 
کـرده  هبـوط  وحشـتناک  آسـان پنداری  و 
اسـت و ایـن خـود می توانـد ریشـه ی ذوق 
قسـمت  بخشـکاند.  را  خالقیـت  و  ادب  و 

کلیشـه های  دام  در  اغلـب  سـطحی اند.  و 
و  بحـث  آسـتانه ی  و  اسـیرند  رنگارنـگ 
بگومگوهای شـان  قهـرا  و  پاییـن  تأمل شـان 
بی قاعـده و بی نتیجـه می باشـند. در چنیـن 
حـال و فضایی از قـدرت و ظرفیت فرهنگی، 
تأکیـد هزاره هـا بـر هویـت خاص شـان نیـز 
راه بـه جایـی نخواهـد بـرد. در واقـع در این 
می شـود  آب  ذره ذره  کـه  آنچـه  کشـاکش، 
و بـه زمیـن فـرو مـی رود، دود شـده و بـه 
آسـمان فـرا می شـود، گـرد و غبـار شـده در 
هویـت  و  فرهنـگ  می گـردد،  پخـش  فضـا 
هـزاره در پاکسـتان و مآال آینده آنان اسـت.

وضعیـت  ایـن  مهـار  و  کنتـرل  بـرای  آیـا 
راهـی وجـود دارد؟ آیـا هزاره های پاکسـتان 
فرهنـگ  و  هویـت  حفـظ  بـا  می تواننـد 
آینـده ی  مؤثـری در سیاسـت  نقـش  خـود 
پاکسـتان داشـته باشـند؟ آیـا در پاکسـتان 
اقتصـاد  و  سیاسـت  در  هزاره هـا  موفقیـت 
تنهـا بـا کنارگذاشـتن زبـان فارسـی ممکـن 
اسـت؟ آیـا پیونـد مذهبـی هزاره هـا با سـایر 
پاکسـتان  از  بیـرون  و  پاکسـتان  شـیعیان 
بـه هویـت هزارگـی آن هـا صدمـه و آسـیب 
خواهد رسـاند؟ این ها پرسـش هایی هسـتند 
کـه نخبـگان فرهنگـی و سیاسـی هـزاره در 
پاکسـتان کم تـر بـدان پرداخته انـد. اکنـون 
پرسـش ها  ایـن  بـه همـه ی  نمی تـوان  نیـز 
بـه نحـو شایسـته و درخور رسـیدگی و برای 
آن هـا پاسـخ تهیـه کـرد. مـن تنهـا در حـد 
را  نکتـه  چنـد  یادداشـت،  ایـن  گنجایـش 

می کنـم: یـادآوری 
حـال  در  ملـت  یـک  پاکسـتان  یکـم: 
و  تاریخـی  سـابقه ی  اسـت.  ساخته شـدن 
فرهنگـی مـردم پاکسـتان به  عنـوان بخشـی 
اساسـی از فرهنـگ و تمـدن هنـد اسـالمی 
سـر جای خود، اما پاکسـتان کشـوری اسـت 
برآمـده از دل مناسـبات اسـتعماری بریتانیا 
در شـبه قاره ی هنـد و ایـن امـر به پاکسـتان 
و سرشـت  موقعیـت  دولـت  یـک  به  عنـوان 
پاسـخ  پاکسـتان،  دولـت  می دهـد.  خـاص 
پرسـش  بـه  هنـد  شـبه  قاره ی  مسـلمانان 
سرنوشـت اسـالم در ایـن منطقـه اسـت. بـه 

جدال هویت و سیاست )3(
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است.  خواهرم  تولد  روز  می  اول  بزرگی یست...  ماه  می،  »ماه 
اندازه خواهر عزیزم خاص است. متولد  به  تولدشدن در اول می 
شدن در هر روزی از ماه می ویژه است، اول می باشد یا بیست و 
هشتم. رایحه ی بهار دل انگیز است و هوا را معطر می کند، سرود 

تولد و زندگی می خواند، آفتاب می تابد و زمین خوشحال است. 
زندگی من در ماه می به پایان رسید. من در ماه می تولد شدم 
شروع  می  نهم  و  بیست  در  را  تباهی  هولناک  سفر  ما  مردم.  و 
کردیم. به سوی آشویتس رفتیم. به تاریخ سی و یک می رسیدیم. 
رایحه ی بهار گوارایی نداشت، زمین نمی خندید، زمین فریاد درد 

سر می داد. 
برای بیست سال، من زامبی وار تا آخر ماه می رفته ام؛ با دلتنگی، 
با از دست دادن کار، از دست دادن عزیزانم؛ گیج و مبهوت. پس از 

می جون فرا می رسد با شوق جدید با زندگی جدید. 
حاال پیرتر شده ام و تمام دردهایم را به یاد ندارم. حاال در ماه می 
گوشت  بوی  لحظاتی  برای  ببویم،  را  گلی  تا  می شوم  خم  وقتی 
سوخته فراموشم می شود. این شادی نیست، فقط اندکی آرامش 
است و آرامش هرچند اندک، نعمت است. می خواهم با وفاداری 
به ایمانی که مادرم در وجودم گذاشت زندگی کنم. با ایمانی که 
در درون ماست، زندگی ارزش زیستن دارد و می خواهم مطمئن 
شوم که این باور را به کسانی که پس از من می آید انتقال دهم.« 
همین طـور، در زمانـی کـه زمزمـه ی خـروج نیروهـای خارجـی 
نامـه ی  از  بـه بخشـی  اشـاره ای  بـد نیسـت  جدی تـر می شـود، 
یـک سـرباز امریکایـی کنـم که پـس از ختـم جنگ جهانـی دوم 
بـه تاریـخ 8 مـی 19۴5 از فرانسـه بـه خانـم اش نوشـته اسـت: 
»جنـگ تمـام شـده اسـت. وقتـی به شـروع جنـگ فکـر می کنم 
بـاورم نمی شـود. خوشـحالم کـه وقتـی کشـورم را تـرک کـردم 
کـه  آزادی  حـس  می کنـد.  دوام  اینقـدر  جنـگ  نمی دانسـتم 
بـه فرانسـویان داده ایـم اشـک بـه چشـمانم مـی آورد. آن هـا بـه 
معنـای واقعـی سپاسـگزار کمـک مـا هسـتند. وقتـی از کوچه هـا 
می گذریـم بـه مـا سـالم می دهنـد، لبخنـد می زنند و گل بر سـر 
مـا می پاشـند. دیـدن لـذت آزادی در چهره هـای این مـردم پس 
از سـا ل ها خفقـان بـه مـا چیزهایـی جدیـدی در مـورد مفهـوم 

آزادی آموختـه اسـت.«
اگر در چنین مقطعی سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند، 
نمی دانم آنان در آینده ما را و کشور ما را چگونه به یاد خواهند 

آورد و در مورد آن چه خواهند نوشت.
آن چه امروز در افغانستان می گذرد جای درد و دریغ بسیاری دارد؛ 
نه تنها از این جهت که انسان های زیادی قربانی خشونت روزمره 
می شوند بلکه به این دلیل که پس از چهار دهه جنگ و خشونت، 
ایده آل های نسل ما برای یک افغانستان آزاد و امن بیش از هر زمانی 
در معرض خطر است. امید نسلی که در جنگ بزرگ شد برای یک 
افغانستان امن رو به ناامیدی می رود. ما قربانی جنگی هستیم که 
نقشی در شروع کردن آن نداشتیم اما می خواستیم تمامش کنیم 
اگر دیوانگان جنگ و کشتار فرصت آن را از ما نمی گرفتند. ما هیچ 
گلوله ای شلیک نکردیم اما گلوگه خوردیم و گلوی ما بریده شد. 
از تفنگ جنگ طلبان به کتاب و قلم پناه بردیم اما صنف درس را 
کشتار گاه مان ساختند. در سال های گذشته، شماری از بهترین و 
با استعدادترین جوانان ما با هزار زحمت بورسیه تحصیلی گرفتند 
و راهی خارج از کشور شدند باامید برگشتن و ساختن این وطن؛ 
اما ناچار شدند در کشوری و در گوشه ای از این جهان بمانند و از 
دور نظاره گر ویرانی کشورشان باشند. هزینه ای که ما برای جنگ 
قدرت پرداخت کرده ایم هم حال را از ما گرفته و هم آینده را از 

ما ربوده است. 
شاید پاسخی برای سوال نسلی که در جنگ تولد و بزرگ شد در 
رابطه به نقش آن ها در جنگ و هزینه ای که برای آن می پردازند 
پاسخی  آغازگران جنگ داخلی هم  احتماال  باشد.  نداشته  وجود 
برای این سوال ندارند، اما رهبران جنگ می توانند برای رفع بخش 
اندکی از مسئولیت های شان از برج عاج شان پایین بیایند و امروز 
خطر  معرض  در  دستاوردهای  و  آزادی  حفظ  برای  ما  کنار  در 
ما، با ما همراهی کنند. هر چند اولویت آن ها حفاظت از پول و 
قدرتی است که جنگ نصیب شان ساخته است، اما این کمترین 
کاریست که می تواند اندکی از تقصیرشان را در ویرانی افغانستان 

