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در 24 ساعت گذشته منابع امنیتی از سقوط دو 
ولسوالی دیگر در شمال کشور خبر داده است؛  
ولسوالی صیاد در سرپل و ولسوالی خان آباد در 
قندوز. البته گفته می شود که نیروهای امنیتی 
را  قندوز  خان آباد  ولسوالی  دوباره  افغانستان 
که  ولسوالی های  شمار  اکنون  گرفته اند.  پس 
حاکمیت  کنترل  از  گذشته  ماه  یک و نیم  در 
از 20 ولسوالی  به بیش  افغانستان خارج شده، 
افغانستان هرگز  از نظر حکومت  البته  می رسد. 
سقوطی اتفاق نیفتاده است. به روایت حکومت، 
جنگی  راهبرد  یک  براساس  امنیتی  نیروهای 
عمدا از شماری از ولسوالی ها بیرون آمده است 
که از آن با ادبیات سیاسی عقب نشینی تاکتیکی 

توصیف می شود. 
با بیشترشدن سقوط ولسوالی ها و افزایش نگرانی 
شهروندان، امراهلل صالح معاون اول رییس جمهور 
آقای  است.  داده  نشان  واکنش  این وضعیت  به 
صالح سقوط ولسوالی ها را فریب و دروغ خوانده 
است. از نظر معاون اول رییس جمهور چیزی که 
حقیقت  در  می شود،  خوانده  ولسوالی ها  سقوط 
یک پیشروی اندکی است که عمق و پهنا ندارد. 

صالح در فیسبوکش نوشته است:...
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دلیل ترس مردم، 
نفرت از طالبان است
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دبیرکل ناتو: 
روی چگونگی حمایت از 
افغانستان و امنیت میدان 
هوایی کابل بحث داریم

سقوط پی هم ولسوالی ها؛ 
عقب نشینی تاکتیکی 
یا فرصت تبلیغاتی 
برای طالبان؟

در ایران، انتخابات به نفع 
یک تندرو مهندسی می شود

سقوط پهپاد حامل 
بمب حوثی ها بر سقف 
مدرسه ای در عربستان

مقامات پرتغال اطالعات 
کنشگران ضـد پوتین را 
به سفارت روسیه دادند

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان 
پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که 
متحدان ناتو در حال حاضر روی چگونگی آموزش 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در خارج از این 
کشور و حفظ حمایت از زیربناهای...

لبخند ما را به مردم، 
به جهان و به تروریستان 

مخابره کن
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تأیید  فاریاب  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
می کنند که حمله ی جنگ جویان گروه طالبان تحت 

فرماندهی »شیخ مطیع اهلل«، از »جنراالن...

ایران می گوید 
امریکا باید برای 

تکرارنشدن اتفاقات 
دوران ترمپ 
تضمین بدهد

شکست حمله ی طالبان تحت رهبری یک 
»جنرال بازنشسته ی پاکستانی« در فاریاب؛ 

۲۵ طالب کشته شدند

دو مقام پیشین 
وزارت دفاع به 

اتهام سوءاستفاده 
از صالحیت های 

وظیفوی به زندان 
محکوم شدند
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مکتب  به  مرگبار  حمله ی  قربانیان  خون  هنوز 
که  بود  نشده  خشک  برچی  دشت  در  سیدالشهدا 
به آن جا رفتم تا وضعیت این مکتب را در گزارشی 
بررسی کنم. پنج روز از آن حمله ی خونین گذشته 
و  مردم  توجه  محراق  در  سیدالشهدا  مکتب  و  بود 

رسانه ها و دولت قرار گرفته بود. 
مدیر  می آمدند.  مکتب  اداره ی  به  گروه گروه  مردم 
بودند.  آن ها  با  و صحبت  درگیر همراهی  معلمان  و 
برخی ها برای تسلیت و همدردی می آمدند؛ بسیاری 
شماری  و  می زدند  در  غیرمالی  و  مالی  کمک  برای 
هم شاید برای انداختن قطعه عکسی سبز می شدند. 
مکتب  تعمیرهای  از  یکی  دوم  طبقه ی  در  وقتی 
سیدالشهدا رسیدم، دفتر مدیر آن قدر شلوغ بود که 
جا برای نشستن نبود. با خود گفتم فعال بروم سری 

به صنف های خالی بزنم،...