جبران کند. 
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در ماه های اخیر یک بخش عمده و اثرگذار جامعه افغانستان به 
صورت مستقیم و هدف مند آماج حمله تروریست ها و افراط گرایان 
وب سایت  در  اخیر  های  روز  در  را  گزارشی  است.  بوده  مذهبی 
از خبرنگاران  آزاد خواندم که به شرح حال دو تن  اروپای  رادیو 
خانم که به صورت مشخص هدف حمله بوده اند، پرداخته است. 
این دو خبرنگار از دام سوءقصد جان سالم به در برده اند و کشور 
را ترک کرده اند. مطابق این گزارش، آدم کشان مأمورشده از سوی 
واکسین،  مأمور  نقش های  در  بوده اند،  زن  سه  که  تروریست ها 
دروازه  تا پشت  قربانی خشونت خانوادگی  و  نهاد خیریه  کارمند 
قبلی،  اطالع  با  اما  بوده  این خبرنگارها هم رسیده  از  یکی  خانه 
خانواده این خبرنگار دروازه را به روی آن ها باز نکرده اند و سرانجام 
این آدم کشان به دست نیروهای امنیت ملی دستگیر شده  اند. این 
به جان خبرنگاران،  احتماال صدها مورد طرح حمله  از  دو مورد 
و  ملکی  بخش  کارمندان  بشر،  حقوق  و  مدنی  سیاسی،  فعالین 
قضایی و به صورت عموم نسل دانش آموخته، آگاه و اثرگذار جامعه 
افغانستان می باشد که در چند ماه گذشته قربانی های زیادی هم 
گرفته است. تروریستان می دانند که سد اصلی در برابر سلطه ی 
دوباره استبداد دینی افراطگرایان خشونت پیشه همین نسل است. 
کسانی که از آغاز دهه ی هشتاد میالدی به بعد در افغانستان به 
دنیا آمده  اند  طعم امنیت و آرامش را در این کشور نچشیده  اند. 
هر کسی کم یا بیش از جنگ، بی ثباتی و عدم امنیت به گونه ای 
متأثر شده  اند. خاطرات کودکی ما با خبرهای ضد و نقیضی که از 
رادیوهای کهنه در همه جا، در گوش می پیچید گره خورده است؛ 
خبرهایی که حکایت از وطن ناآرامی داشت که ما روی آن چشم 

به جهان باز کرده بودیم. 
خورد،  رقم  امریکایی  بمب افکن های  زور  با  که  پساطالب  عصر 
جوانه ی امید را در دل میلیون ها انسان زخمی از جنگ، استبداد 
و خشونت شکوفا کرد و دریچه ی امیدی را به سوی آینده گشود. 
حکومت  یک  روی کارآمدن  و  طالبان  رفتن  که  جمعی  تحرک 
ایجاد  جامعه  در  خشونت  و  جنگ  سال ها  از  پس  دموکراتیک 
کرده بود، برای بسیاری ها از خوشایندترین تجربه های زندگی در 
را  امید  از  پر  و  بود. همه آن روزهای خوب  افغانستان جنگ زده 
به خاطر داریم. رؤیای نسلی که در جنگ تولد و بزرگ شده بود 
باور  این  به  همه  تقریبا  می گرفت.  خود  به  واقعیت  رنگ  کم کم 
بودند که پس از سال ها خفقان و استبداد طالبانی، افغانستان با 
کمک سیل آسای جهان در مسیر آبادی قرار گرفته است. همه چیز 
سال ها  آن  قولی،  به  نرفت.  پیش  می خواستیم  ما  که  چنان  اما 
آرامش قبل از توفان بود و ما با خوش خیالی که داشتیم مصداق 
این شعر برتولت برشت بودیم: »جبین صاف حکایت از بی خیالی 

دارد و آنان که می خندند هنوز خبر هولناک را نشنیده  اند.«
زمزمـه ی باربسـتن و رفتـن نیروهـای خارجـی، آینـده ی جنگ و 
صلـح افغانسـتان در ابهـام قـرار داده اسـت. ترسـی کـه بـار دیگر 
بـر ذهـن و ضمیـر آدم هـای محکـوم بـه زندگـی در درون ایـن 
جغرافیـا سـنگینی می کنـد واقعی تـر از هـر زمانی در بیست سـال 
گذشـته اسـت. مطابـق توافـق امریکا-طالبان تاریـخ نهایی خروج 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان اول مـاه می اسـت. خـروج این 
نیروهـا اگـر در چنیـن مقطعـی عملـی شـود، در واقـع قدمـی در 
راه بی ثباتـی بیشـتر افغانسـتان و کمـک بـه اهـداف گروه هـای 

تروریسـتی خواهـد بود. 
بازمانده ی  یک  از  خاطره ای  به  اتفاقی  صورت  به  قبل  چندی 
نقل  که  خوردم  بر  دوم  جهانی  جنگ  و  هولوکاست  مجارستانی 
قربانیان  این جا بی ربط نیست. حس همذات پنداری میان  آن در 
و فاجعه دیدگان طبیعی است. خالصه ی آن خاطره چنین است: 

رؤیای برابدرفته ی نسل جنگ
عبدالرحمـان و آوارگـی دسـته جمعی هزاره ها 
بـه قلمـرو هنـد برتانوی شـروع نمی شـود. لذا 
نبایـد تمـام هویـت هزارگـی آنان تحـت تأثیر 
ترومـای جنـگ و آوارگـی شـکل بگیـرد. این 
برداشـت آنـان را همـواره رو بـه گذشـته نگـه 
مـی دارد. هزاره هـای ایالـت بلوچسـتان آن راه 
خونیـن و سراسـر رنـج و تحقیـری را که بیش 
از یک صـد سـال پیـش از آن عبـور کرده انـد، 
همـواره بـه یـاد دارنـد و بنابرایـن زخم شـان 
هنـوز تـازه اسـت. هنـوز آنـان به جـای آن که 
خودشـان را بخشـی از یـک سـاختار سیاسـی 
و اجتماعـی تـازه بداننـد، رانده شـده از یـک 
سـاختار دیگـر می داننـد. کینه ی آن سـاختار 
طردکننـده را در دل دارنـد، امـا از امتیـازات 
نبرده انـد.  بهـره  چنـدان  تـازه  سـاختار  ایـن 
هزاره هـای  بـا  پاکسـتان  هزاره هـای  ارتبـاط 
افغانسـتان می تواند در سـطح زبانـی، فرهنگی 
خویشـاوندی  و  عاطفـی  همبسـتگی های  و 
سیاسـت  و  قـدرت  سـطح  در  ولـی  باشـد 
خواه ناخـواه سرنوشـت آن هـا از همدیگـر جدا 
هسـتند. هزاره هـا یـک مـردم و دارای یـک 
زبـان و فرهنـگ هسـتند امـا در دو سـاختار 
سیاسـی متفـاوت زندگـی می کنند. آنـان باید 
ضمن همبسـتگی و همـکاری و تبادل تجارب 
و اسـتحکام پیوندهـای عاطفـی و فرهنگـی و 
زبانـی بایـد بـه ایـن دوگانگـی واقـف بـوده و 
هزاره هـای  نهنـد.  گـردن  آن  الزامـات  بـه 
پاکسـتان بایـد درک کنند که جایگاه اسـتوار 
سیاسـی  سـاختار  در  آنـان  تثبیت شـده ی  و 
پاکسـتان فـدرال، بیشـتر بـرای هزاره هـا در 
انزواگرایـی  تـا  اسـت  سـودمند  افغانسـتان 

فرهنگی شـان. و  سیاسـی 
سـوم: هزاره هـا از لحاظ فرهنگی در پاکسـتان 
بیگانـه نیسـتند. آنـان وارثـان برحـق فرهنگ 
دوران  به خصـوص  هنـد  شـبه قاره  فارسـی 
هسـتند.  مغـوالن  عهـد  فرهنگـی  شـکوفایی 
تعلـق بـه ایـن جریـان فرهنگـی و تاریخـی، 
یـک  در  انـدک،  کمیـت  به رغـم  را  هزاره هـا 
جغرافیـای وسـیع فرهنگـی قـرار می دهـد و 
بـرای آنـان مجـال کار و پیشـرفت و فرصـت 
می کنـد.  مهیـا  را  کشورشـان  بـه  خدمـت 
مهاجـرت هزاره ها در شـبه  قاره ی هند دوامدار 
و دارای سـابقه ی فرهنگـی و تاریخـی طوالنی 
اسـت که از علی بن عثمـان هجیویری غزنوی 
نویسـنده ی کتاب کشـف المحجـوب و مدفون 
یزدان علـی  خانـواده  تـا  گرفتـه  الهـور  در 
خـان و جنـرال علی دوسـت هـزاره را در بـر 
روزگاری  روزی  هنـد  شـبه  قاره ی  می گیـرد. 
خانـه ی همـه فارسـی زبانان بـود. اکنـون کـه 
سـر  منطقـه  در  تـازه ی  زبانـی  خانواده هـای 
بـه  کـه  هزاره هاسـت  تنهـا  ایـن  برکرده انـد، 
و  کهـن  زبانـی  و  فرهنگـی  خانـواده ی  یـک 
ریشـه دار پیونـد می یابد. آنان در پاکسـتان در 
خانـه ی فرهنگـی خود هسـتند و بخـت آن را 
دارنـد کـه بار دیگر شـکوه و عظمـت فرهنگی 
دوران مغـول را در شـعر و ادب و موسـیقی و 
معمـاری تجدیـد کننـد و از ایـن رهگـذر در 
رهبـری سیاسـی دولـت و سـعادت سیاسـی 
مـردم پاکسـتان نقـش برجسـته بـازی کنند.