شهر ُارکستر مرگ
کابلی که روزگاری محل مالقات زال و رودابه بود، در آن 
سیندخت  و  بود  زده  تکیه  قدرت  اریکه ی   بر  مهراب شاه 
گلستان  به  تبدیل  را  جنگ  و  فتنه  آتش  عقالنیتش،  با 
و  بود  زندگی  و  شور  شهر  روزگاری،  که  کابلی  می کرد. 
در  عشق ورزی  مکان  نخستین  که  کابلی  ترانه.  و  نشاط 

شاه نامه ی  فردوسی است...

کابل، جوالن گاه مرگ است. اگر قرار باشد بارزترین ویژگی 
این شهر را برشماریم این است که مردن شهروندان آن، 
از  ماالمال  سینه ای  شهر،  این  است.  فجیع  گونه های  به 
خون و خیانت و ضجه و فریاد دارد. شهری که دیوارهای 
فروریخته اش، جاده های کنده کنده اش و موترهای تکه پاره 

و سوخته اش، یادگاری های مرگ اند. 
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روایت ایستادگی؛ 

»کمک نرسید، سربازان 
تا آخرین مرمی در 

الش وجوین جنگیدند«
دو روز پیش ولسوالی الش وجوین فراه سقوط کرد. 100 
ده  برای  ولسوالی  این  در  مستقر  دولتی  نیروهای  از  تن 

ساعت متوالی تا صبح روز یک شنبه،...

مجلس نمایندگان: 

به مردم در دفاع مستقالنه 
و خودی سهم داده شود
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»آن هایی که جنگ با طالب را بلدند می دانند 
که این خط باریک به گورستان دسته جمعی 
خواهد  تبدیل  جهل  و  وحشت  گروه  این 

شد.«
ادامه ی  رییس جمهور  اول  معاون  واکنش 
قضیه  به  حکومت  بی اعتنایی  سیاست 
سقوط ولسوالی ها است. وقتی طالبان مرکز 
گاهی  که  می کنند  تصرف  را  ولسوالی  یک 
نیروهای  سنگین  تلفات  با  است  همراه 
عادی  امر  این وضعیت یک  امنیتی، کجای 
و پیش پاافتاده است؟ با سقوط یک ولسوالی 
شعاع  و  برچیده  دولت  حاکمیت  بساط 
وجودی طالبان بیشتر می شود. اگر به سقوط 
بیش از 20 ولسوالی در ظرف 40 روز با نگاه 
امر عادی  عددی هم دیده، شود، اصال یک 
نیست. در منطق جنگ یک نگرانی درشت 

است. 
خاطره ی  طالبان  رژیم  از  که  مردمی  برای 
گروه  این  پیشروی  اندک  ندارند،  خوشی 
باشندگان  برای  است.  بزرگ  نگرانی  یک 
شهروندی  از  عمال  که  ولسوالی های 
درآمده  به رعیت طالبان  اسالمی  جمهوری 
است، سقوط ولسوالی ها نه فریب است و نه 
تبلیغات. آقای صالح یا از وضعیت واقعی دور 
نگهداشته شده یا در تالش سرپوش گذاشتن 
ولسوالی ها  سقوط  جلوه دادن  بی اهمیت  و 
باید  شهروندان  با  حکومت  رهبران  است. 
و  ولسوالی ها  سقوط  قضیه  باشند.  روراست 
تاکتیکی  عقب نشینی  حکومت  تعبیر  به  یا 
دامنه ی  محدودشدن  تنها  آن ها  برای  اگر 
روی  از  دادن  تن  مردم  برای  است،  قدرت 
اجبار به اراده ی سیاسی طالبان و سیاه روزی 
تمام عیار است. وقتی امثال آقای صالح حتا 
در  نمی دهد،  را  نگرانی  حق  مردم  برای 
نفرتی  از  نگرانی  این  که  نمی داند  حقیقت 
است که شهروندان از طالبان در دل دارند. 
بنابراین به جای به سخره گرفتن نگرانی های 
افتادن ولسوالی ها به دست  از قضیه ی  مردم 
تاکتیکی  به اصطالح عقب نشینی  یا  طالبان 
نگران  شهروندان  چون  کنید.  ابهام زدایی 

عقب نشینی هستند. 
در  رییس جمهور  اول  معاون  صالح  امراهلل 
ولسوالی ها  سقوط  وضعیت  به  واکنش 
گورستان  به  باریک  خط  »این  است  گفته 
جهل  و  وحشت  گروه  این  دسته جمعی 
بی صبرانه  مردم  شد.«  خواهد  تبدیل 
تأیید  پایه  بر  است.  لحظه  همین  منتظر 
گذشته  روز   40 در  حکومتی  منابع  رسمی 
دست کم 20 ولسوالی به دست طالبان افتاده 
روزی  گذشته،  ماه  یک  از  بیش  در  است. 
یا  یک  دست به دست شدن  خبر  که  نیست 
که  وضعیتی  نشود.  رسانه  ای  ولسوالی  دو 
واقعا مردم از آن دچار ترس شده اند. هرچه 
 « کند،  سقوط  بیشتر  ولسوالی های  تعداد 
این صورت  باریک« ستبر می شود. در  خط 
»گروه وحشت و جهل« به جای سردرآوردن 
ولسوالی های  از  دسته جمعی  گورستان  از 

بیشتری سر بیرون خواهند کرد. 
به دست  ولسوالی ها  این  افتادن  چگونگی 
مسأله ی  نیست،  اصلی  مسأله ی  طالبان 
به عنوان  ولسوالی  یک  است  این  اصلی 
حاکمیت  اختیار  از  دولت  حاکمیت  تمثال 
افغانستان  بنابراین، حکومت  خارج می شود. 
گذشته  ماه  یک ونیم  اتفاقات  درباره ی 
وضاحت دهد و در سیاست گذاری جنگی اش 
با مردم روراست باشد. عقب نشینی تاکتیکی 
برخی  است  ممکن  است.  مبهم  مردم  برای 
تاکتیکی  اهمیت  حکومت  برای  ولسوالی ها 
ایجاب کند  یا مدیریت جنگ  باشد  نداشته 
روند  این  اما  بگیرد،  صورت  جابه جایی  که 
باید به گونه ای باشد که مردم احساس ترس 
به خورد  بزرگ  فتح  را  آن  و طالبان  نکنند 
مردم ندهند. برای مردم باید روشن باشد که 
در صورت عقب نشینی حکومت چه به دست 
می آورد و چه از دست می دهد. وقتی همه 
چیز مبهم است، مردم حق دارد نگران باشند. 
عقب نشینی  یک  ولسوالی ها  سقوط  اگر 
بسیار  تاکنون  متأسفانه  بوده،  هم  تاکتیکی 
با بی مهارتی انجام شده و طالبان از آن سود 
وضعیت  این  برده اند.  را  عظیمی  تبلیغاتی 
مبهم به بی اعتمادی بزرگ میان حکومت و 

شهروندان دامن زده است.

یاب؛ ۲۵ طالب کشته شدند کستاین« در فار شکست حمله ی طالبان تحت رهربی یک »جرنال بازنشسته ی پا
کشته شدگان این گروه شاملند.

او گفت که هم اکنون این حمله ی طالبان به صورت قطعی دفع شده است.
همچنین سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب گفت که در جریان این درگیری به 

نیروهای امنیتی و دفاعی آسیبی نرسیده است.
نقیب اهلل فایق، والی پیشین فاریاب هم در تویتی گفته است که شکست این حمله 
طالبان در شیرین تگاب به معنای توقف پیشروی طالبان در فاریاب محسوب می شود.

طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان در 
بیشتر نقاط این والیت حضور و فعالیت گسترده دارند. این گروه به حمالتش در این 

والیت اخیرا شدت بخشیده است.
در تاریخ 1۸ جوزا طالبان ولسوالی دولت آباد و در تاریخ 1۵ جوزا هم ولسوالی قیصار 

این والیت را سقوط دادند.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت فاریاب تأیید می کنند که حمله ی جنگ جویان 
گروه طالبان تحت فرماندهی »شیخ مطیع اهلل«، از »جنراالن بازنشسته ی پاکستانی« 