چهـارم: فرهنـگ فارسـی، بـا کرکتـری که در 
شـبه  قاره بـه خـود گرفـت، اکنـون شـالوده ی 
تشـکیل  را  معاصـر  پاکسـتان  فرهنگـی 
می دهـد. پاکسـتان معاصـر بـا ترجمـه همین 
کـه  دارد  سـعی  اردو،  زبـان  بـه  فرهنـگ 
دارد.  اسـتوار  را  فرهنگـی خـود  شـالوده های 
مهم تریـن شـاعر ملی پاکسـتان، عالمـه اقبال 
الهـوری 90 درصـد شـعرش به زبان فارسـی 
اسـت. در نمایشـگاه کتـاب »انجمـن اومـاغ« 
و  دیـدم  را  اقبـال  کلیـات  اردوی  ترجمـه ی 
ایـن یعنـی کـه پاکسـتان معاصـر اقبـال را با 
ترجمـه می خواننـد. هزاره هـا به  عنـوان تنهـا 
هنـد،  شـبه  قاره ی  فارسـی زبان  قومـی  گـروه 
بـه  نیـاز  آنـان  فرهنـگ هسـتند.  ایـن  وارث 
ندارنـد. معمـاری،  بیـدل  اقبـال و  ترجمـه ی 
رشـد  شـبه  قاره  در  کـه  موسـیقی  و  ادبیـات 
کردنـد، اینـک باید توسـط اینان ادامـه یابند. 
آینـده ی  در  نقشـی  می خواهنـد  آنـان  اگـر 
از سـاختن  پیـش  باشـند،  داشـته  پاکسـتان 
ماکیـت و شـبیه تندیس هـای بـودا در بامیان 
بایـد دیـوان بیـدل را چـاپ و تصحیـح کنند، 
آثـار غالـب دهلـوی و امیـر خسـرو را منتشـر 
کننـد، در موسـیقی خلف صالح برای بسـم اهلل 
خـان و مهدی حسـن و عابـده پروین باشـند. 
البتـه تالش هـای دیگـری هـم بـرای تقویـت 
زبـان اردو البـد بـا حمایـت دولـت در جریان 
در  خلـدون  ابـن  تاریـخ  ترجمـه  کـه  اسـت 
چـون  اشـخاصی  کوشـش  بـه  جلـد،  دوازده 

حکیـم احمدحسـین اهلل آبـادی، حافـظ سـید 
رشـیداحمد ارشـد و اختـر محمد فتـح پوری 
و ترجمـه اسـفار مالصدرا به زبان اردو توسـط 
ترجمه هـای  و  گیالنـی  احسـن  سـیدمناظر 
بسـیار دیگـر از آثار علمای غـرب از نمونه های 
روی هم رفتـه  ولـی  اسـت.  تـالش  ایـن 
افـق  و  چشـم انداز  فرهنـگ،  اسـتخوان بندی 
دیـد همگانی را در پاکسـتان معاصر رنسـانس 
فرهنگـی عهـد مغـول در شـبه  قاره تشـکیل 
هزاره هـا  بـه  کرکتـر  ایـن  درک  می دهـد. 
را  فرهنـگ  از  گسـترده ی  چشـم انداز  تنهـا 
ارزانـی نمـی دارد، بلکـه بـه آنـان فرصت هـای 

نیـز می دهـد. اسـتثنایی سیاسـی 
پنجـم: هزاره هـا، بـرای این کـه هـزاره بمانند، 
نـه  بگیرنـد.  فاصلـه  خـود  گذشـته  از  بایـد 
این کـه گذشـته خـود را فراموش کننـد، بلکه 
گذشـته را تبدیـل بـه گذشـته کننـد. بـرای 
اغلـب هزاره هـا، گذشـته زمـان حـال اسـت و 
زخم هـای آن در اکنـون هـزاره حضـور قـوی 
تأثیـر  تحـت  پاکسـتان  در  هزاره هـا  دارنـد. 
مهاجرت هـای  و  آوارگـی  و  جنـگ  ترومـای 
کتلـوی بـه هنـد بریتانـوی بعـد از شکسـت 
از امیـر عبدالرحمـان خـان قـرار دارنـد. لـذا 
نه تنهـا داغ شکسـت را بـر جبین دارنـد، بلکه 
هویـت خـود را نیـز بـا انحطـاط و شکسـت 
پیونـد داده انـد. درسـت اسـت کـه هـزاره بـا 
ارزگان  زرخیـز  سـرزمین های  کـف دادن  از 
و چـوره و دهـراود و فـوالدی و اجرسـتان و 
آوارگی هـای  و  کشـتار  و  ارزگان  و  ارغنـداب 
و  شکسـت  داغ  کـه  دیرهاسـت  گسـترده، 
درد حقـارت را تحمـل می کننـد، امـا زمانـی 
می تواننـد بـر ایـن داغ مرهم نهنـد و این درد 
را مـداوا کننـد و ایـن شکسـت را بـه پیروزی 
رهایـی  اسـارت گذشـته  از  بـدل کننـد کـه 
پیـدا کننـد و بـا خونسـردی و شـجاعت بـه 
شـوربختی ها و شکسـت های خـود بنگرنـد و 
تأمـل کننـد. هر ملتـی در تاریخ خـود یکی دو 
تجربـه  را  شکسـت  مـورد  چنـد  یـا  مـورد 
می کنـد. هزاره هـا بایـد درک کننـد کـه آنان 
اسـتثنا نیسـتند و ناگزیـر برای رفتن به سـوی 
آینده، گذشـته را باید در گذشـته جا بگذارند. 
شکسـت اگـر به گذشـته بدل شـد، بـه عبرت 
بـدل می شـود و اگـر به امـر حاضر بدل شـد، 
عـزاداری دایمـی را بـه همـراه خواهد داشـت. 
برای عبرت از گذشـته، باید گذشـته، گذشـته 
باشـد نه زمـان حـال و این که هزاره هـا خیلی 
کمتـر از گذشـته های دردنـاک و نکبت آلـود 
خـود درس گرفته انـد، بیشـتر از آن روسـت 
کـه گذشـته در زمان حـال آن ها حضـور زنده 
و دردنـاک دارنـد و آنـان نمی تواننـد کـه خود 
را از اسـارت گذشـته رهـا و آن را بـه درس 
عبـرت بـرای خود بـدل کنند. احیای گذشـته 
غیر از اسـارت در دام گذشـته است و فراموش 
کـردن آن غیـر از فاصلـه گرفتـن اسـت. احیا 
کنیـم، امـا اسـیر نباشـیم، فاصلـه بگیریـم اما 
در  ریشـه  هـم  این گونـه  نکنیـم.  فرامـوش 

گذشـته داریـم و هـم روی بـه آینـده.
ششـم: هزاره هـا تـا بر مشـکالت هویتـی خود 
فایـق نشـوند، یـا بـرای سـردرگمی های فعلی 
خـود راه حـل معقـول و مبتنـی بـر واقعیـت 
سیاسـی و اجتماعـی پاکسـتان پیـدا نکننـد، 
تهدیـدات امنیتـی خـود را نیـز بـه درسـتی 
درک نخواهنـد کرد و به طریـق اولی راه حلی 
بـرای آن نیـز پیـدا نخواهنـد کـرد. بنابرایـن 
بحـث از هویـت هزاره در پاکسـتان، کـه البته 
بحـث سیاسـی اسـت، نه تنهـا بـرای گروه های 
امـروز هـزاره در  سیاسـی و فرهنگـی فعـال 
پاکسـتان اولویـت دارد، بلکـه بـرای بقای این 
مـردم به  عنـوان یـک گـروه قومی-هویتی نیز 
ضـرورت اساسـی دارد. هزاره های پاکسـتان را 
پیـش از آن کـه گروه هـای افراطـی بـا خطـر 
نابـودی فیزیکـی مواجـه کند، بحـران هویتی 
بـا خطـر نابودی فرهنگـی مواجه کرده اسـت. 
آینـده سیاسـی هزاره هـا در سـاختار سیاسـی 
تثبیـت  بـه  بسـتگی  پاکسـتان  دولت-ملـت 
هویـت فرهنگـی آنـان به  عنـوان یـک گـروه 
قومی-هویتـی، متناسـب بـا ایـن سـاختار را 
دارد. هزاره هـا در ایـن مورد دچار سـردرگمی 
نخبـگان  کـه  نمی رسـد  به نظـر  و  اسـت 
فرهنگـی و سیاسـی هـزاره در پاکسـتان تـا 
کنـون راهـی بـرای خـروج از این سـردرگمی 
یافتـه باشـند. در واقـع بخشـی از سـردرگمی 
رویکـرد  بـه  پاکسـتان،  در  هزاره هـا  هویتـی 
هـزاره  جامعـه  فرهنگـی  نخبـگان  فناتیـک 
هویـت  و  زبـان  فرهنـگ،  چـون  مسـائل  بـا 

السـالم. و  بازمی گـردد. 
پایان.

آدم کشان مأمورشده از سوی تروریست ها که سه 
زن بوده اند، در نقش های مأمور واکسین، کارمند 
نهاد خیریه و قربانی خشونت خانوادگی تا پشت 

دروازه خانه یکی از این خبرنگارها هم رسیده بوده 
اما با اطالع قبلی، خانواده این خبرنگار دروازه را به 

روی آن ها باز نکرده اند و سرانجام این آدم کشان به 
دست نیروهای امنیت ملی دستگیر شده  اند.
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وقوع  زمان  از  می گویند  بشر  حقوق  مدافع  گروه های 
کودتای روز اول فوریه تاکنون حداقل 1۴0 نفر در پی 
تیراندازی نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات میانمار 

کشته شده اند.
مقامات نظامی کشور دسترسی به اینترنت را قطع کرده 
و یک دادگاه نظامی میانمار نیز گفته است اولین جلسه 
رهبر  سوچی،  سان  آنگ  اتهامات  به  رسیدگی  آنالین 
سابق کشور، به خاطر قطعی اینترنت تا 2۴ مارچ )9 روز 

دیگر( به تعویق انداخته شده است.
بـا وجـود جـو امنیتـی شـدید و افزایـش خشـونت ها از 
سـوی نظامیـان، روز شـنبه دولـت مـوازی غیرنظامـی 
در میانمـار بـا وعـده برانـدازی حکومت نظامیـان اعالم 

کرد. موجودیـت 
ملی  »لیگ  حزب  ارشد  مقامات  دیگر  و  مقام  قائم 
دمکراسی« به رهبری آنگ سان سوچی که هم اکنون در 
خفا به سر می برند، روز شنبه 23 حوت برای نخستین بار 
مردم  فیسبوک،  اجتماعی  شبکه  در  بیانیه ای  انتشار  با 

میانمار را خطاب قرار دادند.
و  فدرال  ایجاد دمکراسی  برای  از قصد خود  این حزب 
بزرگ ترین  نمایندگان  با  رهبرانش  مالقات  همچنین 
داده اند.  خبر  میانمار  قومی  مسلح  سازمان های 
سازمان های یادشده هم اکنون مناطق وسیعی در سراسر 

کشور را در کنترل دارند.
کشورهای غربی، هند، جاپان و استرالیا بر لزوم احیای 
دموکراسی در کشور تاکید کرده اند، اما چین و روسیه 
اعالم  را  خود  موضع  میانمار  وضعیت  درباره  هنوز 

نکرده اند.

روز  اعتراضات  در  فردا،  رادیو  گزارش  به  روز:  اطالعات 
یکشنبه میانمار حداقل 3۷ نفر در حومه شهر یانگون و 
1۶ نفر در مناطق دیگر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی 

کشور کشته شده اند.
اعتراضات  روز  خونین ترین  حوت،   25 یکشنبه 
زمان  از  نظامیان  کودتای  علیه  دموکراسی خواهان 

اعتراضات بوده است.
افراد در  از این  خبرگزاری رویترز گزارش داده 3۷ نفر 
یانگون کشته شده اند، جایی که  اعتراضات حومه شهر 
گفته می شود 32 کارخانه که با سرمایه چینی ها تاسیس 
شده بود، مورد حمله قرار گرفته و دو کارخانه به آتش 

کشیده شده است.
در حمالت  که  داده  گزارش  گلوبال تایمز چین  روزنامه 
و 3۷  این کارخانه ها 2 شهروند چینی زخمی شده  به 

میلیون دالر زیان به تاسیسات وارد شده است.
تلویزیون »میاوادی« وابسـته بـه نظامیان میانمار مدعی 
اسـت کـه نیروهـای امنیتـی بعـد از بـه آتـش کشـیده 
ماشـین های  راه  شـدن  مسـدود  و  کارخانه هـا  شـدن 
آتش نشـانی توسـط حـدود دو هـزار معتـرض خیابانـی 

وارد عمـل شـده اند.
سان  آنگ  دولت  علیه  نظامی  کودتای  وقوع  زمان  از 
سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار )برمه سابق(، این کشور 

شاهد تظاهرات و ناآرامی های گسترده بوده است.
»مجمع کمک به زندانیان سیاسی« میانمار گزارش داده 
که عالوه بر 3۷ نفری که در حومه شهر یانگون کشته 
شدند، روز گذشته 1۶ نفر دیگر نیز در اعتراضات مناطق 

دیگر میانمار کشته شدند.

چشمگیری  پیروزی  به  توانست  مجددا  گذشته،  سال 
دست یابد. این موضوع زمینه بازگشت مورالس به کشور 

را فراهم کرد.
پـس از انتخـاب لوئیـس آرسـه رییس جمهـوری جدید 
کـه پیشـتر وزیـر اقتصـادی آقـای مورالـس بـود، او در 
مصاحبـه ای بـا بـی بی سـی تاکید کرد مسـیر سیاسـی 
خـودش را دنبـال خواهـد کـرد و گفـت کـه او مورالس 

. نیست
بولیوی پس از لغو نتایج انتخابات سال 2019 به شدت 
دچار تنش و اختالف شد. برخی از سناتورهای مخالف 
آقای مورالس ادعا کردند در انتخاباتی که به پیروزی او 

منتهی شد، نتایج دستکاری شده است.
سرانجام آقای مورالس پس از اعتراضات و اتهامات تقلب 

در انتخابات استعفا داد.
برای  ارتش  و  پلیس  روسای  تماس  دنبال  به  بالفاصله، 
استعفای آقای مورالس او به تبعید رفت و سناتور وقت 
جینین اونز به عنوان رییس جمهوری موقت سوگند یاد 

کرد.
نیروهای  فشار  تحت  گفت  زمان  آن  در  مورالس  آقای 

نظامی و امنیتی مجبور به استعفا شده است.
که  آنی یز  خانم  کشور  از  مورالس  آقای  خروج  از  پس 

قدرت را در دست گرفته بود خواستار پیگرد او شد.
در آن زمان، خانم آنی یز در مصاحبه با بی بی سی گفته 
بود که اوو مورالس به خاطر دستکاری در انتخابات، »فرار 
بزدالنه از کشور« و اینکه برخالف قوانین پناهندگی، به 
اظهار نظر سیاسی ادامه داده، مرتکب قانون شکنی شده 

و باید تحت پیگرد قرار گیرد.

موقت  جمهوری  رییس  آنی یز  جینین  روز:  اطالعات 
یک  شد.  بازداشت  »کودتا«  اتهام  به  بولیوی  پیشین 
انتظار  در  که  حالی  در  او  داد  رای  بولیوی  در  قاضی 
را در  آینده  ماه  باید چهار  به سر می برد  محاکمه خود 

زندان بماند.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، دادسـتان ها می گوینـد 
او و شـماری از وزرایـش در سـال 2019 درکودتایـی 
علیـه رییـس جمهـوری وقـت اوو مورالـس مشـارکت 

کردند.
اکنون به خانم جینین آنی یز و دو وزیر پیشین بولیوی 
از کشور  آنها  این نگرانی وجود دارد که  گفته شده که 
بگریزند و به همین خاطر باید دوران پیش از محاکمه را 

در بازداشت موقف بگذرانند.
خانم آنی یز مقامات را به نقض حقوقش به عنوان یک 
پیشین  رییس  همچنین  و  زن  یک  بولیویایی،  شهروند 

دولت متهم کرده است.
متحدانش  و  آنی یز  جینین  که  معقدند  دادستان ها 
استفاده  امنیتی  نیروهای  درون  در  خود  ارتباطات  از 
کرده اند تا آقای مورالس را برای استعفا و فرار از کشور 

تحت فشار قرار دهند.
تلویزیون بولیوی همچنین تصاویری از بازداشت رودریگو 

گوزمن وزیر پیشین دادگستری پخش کرده است.
اکنون خانم آنی یز می گوید او قربانی انتقام جویی حزب 
سوسیالیست »ماس« است که اکنون به قدرت رسیده 

است.
سوسیالیستی  متحد  جبهه  یک  واقع  در  که  »ماس« 
انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در اکتبر  است، در 

کشته  شدن ۵۳ نفر دیگر در اعرتاضات میانمار؛ 
حمله به کارخانه های چیین

ییس جمهوری موقت پیشنی بولیوی به اتهام »کودتا«  ر
بازداشت شد

خبرهای خارجی

بـه عنوان نخسـتین کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا آغاز 
خواهـد شـد.

ــی،  ــی کارای ــارچ بررس ــا از ۴ م ــی اروپ ــس داروی آژان
ایمنــی و کیفیــت واکســن روســی »اســپوتنیک وی« 
ــتانداردهای  ــا اس ــاق آن ب ــی انطب ــدف ارزیاب ــا ه را ب
ــی برخــی کشــورهای  ــرد ول ــاز ک ــا آغ ــه اروپ اتحادی
ــه  ــه مجارســتان و اســلواکی ب ــی از جمل عضــو اروپای
طــور مســتقل ایــن واکســن را تاییــد و تزریــق آن را 

ــد. آغــاز کردن

روسـی را از آژانـس دارویـی اروپـا اخـذ کرده انـد.
گـذاری  سـرمایه  صنـدوق  رییـس  بیانیـه  مطابـق 
مسـتقیم روسـیه تولیـد واکسـن »اسـپوتنیک وی« با 
همـکاری شـرکت هایی از ایتالیـا، اسـپانیا، فرانسـه و 

آلمـان تولیـد خواهـد شـد.
روز سه شـنبه  نیـز  روسـیه  و  ایتالیـا  بازرگانـی  اتـاق 
گذشـته اعـالم کـرده بـود که بـر پایـه توافـق حاصل 
واکسـن  تولیـد  ایتالیایـی  شـرکت  یـک  بـا  شـده 
ایـن کشـور  در  امسـال  ژوئیـه  از  »اسـپوتنیک وی« 