در ولسوالی شیرین تگاب این والیت به شکست مواجه شده است.
به  )دوشنبه، 24 جوزا(  دیروز  فاریاب  پولیس  فرماندهی  یورش، سخن گوی  کریم 
روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان این حمله ی شان را نیمه های دو شب پیش بر 

پاسگاه های امنیتی در مرکز ولسوالی شیرین تگاب راه اندازی کرده بودند.
توسط  درگیری،  ساعت  چند  از  پس  طالبان  حمله ی  این  که  افزود  یورش  آقای 
نیروهای امنیتی و دفاعی به عقب زده شده است. این ضدحمله ی نیروهای دفاعی 

و امنیتی از هوا نیز حمایت می شده است.
هشت  و  کشته  طالبان  جنگ جوی   2۵ درگیری  این  جریان  در  او،  گفته ی  به 
فاریاب  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  شده اند.  زخمی  گروه  این  دیگر  جنگ جوی 
افراد کلیدی طالبان هم در جمع زخمیان و  از  تأکید کرده است که چندین نفر 

یک  مدت  به  آنان  از  شماری  قضایا، 
محکوم  تنفیذی  حبس  سال  هفت  تا 
دیگرشان  برخی  و  شده  مجازات  به 
برائت  الزم،  دالیل  نبود  به دلیل 
گرفته اند. او در ادامه گفت که وفی اهلل، 
مبلغ  رد  به  قراردادی  شرکت  معاون 
63 میلیون و 9۵۸ هزار و 9۵7 افغانی، 
محمد نادر، معاون شرکت قراردادی به 
رد مبلغ 127 میلیون و 917 هزار و 
معاون  قاهر،  محمد  و  افغانی   91۵
خرید  داد  قرار  در  دادی  قرار  شرکت 
بوت و چپلک به رد مبلغ ۵1 میلیون 
و 167 هزار و 166 افغانی محکوم به 

مجازات شده اند.
جریان  در  عالی  دادگاه  سخن گوی 
صحبت هایش از هیچ شرکت قراردادی 

به صورت مشخص نام نگرفت.

دو مقام پیشنی وزارت دفاع به اتهام سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی به زندان محکوم شدند
سخن گوی دادگاه عالی در ادامه گفت 
که عبدالرحمان غوری، رییس پیشین 
خریداری وزارت دفاع ملی در رابطه به 
سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 
به  چپلک  و  بوت  قرارداد  امضای  در 
به  و  تنفیذی  مدت شش سال حبس 
اتهام سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی 
در امضای قرارداد 23 قلم البسه دیگر 
تنفیذی،  حبس  ماه  هشت  مدت  به 
مسلک«  طرد  و  وظیفه  از  »انفصال 
آقای  است.  شده  مجازات  به  محکوم 
غیرمرتبط بودن  به دلیل  نیز  غوری 
اتهام های وارده، مجموعا به شش سال 
و هشت ماه حبس تنفیذی محکومت 

به مجازات شده است.
قویم گفت که  احمدفهیم  همین طور، 
این  در  دیگر  متهم  فرد   23 میان  از 

آقای قویم همچنین گفت که محب اهلل 
از  سوءاستفاده  به  رابطه  در  محب 
قرارداد  در  وظیفوی  صالحیت های 
سال  شش  مدت  به  چپلک  و  بوت 
اتهام  به  رابطه  در  و  تنفیذی  حبس 
سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 
در امضای قرارداد 23 قلم البسه دیگر 
به سه سال حبس تنفیذی محکوم به 

مجازات شده است.
قویم توضیح داد که به دلیل غیرمرتبط 
بودن جرایم که آقای محب به ارتکاب 
به مدت  او مجموعا  است،  متهم  آنان 
به  محکوم  تنفیذی  حبس  سال  نُه 
مجازات شده است. »انفصال از وظیفه 
و طرد مسلک« از دیگر احکامی است 
علیه  دادگاه  قضایی  جلسه ی  در  که 

محب اهلل محب صادر شده است.