اطالعـات روز: کیریـل دیمیتریـف، رییـس صنـدوق 
سـرمایه گذاری مسـتقیم روسیه با انتشـار بیانیه ای از 
حصـول توافـق با شـرکت هایی از چهار کشـور اروپایی 
بـرای آغـاز تولید واکسـن »اسـپوتنیک وی« خبر داد.
به گـزارش یورونیوز فارسـی، صندوق سـرمایه گذاری 
علمـی  تحقیقـات  ملـی  مرکـز  و  روسـیه  مسـتقیم 
ویـروس شناسـِی گامالیـا بـه عنـوان تولیدکننـدگان 
این واکسـن کرونـای »اسـپوتنیک وی« روز دوشـنبه 
اعـالم کردنـد کـه مجوز الزم بـرای تولید این واکسـن 

کسن »اسپوتنیک وی« در چهار کشور اتحادیه اروپا خرب داد  روسیه از تولید وا
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»داستان من تنها به این دلیل در صفحه اول بود که یک 
یادآوری دردناک برای زنان بود که این اتفاق می تواند در 

پارلمان هم رخ دهد مثل هر جای دیگری.«

راهپیمایی عدالت؛ ›بزرگترین خیزش زنان استرالیا‹
این راهپیمایی های اعتراضی که راهپیمایی عدالت معروف 
شده اند امروز در ۴0 شهر کوچک و بزرگ استرالیا از جمله 

شهرهای بزرگ کانبرا، سیدنی و ملبورن برگزار شدند.
»بزرگترین  این  می کنند  پیش بینی  دهندگان  سازمان 

خیزش زنان است که استرالیا به خود دیده است«.
پالکاردهایی  اعتراض  نشانه  به  معترضان  از  بسیاری 
ملبورن،  در  پوشیدند.  سیاه  لباس  و  داشتند  همراه  به 
دهه  در  که  گذاشتند  نمایش  به  را  زنانی  نام  معترضان 

گذشته بر اثر خشونت جنسی کشته شدند.
برگزارکنندگان تجمع در کانبرا قصد دارند طوماری را با 
ارائه دهند و خواستار پاسخگویی  از 90 هزار امضا  بیش 

بیشتر دولت درباره »رفتارهای جنسیت گرایانه« هستند.
آنها همچنین خواستار کنار گذاشتن دادستان کل استرالیا 
هستند هر چند پلیس پرونده را مختومه اعالم کرده است.
هفته گذشته نمایندگان حزب مخالف در پارلمان، پرونده 
اما  کردند؛  ارجاع  پلیس  به  دیگر  بار  را  پورتر  کریستین 
زیرا  می کند  متوقف  را  تحقیقات  گفت  پلیس  دیروز 

»مدارک معتبر برای ادامه تحقیقات« موجود نیست.
در استرالیا پرونده های تجاوز جنسی معموال بدون شهادت 
با  موریسون  آقای  دولت  اما  نیست  پیگیری  قابل  قربانی 
درخواست تحقیق جداگانه و مستقل در این مورد روبرو 

است.

راهپیمایی رسارسی در اسرتالیا در اعرتاض به آزار جنیس زنان
دولت چگونه واکنش نشان داده است؟

وجود  با  تاکنون  استرالیا  وزیر  نخست  موریسون  اسکات 
اصرار معترضان از مالقات با آنها اجتناب کرده است.

البتـه او دیـروز هیاتـی از زنـان را بـرای دیدار بـه پارلمان 
دعـوت کـرد امـا برگزارکننـدگان تظاهـرات بـا رد ایـن 
درخواسـت، از نخسـت وزیر و وزرای زن دولت خواسـتند 
در راهپیمایـی شـرکت کننـد و همـان جـا به خواسـته ها 

کنند. رسـیدگی 
بسته«  درهای  »پشت  آنها  گفت  برگزارکنندگان  از  یکی 

مالقات نخواهد کرد.
اکثر نمایندگان دولت محافظه کار از پیوستن به اعتراض ها 
خودداری کرده اند. هر چند رهبر حزب کارگر و همچنین 

چند نماینده برجسته پارلمان به راهپیمایی پیوسته اند.
معترضان بر این باورند که واکنش دولت به مسئله تجاوز 
جنسی که خانم هیگینز مطرح کرد قانع کننده نبوده است.

پس از اظهارات خانم هیگینز اتهام هایی درباره آزار و اذیت 
و تعرض جنسی در مدارس، محل کار و سایر مکان ها هم 

طرح شده اند.
معترضـان می گوینـد رفتـار دولت بـا کسـانی روایت خود 
از آزار و تعرض جنسـی را منتشـر کرده انـد غیرقابل قبول 
بـوده اسـت.لیندا رینولـدز وزیـر دفـاع و رییـس سـابق 
خانـم هیگینـز، پـس از اینکـه او را »گاو دروغگـو« خواند 
مجبـور بـه عذرخواهی شـد و به دسـتیار سـابقش غرامت 

کرد. پرداخـت 
دلیل  به  موریسون  آقای  از  همچنین  هیگینز  خانم 
انتقاد  این  وزیر  اما نخست  انتقاد کرد  قربانی«  »سرزنش 

را وارد ندانسته است.

1988 به »تجاوز جنسی« متهم شده بوده است، اتهامی 
که آقای پورتر تکذیب می کند.

پیشین  سیاسی  مشاور  هیگینز  ریتنی  اظهارات  با  ماجرا 
دولت وارد بعد تازه ای شد. او گفت یکی از مدیران ارشد 
دولت در سال 2019 در دفترش به او تجاوز کرده و بعد 
او را تحت فشار قرار داده تا سکوت کند وگرنه شغلش را 

از دست می دهد.
خانم هیگینز امروز )دوشنبه( با هزاران معترض در جلوی 
پارلمان صحبت کرد و گفت: »در استرالیا خشونت جنسی 
با زنان به طرز وحشتناکی در اجتماع پذیرفته  شده است«.

»راهپیمایی  در  نفر  هزار  ده ها  استرالیا  در  روز:  اطالعات 
زنان  به  تعرض جنسی  و  آزار  به  عدالت«  برای  سراسری 

اعتراض کردند.
به گزارش بی بی سی فارسی، سازمان دهندگان این تجمع 
»بزرگترین  را  راهپیمایی  این  استرالیا  پارلمان  مقابل  در 

خیزش سراسری زنان در استرالیا« توصیف کرده اند.
بخصوص  جنسی  رفتارهای  سوء  درباره  اخیر  اتهام های 

متوجه دولت محافظه کار بوده است.
آنکه  از  پس  شدند،  شروع  پیش  هفته  از  اعتراض ها  این 
روشن شد کریستین پورتر دادستان کل استرالیا در سال 
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پس از پریوزی در دریب شمال لندن؛
الکازت: 

خوش شانس بودم که پنالیت گرفتم

پس از باخت به آرسنال
انتقاد ژوزه از بیل؛ 

بعیض ها در زمنی مخفی می شوند
در کارنامه دارند. الکازت افزود: »در 
های  پنالتی  من  قدیم  های  زمان 
زیادی را برابر هوگو لوریس زده بودم 
نفس  به  اعتماد  این ضربه  برای  اما 

خوبی داشتم.
این  بود.  استرسی  پر  خیلی  بازی 
مشکل ما است. وقتی داریم می بریم 
برای اداره بازی در پایان به مشکل 
بر می خوریم. باید پیشرفت کنیم اما 
به هر حال در این بازی پیروز شدیم. 

خیلی مهم است که در اینجور بازی 
ها پیروز شویم.«

آرسنال و تاتنهام هر دو پس از دربی 
توجه خود را معطوف به دیدارهای 
نهایی  هشتم  یک  دور  از  برگشت 
لیگ اروپا خواهند کرد. آرسنال باید 
از پیروزی 3-1 خود برابر المپیاکوس 
در ورزشگاه اتحاد دفاع کند و تاتنهام 
نیز باید برتری 2-0 خود برابر دینامو 

زاگرب را حفظ کند.

بـاور  را  اول  نیمـه  در  تیمـش 
گفـت:»  خبرنـگاران  بـه  نداشـت، 
مـا  اول  نیمـه  مثبـت  نکتـه  تنهـا 
گلـی بـود کـه المـال زد. گلـی فوق 
آرسـنال  مجمـوع  در  امـا  العـاده 
شایسـتگی  بـه  و  بـود  بهتـر  تیـم 
گل مسـاوی را زد. 1-1 به درسـتی 
نمایشـگر اتفاقـات زمیـن در نیمـه 
اول نبود و شـاید حـق آنها پیروزی 
بـود. آرسـنال بـر ما مسـلط بـود و 
متاسـفم بگویم که برخـی بازیکنان 
مهـم مـان هیـچ کار خاصـی انجام 
ندادنـد. آنهـا مخفـی شـده بودنـد، 
نـه پـاس مـی دادنـد و نـه تحـرک 
خواهـم  نمـی  داشـتند.  خاصـی 
بازیکنـان  متوجـه  را  چیـز  همـه 
کنـم چون بـه نوبـه خـودم در این 

دارم.« سـهم  شکسـت 
دالیل  از  یکی  داد:»  ادامه  مورینیو 
عدم  اول،  نیمه  در  بدمان  بازی 
و  بیل   بود.  سختکوشی  و  جدیت 
اندومبله باید بیشتر در جریان بازی 
بیشتر  پرس  به  گرفتند.  می  قرار 
نیاز  بیشتری  عمقی  حرکات  و 
اندازه کافی سختکوش  به  داشتیم. 