اطالعات روز: دادگاه عالی کشور اعالم 
کرده است که محب اهلل محب، معاون 
و تخنیکی وزارت دفاع  پیشین مادی 
رییس  غوری،  عبدالرحمان  و  ملی 
پیشین خریداری وزارت دفاع به اتهام 
سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 
در امضای قراردادها به زندان محکوم 

به مجازات شده اند.
دادگاه  سخن گوی  قویم،  احمدفهیم 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  عالی 
که جلسه ی علنی قضایی این دو مقام 
دیگر  نفر   23 و  دفاع  وزارت  پیشین 
دیروز  افراد  آنان  »شرکای جرمی«  از 
)دوشنبه، 24 جوزا( در دادگاه ابتداییه 
فساد  سنگین  جرایم  به  رسیدگی 
برگزار  متهم  افراد  حضور  در  اداری 

شده است.

دو روز پیـش نیـز مجلـس سـنای کشـور 
از افزایـش خشـونت ها و تشـدید حمالت 
طالبـان در کشـور ابـراز نگرانـی کـرده و 
خواهـان تجدیـد در اسـتراتیژی جنگ از 
سـوی نهادهـای امنیتـی و دفاعـی شـده 

بود.
اخیر  این درحالی است که در هفته های 
طالبان حمالت تهاجمی شان را بر تعدادی 
از ولسوالی های کشور تشدید کرده اند. در 
از  بیش  گذشته،  هفته ی  هشت  از  کمتر 
سقوط  گروه  این  به دست  ولسوالی   20

کرده است.
افزون بر آن ها تعدادی از روستاها نیز در 
این مدت، به دست این گروه سقوط کرده 

است.

حمالت  برابر  در  قوی  انگیزه ی  و  انتظار 
طالبان ایستادگی می کنند.

به  رحمانی  میررحمان  حال،  همین  در 
کمیسیون های امور داخلی و امور دفاعی و 
نمایندگان وظیفه  تمامیت ارضی مجلس 
ناتوانایی ها و کمبودی ها  با بررسی  تا  داد 
طرح  دفاعی،  و  امنیتی  سکتور  در 
به نشست  را  اوضاع کنونی  از  بیرون رفت 

عمومی این مجلس شریک کنند.
چالش های  به  اشاره  با  همچنین  او 
سنگرها،  در  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون  به 
که  داد  وظیفه  نمایندگان  مجلس  ارضی 
با مسئوالن وزارت دفاع در تماس شود و 

مشکالت آنان را رفع کنند.

آقای رحمانی همچنین گفت که رهبری 
باید  امنیتی  نهادهای  مدیران  و  حکومت 
در پالیسی ها و تاکتیک های جنگی تجدید 
نظر کنند. او تأکید کرد که با تجدید نظر 
در آن ها، مردم و جوانان کشور در دفاع از 
ارزش ها، آبادی ها و جان شهروندان کشور 
در کنار نیروهای امنیتی وارد صحنه شوند 
و مشروعیت »نظام جمهوریت« را تقویت 

بخشند.
به گفته ی رییس مجلس نمایندگان، مردم 
افغانستان به خاطر تشدید حمالت طالبان 
و افزایش ناامنی ها، در شرایط سخت قرار 
گرفته اند و روزهای تلخ را تجربه می کنند. 
و  امنیتی  نیروهای  او همچنین گفت که 
دفاعی در سنگرها، بدون کم ترین توقع و 

اطالعات روز: همزمان با افزایش حمالت 
و  کشور  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
به دست  ولسوالی ها  از  شماری  سقوط 
مدیران  از  نمایندگان  مجلس  گروه،  این 
رهبری  و  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 
دفاع  در  را  مردم  که  خواست  حکومت 

مستقالنه و خودی سهیم کنند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
دیروز  نشست  در  کشور  نمایندگان 
از  مجلس  این  جوزا(   24 )دوشنبه، 
بر  هدفمند  و حمالت  تشدید خشونت ها 
کابل  شهر  غرب  در  به ویژه  غیرنظامیان 
باید  مردم  که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز 
از طریق بسیج فراگیر سیاسی و ملی در 

دفاع مستقالنه سهیم شوند.