نبودیم.«

الکساندر الکازت، زننده گل پیروزی 
آرسنال برابر تاتنهام در دربی شمال 
لندن، معتقد است که خوش شانس 

بوده که توانسته پنالتی بگیرد.
فرانسوی  مهاجم  الکازت،  الکساندر 
آرسنال، معتقد است الهه شانس به 
داور  که  بود  زده  لبخند  ها  توپچی 
یکشنبه  دربی  در  را  پنالتی  نقطه 
شب این تیم برابر تاتنهام نشان داد. 
الکازت معتقد است که بسیار خوش 
شانس بوده که توانسته یک پنالتی 
سرنوشت ساز را برای آرسنال بگیرد 

و تبدیل به گل کند.
مارتین  های  گل  لطف  به  آرسنال 
رقیب  توانست  الکازت  و  اودگارد 
 1-2 را  تاتنهام  خود  همشهری 
در  تاتنهام  گل  تک  دهد.  شکست 
المال  اریک  را  لندن  شمال  دربی 

برای این تیم به ثمر رساند.
الکازت پس از بازی گفت: »فکر می 
کنم که ما خوش شانس بودیم که 
شد.  اعالم  نفع مان  به  پنالتی  ضربه 

من واقعا خیلی خوشحالم.«
تاتنهام،  بان  دروازه  لوریس،  هوگو 
و  است  فرانسه  اهل  الکازت  مانند 
این دو سابقه بازی با یکدیگر را نیز 

به  شب  یکشنبه  ها  توپچی 
دربی  پیروز  توانستند  شایستگی 

شمال لندن لقب بگیرند.
زمین  در  شب  یکشنبه  تاتنهام 
نه چندان  نمایشی  ارائه  با  آرسنال 
خوب 2-1 مغلوب شد. در این بازی 
بودند  میدان  برتر  تیم  ها  توپچی 
ضربه  روی  که  بود  تاتنهام  ولی 
رابونای استثنایی اریک المال به گل 
اول رسید. در ادامه مارتین اودگارد 

توانست کار را به تساوی بکشاند تا 
میزبان بازنده به رختکن نرود.

از  الکازت  الکساندر  دوم  نیمه  در 
روی نقطه پنالتی گل دوم را زد و 

برتری تیمش را تثبیت کرد.
ژوزه مورینیو نیمه دوم گرت بیل و 
بیرون  از زمین  را  اندومبله  تانگوی 
کشید و در پایان بازی نیز تلویحا به 

انتقاد از آنها پرداخت.
آقـای خـاص کـه نمایـش ضعیـف 

اسرتلینگ درگریی با 
گواردیوال را تکذیب کرد

یک رکورد دیگر برای ام باپه

 100 در  ژرمن  سن  پاری  جوان  ستاره 
فرانسه  تیم در لیگ  این  برای  بازی که 
انجام داده 82 گل به ثمر رسانده است.

به نقل اسکای اسپورت، پاری سن ژرمن 
لیگ  رقابت های  نهم  و  بیست  هفته  در 
نتیجه  با  و  نانت رفت  به مصاف  فرانسه 

دو بر یک شکست خورد.
را  تیمش  بازی  این  در  ام باپه  کیلیان 
بازی  این  در  با حضور  او  همراهی کرد. 
شمار بازی های خود با پیراهن پاری سن 
توانسته  و  به عدد 100 رساند  را  ژرمن 

که 82 گل هم به ثمر برساند.
کـه  کـرد  اعـالم  اوبتـا  آمـاری  شـبکه 
ام باپـه بعـد از رکـورد جاسـت فونتیـن 
بازیکـن افسـانه ای ریمـس که در سـال 
1959 به ثبت رسـاند نخسـتین بازیکن 
فرانسـوی اسـت کـه توانسـته در 100 
بـازی آغازیـن خـود 82 دو گل بـه ثمر 

ند. برسا
آغازین  بازی   100 در  توانست  فونتین 
خود در لیگ فرانسه که از فصل 195۶ 

تا 1959 بود 101 گل به ثمر برساند.
هم  فرانسه  لیگ  جاری  فصل  در  ام باپه 
زدن  با  و  است  داشته  خوبی  عملکرد 
18 گل در صدر جدول بهترین گلزنان 
قرار دارد البته تیم او در رده دوم جدول 

رده بندی است.
این بازیکن جوان مورد توجه رئال مادرید 
قرار گرفته است و احتمال جدایی او از 

تیم زیاد است.

رحیم استرلینگ هرگونه درگیری با پپ 
تکذیب  را  منچسترسیتی  در  گواردیوال 
کرد و این شایعات را بی اساس دانست.

به نقل از تایمز، رحیم استرلینگ، مهاجم 
منچسترسیتی در مورد شایعات درگیری 
ها  سیتیزن  سرمربی  گواردیوال،  پپ  با 

اظهار نظر کرد.
داده  گزارش  ها  رسانه  این،  از  پیش 
و  بیست  هفته  بازی  از  پس  که  بودند 
هشتم لیگ برتر با فوالم ، استرلینگ با 

گواردیوال به مشاجره پرداخته است.
شایعات  برخی  گفت:  استرلینگ  رحیم 
دیوانه وار در رسانه های اجتماعی وجود 
است. من  این یک دروغ مطلق  دارند.  
هم مثل بقیه تیم منتظر یک هفته مهم 

هستم.  
در این فصل، استرلینگ 3۶ بازی برای 
من سیتی در تمام مسابقات انجام داده، 
ثمر رسانده و 10 پاس گل  به  13 گل 
داده است. قرارداد این بازیکن 2۶ ساله 
تابستان 2023  تا  با »سیتی«  انگلیسی 

اعتبار دارد.
یک  مرحله  در  منچسترسیتی  امشب 
به  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم 
مصاف بوروسیا مونشن گالدباخ می رود 
و  در ادامه در مرحله یک چهارم نهایی 

جام حذفی  به مصاف اورتون می رود.

رویایی  شماره 9  روزها  این  هالند  ارلینگ 
جهان فوتبال است و جز بارسا، تیم هایی 
مثل زئال مادرید، چلسی، سیتی، یونایتد، 
لیورپول و یوونتوس نیز خواستار به خدمت 

گرفتن ستاره دورتموند هستند.
خوان الپورتا، رییس جدید بارسلونا، پس از 
تیم، هنوز رسما  این  انتخابات  نتایج  اعالم 
او هدف  نکرده است. هر چند  به کار  آغاز 
های بسیار روشنی را در دستور کار دارد: 
مهاجم وسط سطح  با یک  قرارداد  امضای 
مهاجمی  است.  حیاتی  بارسلونا  برای  باال 
که الپورتا بیش از همه می پسندد ارلینگ 

هالند، شماره 9 دورتموند، است.
هالند تجسم کامل مهاجمی ایده آل است 
که می تواند در ده سال آینده یا پس از آن 
یکی از فوق ستاره های جهان فوتبال باشد. 
درخشش هالند در جهان فوتبال باعث شده 
که این ستاره نروژی نه تنها هدف بارسلونا، 
اقتصادی  بحران  تاثیر  تحت  شدت  به  که 
گرفته،  قرار  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
بی  دیگر   بزرگ  باشگاه  چندین  که  باشد 
توجه به بحران اقتصادی فعلی، خواهان به 
بارسا  نتیجه  در  باشند.  او  گرفتن  خدمت 
هالند  با  قرارداد  امضای  برای  است  مجبور 

با دیگر غول های فوتبال نیز رقابت کند.
مثل همیشه هدف نهایی قانع کردن بازیکن 
است. بوروسیا دورتموند قصد فروش هالند 
را ندارد اما طبق اطالعاتی که بارسا و دیگر 
بازیکن  این  اند،  آورده  به دست  باشگاه ها 
موجب  به  که  دارد  خود  قرارداد  در  بندی 
تواند در سال دوم حضور خود در  آن می 
در  را  باشگاه  این  جاری(  )سال  دورتموند 
قبال پرداخت مبلغی در حدود ۷5 میلیون 
این چیزی است که مینو  یورو ترک کند. 
ایجنت کارکشته هالند می گوید و  رایوال، 
منابع نوکمپ نیز آن را تایید می کنند. البته 
دورتموند همچنان این موضوع را رد کرده و 
اصرار دارد که تا پایان سال 202۴ هالند در 

خود،  های  ستاره  فوق  از  تن  دو  تا  است 
و در  برساند  به فروش  را  و دیباال،  رونالدو 
مقابل برای به خدمت گرفتن هالند تالش 
کند. دوستی مینو رایوال، ایجنت هالند، که 
به آنها کمک کرد با دی لیخت قرارداد امضا 
کنند، با مدیران یووه نیز در این تصمیم بی 

تاثیر نیست.
بایرن مونیخ نیز یکی از تیم هایی است که 
هالند را زیر نظر دارد هر چند شاید باواریایی 
ها قصد نداشته باشند تا در آینده نزدیک 
ستاره نروژی را به خدمت بگیرند چرا که 
لواندوفسکی همچنان روی دور گلزنی و در 
اوج آمادگی است هر چند که به 32 سالگی 

خود رسیده است.

و رئال مادرید
برد.  یاد  از  را  مادرید  رئال  نمی شود  البته 
کریس  جدایی  از  هنوز  که  لوس بالنکوس 
در  را  هالند  و  امباپه  برد،  می  رنج  رونالدو 
صدر لیست خرید خود قرار داده است. اخیرا 
پرز،  فلورنتینو  انتقال رینیر و اشرف،  و در 
رییس رئال مادرید با دورتموند رفتار خوبی 
داشته و با این تیم به خوبی کنار آمده است. 
هر چند بارسلونا نیز در مورد انتقال آلکاسر 
و موضوع حق تمرین موری نیز با دورتموند 

مذاکرات مثبتی داشته است.
در هر صورت نباید از خاطر برد که بوروسیا 
دادن  دست  از  به  تمایلی  هیچ  دورتموند 
هالند و دریافت هزینه در چند قسط ندارد 
و ترجیح می دهد مبلغ درخواستی خود را 
یکجا دریافت کند. مینو رایوال نیز مانند پدر 
ارلینگ هالند از عاشقان دریافت کمیسیون 
است. انتظار می رود که نبردی شدید بر سر 
امضای قرارداد با ارلینگ هالند در بگیرد و 
بارسا اصال کار آسانی برای به خدمت گرفتن 
پوشیدن  اما  داشت،  نخواهد  رو  پیش  او 
کمی  وسوسه  نیز  بارسا   9 شماره  پیراهن 

نیست...

جدایی از یکی از بزرگترین مهاجمان خود 
است: سرخیو آگوئرو. پپ گواردیوال فرصت 
تجهیز کردن تیمش با قدرت و نبوغ ارلیگ 

هالند را از دست نخواهد داد.

دوستی با سولسشر
تازه  فصلی  آغاز  شایسته  منچستریونایتد 
این  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله  است. 
تیم، مانند هالند اهل نروژ است و دوست 
هست.  نیز  هالند  ارلینگ  پدر  صمیمی 
سولسشر نیز به دنبال یک شماره 9 است 
زودی  به  کاوانی  نظر می رسد  به  که  چرا 

شیاطین سرخ را ترک کند.
نیز  لیورپول خسته و فرسوده  این بین  در 
کلوپ  و  شود  متولد  دوباره  که  دارد  قصد 
از  بعضی  که  کند  می  فکر  این  به  حتی 
ارزشمندترین مهاجمان خود یعنی صالح، 
فیرمینو و مانه را فدا کند تا بتواند هالند را 

به دست بیاورد.
در ایتالیا یوونتوس در حال حاضر با بحران 
های زیادی دست به گریبان است و در فکر 

کنار آنها باقی خواهد ماند.

وسوسه لیگ برتر
کلید  که  رسد  می  نظر  به  صورت  هر  در 
اصلی اغوای ستاره نروژی لیگ برتر باشد. 
کسانی که او را از نزدیک می شناسند می 
گویند که لیگ برتر برای او بسیار وسوسه 
برانگیز است؛ هالند در لیدز به دنیا آمده، 
بازی می  تیم شهر  برای  جایی که پدرش 
بزرگی  های  باشگاه  برتر  لیگ  در  کرد. 
هستند  هالند  با  قرارداد  امضای  خواهان 
که به اندازه دیگر باشگاه های دنیا از نظر 

اقتصادی نیز دچار بحران نشده اند.
با تیمو ورنر  چلسی که در امضای قرارداد 
به  دلبازی  و  هاورتز حسابی دست  کای  و 
را می  رویایی دورتموند  بود، 9  داده  خرج 
کند.  ژیرو  اولیویه  را جانشین  او  تا  خواهد 
توخل، سرمربی چلسی، که سابقه بازی در 
با  را دارد، رویای امضای قرارداد  دورتموند 

هالند را در سر می پروراند.
در این میان منچسترسیتی هم در آستانه 

موندو دیپورتیوو گزارش کرد؛
ید ارلینگ هالند نربد بزرگان اروپا بر رس خر
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فقه اسالمی« قابل جمع نیست. اگر قرار باشد 
که افراد و نهادهای ملی و مدنی و مستقل ما 
قدرت تشخیص نداشته باشند و ما به تشخیص 
آن شک کنیم و بگوییم نه شما نمی فهمید، باید 
»شورای عالی فقه اسالمی« درستی این مسأله 
را تشخیص دهد، آیا پیش بینی چنین شورایی با 
دایره نامحدودی از دخالت، به ُسخره گرفتن اراده 

مردم نیست؟ 
در چنین سناریو یی چه کسی می تواند تصمیم  
بگیرد و آن را اجرا کند؟ فرض کنید که سیاست 
عالی  »شورای  دیدگاه  مبنای  بر  ما  خارجی 
فقه اسالمی« ایجاد شود. در آن شرایط تعامل 
خارجی ما با پاکستان و عربستان و چند کشور 
معنای  به  این  آیا  می شود.  محدود  اسالمی 
عقب گرد در روابط سیاسی نیست؟ اگر قرار باشد 
براساس همین  ما  وزارت خانه های  پالیسی های 
مثال  به  عنوان  وقت  آن  شوند.  نوشته  دیدگاه 
را  خو  مهاجرت«  جامع  »پالیسی  مجبوریم  ما 
براساس نظر شورای عالی فقه اسالمی، تنظیم 
کنیم. درحالی که مهاجرت کردن یا بازگشت، تابع 
»فقه اسالمی« نیست. به نظر می رسد در بسیاری 
از موارد همین گونه است و نسبت معناداری میان 
»شورای عالی فقه اسالمی« با تجلی اراده مردم 

وجود ندارد.
حکومت ها یا استبدادی اند و یا دموکراتیک. تصور 
حالت سوم دشوار است. هر چند که صاحبان آن 
حکومت ها عالقه داشته باشند که نام دیگری را 
اما در  قرار دهند.  اصلی  عنوان  دو  این  به جای 
نهایت بازنمایی های شیوه های حکومت مداری، از 

این دو داِل مرکزی خارج نیست. 
دولت های دموکراتیک بر ایجاد فضایی که زیر 
سایه استقالل و آزادی به وجود آمده باشد، تأکید 
می کنند و بر این باورند که قدرت و نظام حاکم، 
مشروعیت خود را از تجلی اراده و خواست مردم 
تأمین می کند. بنابراین در نظام های دموکراتیک، 
مشارکت و تصمیم گیری مردم، نقش حیاتی دارد 
و همچنین تفکیک قوا یک اصل اساسی برای 

تأمین مشارکت مردم است. 
برخالف آن در سیستم های استبدادی و نظام 
توتالیتر، مناسبات واگذاری قدرت و مشروعیت، 
انتسابی، موروثی است. به این معنی که واگذاری 
قدرت نه براساس اراده مردم بلکه براساس یک 
فردمحور  مکانیزمی  توسط  یا  و  موروثی  رویه 
گروهی  وضعیتی،  چنین  در  می پذیرد.  انجام 
اقلیت یا افرادی از یک خانواده و یا طبقه خاص 
تعیین کننده ارزش ها، قوانین و الگوهای خاص 
می شوند.  مردم  اراده  به جای  جامعه،  در  خود 
برای  بستری  استبدادی،  جوامع  در  که  چرا 
نهایت  در  و  رواداری  هم ذات پنداری، گفت وگو، 
احترام به عاملیت دیگری، کمتر به وجود می آید. 
تصور حکومت دینی که بتواند ارزش های نظام 
و  دشوار  تقریبا  ببخشد،  تعمیق  را  مردم ساالر 
در  به خوبی  می توان  را  این  است.  غیرممکن 
ساختار و عملکرد حکومت های کشورهای منطقه 
و همسایگان خود مشاهده کنیم. در نظام های 
دموکراتیک، تجلی اراده مردم، مبنای همه چیز 
است. در حالی در نظام های استبداِد دینی در 
چیز  همه  مبنای  خداوند  اراده  تجلی  ظاهر 
است اما در عمل فرد یا گروهی از افراد به بهانه 
نمایندگی از خداوند به بهره کشی ستمدیدگان و 

محرومان مشغول اند.

صغارت است.«. 
جغرافیای  این  هرکجای  در  سلطه  و  استبداد 
یا  فرد،  یک  که  می شود  آغاز  زمانی  از  جهانی 
احساس  ایدئولوژی  یک  یا  و  افراد  از  گروهی 
و  آگاهی   است.  مطلق  امور  همه  در  می کند 
احساس کاذبی که به مدد آن خود را مسئول، 
مأمور و راهبر جامعه و دیگران تصور می کند. در 
چنین حالتی، نارضایتی و اراده معطوف تغییر 
توجیه  این گونه  که  چرا  ندارد.  اهمیتی  مردم 
می شود که آن ها صالح کار خود را نمی دانند. 
بنابراین تداوم استبداد ادامه می یابد و در استبداد 
دینی، شرایط استثمار و بهره کشی از محرومان و 
ستمدیدگان با خشونت و وحشت بیشتری همراه 

است. 
در استبداد دینی، وضعیت حادتر می شود. گویی 
رسالتی االهیاتی بر شانه های فرد یا گروهی از 
الهی دارند  نهفته است و آن ها وظیفه ای  افراد 
تا این رسالت را به سرانجام برسانند. در چنین 
موقعیتی، وظیفه تفکر و راهنمایی از آن رهبران 
پیروی« محض  و  توده، »تعبد  و وظیفه  دینی 
توسط  انسان  عاملیت  دینی  استبداد  در  است. 
مکانیزم های دینی از او سلب می شوند و انسان 

تبدیل به موجودی بی اختیار می گردد. 
به  توده ها  از  می تواند  زمانی  دینی  استبداد 
در  »جهل«  که  کند  بهره کشی  شکل  بهترین 
یک دگردیسی معنایی، تبدیل به امری مقدس 
نشان داده شود. در این فرایند چه نیرویی به جز 
دین در جوامع اسالمی، قدرت هژمونیک چنین 
عملی را دارد؟ هیچ  نیروی به اندازه ایدئولوژی، 
نمی تواند فرایند مسخ شدگی انسان را این چنین 
تسهیل کند. در وضعیت استبداد دینی، حاکمان 

تاریخِی  تجربه  ندارد.  دینی«  »استبداد  جز 
کشورهایی که با شعار حکومت دینی، قدرت را به 
دست گرفتند، نشان می دهد که در این کشورها، 
منتقدان  و  روشنفکران  مخالفان،  سرکوب 

حکومت، به شدت گسترده و خشن بوده است. 
کشورهای  میان  در  مثال  روشن ترین  شاید 
در  اردوغان  رجب طیب   باشد.  ترکیه  اسالمی، 
سال های گذشته بیش از صدها نفر را به جرم 
عضویت در »جنبش گولن« و مخالفت با دولت، 
قانون  تغییر  با  او  همچنین  کرد.  زندان  روانه 
رییس جمهوری،  اختیارات  باالبردن  و  اساسی 
ترکیه را به شدت به سمت یک حکومت توتالیتر 

دینی سوق داد. 