مجلس نمایندگان: 

به مردم در دفاع مستقالنه و خودی سهم داده شود

عضو ناتو دیروز در بروکسل نشست دارند. 
در کنار دیگر موضوعات، مسایل مربوط به 
افغانستان نیز در محور بحث سران ناتو در 

این نشست قرار دارد.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه 
دو روز پیش پیش از آن که استانبول را به 
به خبرنگاران  بروکسل ترک کند،  مقصد 
از  امریکا  خروج  از  پس  که  بود  گفته 
افغانستان، ترکیه تنها کشور قابل اعتماد 
موجود  وضعیت  مناسب  مدیریت  برای 

خواهد بود.
قبـل از ایـن اظهـارات اردوغـان، گـزارش 
دنبـال  بـه  اسـت  قـرار  کـه  بـود  شـده 
خـروج کامـل نیروهـای خارجـی، ترکیـه 
مسـئولیت تأمیـن امنیـت میـدان هوایی 
بین المللـی حامـد کـرزی را در کابـل بـر 

عهـده بگیـرد.
حضور  که  است  کرده  اعالم  اما  طالبان 
هر  تحت  افغانستان  در  خارجی  نظامیان 

نامی، برای این گروه قابل قبول نیست.

و  غیرنظامی  حضور  طریق  از  افغان، 
مشورت دهی به نهادهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان انجام می شود.
از  مالی  حمایت  به  »ما  است:  افزوده  او 
ادامه خواهیم  نیز  افغان  امنیتی  نیروهای 
متحدان  تمام  که  است  تعهدی  این  داد. 

ناتو داده اند.«
کشورهای  سران  که  است  درحالی  این 

اهمیت  افغانستان  به  انکشافی  کمک های 
دارد.

از سوی هم، او گفته است که ناتو مأموریت 
نظامی اش را در افغانستان پایان می دهد، 
نیروهای  از  سازمان  این  حمایت های  اما 

امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می یابد.
استولتنبرگ توضیح داده است که بخشی 
نیروهای  از  ناتو  سازمان  حمایت های  از 

اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیرکل 
)ناتو(  شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان 
گفته است که متحدان ناتو در حال حاضر 
روی چگونگی آموزش نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغان در خارج از این کشور و حفظ 
حمایت از زیربناهای مهم از جمله میدان 

هوایی بین المللی کابل کار می کنند.
 24 )دوشنبه،  دیروز  استولتنبرگ  آقای 
از آغاز رسمی نشست سران  جوزا( پیش 
کشورهای عضو ناتو در بروکسل، همچنین 
ناتو  متحدان  از  شماری  که  است  گفته 
به شمول ایاالت متحده ی امریکا و ترکیه 
درباره ی  مستقیم  گفت وگوی  حال  در 
در  بین المللی  هوایی  میدان  یک  حفظ 

کابل هستند.
هوایی  میدان  حفظ  استولتنبرگ 
برای متحدان  تنها  نه  را  بین المللی کابل 
که  است  گفته  بلکه  خوانده،  مهم  ناتو 
حفظ این میدان برای تمام جامعه جهانی، 
حضور دیپلماتیک و در عین حال ادامه ی 

دبریکل ناتو: 
یم روی چگونیگ حمایت از افغانستان و امنیت میدان هوایی کابل بحث دار
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لبخند ما را به مردم، به جهان و به تروریستان مخابره کن
درآورد. بعد گفتند: »این عکس را نشر کن. 
که  هست  مردم مان  برای  هم  لبخند  این 
است  تروریستان  برای  هم  شده اند،  ناامید 
را  ما  کارهای شان  این  با  می کنند  فکر  که 
شکست می دهند و هم برای جهان است که 