نسبت حکومت داری و استبداد دینی
رضا بابایی، پژوهشگر فرهنگی بر این باور است 
که از درون دموکراسی، گاهی قانون های بیرون 
آن  هزارفرسنگی  از  نمی تواند  دین  که  می آید 
بیان  آزادی  و  آزاد  پوشش  مانند  کند؛  عبور 
یا میان  برابر میان زن و مرد  یا حقوق  نقد،  و 
مسلمان و غیرمسلمان، یا ازدواج های غیرشرعی 
یا هم جنس گرایی یا آزادی هر شغلی که جامعه 
او  مشروب فروشی.  مانند  است،  آن  پذیرای 
معتقد است که آب دین با استبداد هم در یک 
جوی نمی رود؛ به یک دلیل بسیار ساده و مهم: 
»حکومت ها از تصرف در اموال عمومی و منابع 
ملی ناگزیرند و این تصرف قطعا باید با رضایت 
یک یک صاحبان اصلی اموال )شهروندان( باشد؛ 
وگرنه تصرف ُعدوانی و حرام بّین و دزدی در روز 
روشن است، اگرچه آن مال دزدی در نیکوترین 
»الناس  شرعِی  حکم  به  شود.  مصرف  وجه 
ندارد  حق  کس  هیچ  اموالهم«  علی  مسلطون 
در اموال مردم تصرف کند، مگر با رضایت آنان. 
کسب رضایت مردم نیز تنها از راه انتخابات آزاد 
و بدون نظارت های حکومت پسند ممکن است. 
از این رو »حکومت دینی«، مفهومی تناقض آمیز 
و ناممکن است، مگر در یک صورت: انسان ها را 
صغیر بشماریم و حق شرعی آنان را بر اموال شان 
انکار کنیم و اذن ولّی را در مصرف اموال عمومی، 
بدانیم،  قلبی صاحبان شان کافی  بدون رضایت 
که در این صورت پذیرفته ایم که حکومت دینی، 
حکومت اقلیت مدعی بلوغ بر اکثریت متهم به 

حسین علی کریمی

به  خلیل زاد  آقای  صلح  طرح  نخست  بخش 
دین اسالم به  عنوان دین رسمی دولت آینده ی 
طرح،  این  براساس  می کند.  اشاره  افغانستان 
شورایی موسوم به »شورای عالی فقه اسالمی«، 
همه ی  به  اسالمی  مشورت های  ارائه ی  برای 
تشکیل  محلی  و  ملی  حکومتی  ساختارهای 

خواهد شد تا این اصل را تحکیم ببخشد. 
به  است  پاسخی  اسالمی«  فقه  عالی  »شورای 
نگرانی گروه بنیادگرای طالبان از آنچه که این 
گروه از آن به  عنوان »نظام اسالمی« یاد می کند 
و از ابتدای گفت وگو های دوحه خواستار آن بوده 
است. با این همه، این خواسته با دشواری هایی در 
فهم و مکانیزم های اجرایی همراه است. دشواری 
فهم آن از آنجا عمیق تر می شود که این گروه 
جزئیات بیشتری درباره ی محتوای خواسته شان، 
ذیل نظام اسالمی ارائه نمی دهند. بنابراین ما با 
به سادگی  که  روبه روییم  گنگ  و  مبهم  ایده ای 
نمی توان ابعاد، کاستی ها و خال های آن را تحلیل 

و بررسی کرد. 
روسیه  سبز  چراغ  به  توجه  با  می رسد  به نظر 
افغانستان،  برای  صلح  انتقالی  دولت  طرح  به 
کنفرانس بُن دیگری در راه است. کنفرانسی که 
قرار است براساس طرح ایاالت متحده امریکا در 
استانبول برگزار شود و نقشه راه و چارچوبی تازه 
برای حل منازعه فرسایشی افغانستان ارائه کند. 
پرسش اساسی این نوشته این مسأله است که 
»شورای عالی فقه اسالمی« که در طرح »دولت 
انتقالی صلح« به  عنوان مرجع مهم مشوره دهی 
گنجانده شده، چقدر ما را به سمت یک »استبداد 

دینی« هدایت می کند؟ 

برپایی نظام اسالمی، آرزوی سرکوب شده 
بنیادگرایان

و  اجتماعی  ساختار  که  است  این  واقعیت 
سیاسی ما استبدادی است و به لحاظ تاریخی، 
این  امر قدرت دارد. شاید  با  ناگسستنی  پیوند 
امر ریشه در ناپختگی هاِی روایت هاِی فرهنگی 
این،  با وجود  باشد.  داشته  ما  و هویتی جامعه 
به نظر می رسد افغانستان بعد از دو دهه مجبور 
است دوباره پوست اندازی کند. بلکه به مدد این 
پوست اندازی تازه، مکانیزمی برای پایان بخشیدن 

به رنج ها، خشونت ها و مصیبت هایش بیابد. 
اجتماعی،  تغییرات  همیشه  سیاسی  تغییرات 
دنبال  به  نیز  را  اعتقادی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
خواهند داشت. با توجه به محتوای طرح صلح 
در  گسترده  تغییرات  بروز  احتمال  و  امریکا 
و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  ساختارهای 
اعتقادی جامعه، این پرسش مطرح می شود که 
فرم تعریف شده، چقدر برای این پوست انداختن 
متناسب است؟ به عبارتی نسبت »شورای عالی 

فقه اسالمی« و »استبداد دینی« چگونه است؟
از  بسیاری  آرزوی  دینی،  حکومت  برپایی 
بوده  اخیر  سده های  در  اسالمی  جنبش های 
است. »اخوان المسلین« شاید برجسته ترین نوع 
این جنبش ها باشد که در راستای تحقق اهداف 
»گروه  تالش  کرد.  گسترده ای  تالش های  خود 
در  نیز  داعش«  بنیادگرای  »گروه  و  طالبان« 

همین راستا قابل بررسی و مطالعه است. 
که  است  روشنفکرانی  جمله  از  شریعتی  علی 
سرانجامی  دینی،  حکومت  مدل  بود  معتقد 

دین،  و  ایدئولوژی  پتانسیل های  از  استفاده  با 
باورها و عقایدشان را به دیگران تحمیل می کنند 
با  را  خود  منتقدان  و  مخالفان  سادگی  به  و 

برچسب های غیردینی حذف می کنند. 
پندارها هستند.  و گیراترین  توهم ها قوی ترین 
توهم، پنداری است که هم نادرست است و هم 
در برابر بازبینی و تصحیح عقالنی از خود مقاومت 
نشان می دهد، زیرا ریشه در خواسته هایی بسیار 
راسخ  اعتقادات  فروید،  نظر  از  دارد.  قدرتمند 
محسوب  توهم  نمونه های  عالی ترین  مذهبی 
»تحقق  اعتقادات  این  او،  گفته ی  به  می شوند. 
و  امیال  مبرم ترین  و  قوی ترین،  قدیمی ترین، 
خواسته های بشری اند. قدرت و توان آن ها ریشه 
در قدرت و توان این امیال و خواسته ها دارد.« 
امیال و خواسته هایی که شالوده ی باور دینی را 
تشکیل می دهند به رهایی از عجز و درماندگی 
نیروهای  برابر  نوع بشر مربوط می شوند. ما در 
طبیعی )مانند بیماری، حوادث طبیعی، و مرگ( 
دیگر  انسان های  اقدامات  برابر  در  همچنین  و 
)که می توانند به ما آسیب بزنند، ما را بکشند، 
یا رفتاری ناعادالنه با ما داشته باشند( آسیب پذیر 

هستیم. 

حکومت های استبدادی و دموکراتیک
و  انتخابات  خلیل زاد،  آقای  صلح  طرح  در 
نظام مبتنی بر رأی عمومی و مشارکت مردم، 
پیش بینی شده است. درحالی که همزمان قرار 
همه  در  اسالمی«  فقه  عالی  »شورای  است 
فیلتر  را  چیز  همه  و  کند  مشورت دهی  امور 
از  بسیاری  و  انتخابات  مشارکت،  حق  کند. 
عالی  »شورای  وجود  با  مردم ساالر  ارزش های 

آیا از درون »شورای عایل فقه اسالیم«، 
استبداد دیین بیرون منی آید؟

رضا باباییی، پژوهشگر فرهنگی 
بر این باور است که از درون 
دموکراسی، گاهی قانون های 
بیرون می آید که دین نمی تواند از 
هزارفرسنگی آن عبور کند؛ مانند 
پوشش آزاد و آزادی بیان و نقد، 
یا حقوق برابر میان زن و مرد یا 
میان مسلمان و غیرمسلمان، 
یا ازدواج های غیرشرعی یا 
هم جنس گراییی