بدانند ما ادامه می دهیم.«
که  گفتند  شکریه  و  بسگل  گلثوم،  را  این 
وقت شان تمام شده بود. یعنی بعد از انفجار 
خانه  از  دیگر  بودند  گفته  خانواده های شان 
دو  یکی  برای  اصرار  با  آن ها  نروند.  بیرون 
سراغ  بروند  که  بودند  گرفته  اجازه  ساعتی 
و  زنده اند  کی ها  که  هم صنفی های شان، 
کی ها نیستند. البته جدا از بالیی که انفجار 
1۸ ثور بر سر مکتب و دانش آموزانش آورد، 
پیامدهای جدی دیگری هم به همراه داشت. 
و  پدر  می گفتند  شکریه  و  بسگل  گلثوم، 
مادرشان گفته اند دیگر مکتب نروند، و وقتی 
آن ها اصرار کرده که نمی شود مکتب نروند، 
آن ها را قسم داده اند که دیگر نام مکتب را 
»نه«،  این  دختران،  برای  نگیرند.  خانه  در 
یک »نه« معمولی نیست. یعنی دیگر تمام 
راه ها بسته است. یعنی یک عمر محرومیت و 
مجبوریت. محرومیت دایمی از حق تحصیل. 
به  نرسیدن  یعنی  تحصیل  از  محرومیت  و 
محروم شدن  یعنی  فکری.  و  مالی  استقالل 
رویاها  از  انتخاب،  حق  از  تصمیم گیری،  از 
نوبت  محرومیت،  از  بعد  آرزوهای شان.  و 
یک  از  که  مجبوریتی  می رسد.  مجبوریت 
شروع  قبل تنظیم شده  از  و  سنتی  ازدواج 
نمی شود.  ختم  عروس شدن  به  و  می شود 
دیگر  می شوند  شوهر  خانه ی  راهی  وقتی 
برگشتی در کار نیست و اگر هم بود باید در 
کفن برگردند. زندگی در خانه ی شوهر هم 
سراسر کلفتی و کنیزی و سرکوفت خوردن 
است. هزینه یک »نه« پدر و مادر و خانواده 
برای این دختران، می تواند حتا بدتر از این 

سناریو باشد.  
پس از گفت وگوی طوالنی با آن ها، قرار بود 
هرچه  بعدا  بنویسم.  را  زندگی شان  داستان 
گزارش  نوشتن  برای  بهانه ای  کردم،  فکر 
نیافتم. آن ها نه خودشان قربانی حمله شده 
بودند و نه هم صنفی ها یا دوستان نزدیک شان. 
داشتم،  سوژه  طرح  برای  که  بهانه ای  تمام 
و  مکتب  به  رفتن  برای  آن ها  بودن  مصمم 
مشکالت زندگی خانوادگی و اجتماعی شان 
دختران  اکثر  مشترک  داستان  این  که  بود 
برای  بهانه ها،  این  ولی  است.  افغانستان 
زیادی  روزهای  نبود.  کافی  گزارش  نوشتن 
گذشت اما این دختران از ذهنم پاک نشدند. 
بعد تصمیم گرفتم این روایت را بدون بهانه 
ارزش ها و اصول  بنویسم. بی خیال گزارش، 
کنم  فکر  این  به  فقط  شوم.  آن  کلیشه ای 
چه  آن ها  ساده ی  لبخند  یک  پشت  در  که 
ایستادنی، چه مبارزه و نیرویی برای شورش 
و انقالب علیه تاریکی و تاریک اندیشی وجود 
و  سخت  زندگی  چرخه ی  بود  کافی  دارد. 
دیگر  و  کنم  تصور  را  آن ها  مبارزه گرایانه ی 
نوشتن  برای  روزنامه نگارانه  بهانه ی  دنبال 
که  آن ها  برای  نباشم.  زندگی شان  قصه ی 
غرب  فقیرنشین  و  محروم  حومه های  در 
دختران  چهل  کوه  تند  سراشیب  در  کابل، 
فقط  خانه بودن  از  که  چهاردیواری های  در 
نامش را دارد، و با قالین بافی و دست فروشی 
رنگ  می کنند،  تهیه  نانی  و  آب  کارگری  و 
برای  می کند.  فرق  زندگی  کیفیت  و  بو  و 
آن ها زندگی به همان کوچه های شیب دار و 
خاکی، چهاردیواری های گلی بدون امکانات، 
قالی بافی و روزمزدی و مکتب بی سروسامان 
بر  که  مکتبی  می شود.  خالصه  سیدالشهدا 
بعد  و  انجام می شود  مرگبارترین حمله  آن 
مقابل شان  در  مکتب  همان  به  رفتن  برای 
یک »نه« گذاشته شود، نه ای که دست شان 
را برای همیشه از یک زندگی انسانی کوتاه 
می کند. اما آن ها از جای شان بلند می شوند، 
در مقابل هر عضو خانواده، خویش و دشمن 
می گویند  می کنند.  مبارزه  و  می ایستند 
»ببخشید، فراموش کردیم لبخند بزنیم. یک 
عکس دیگر بگیرید، یک وقت نگویند ناامید 

شده ایم«. 

در مقابل 2۵6 صنف و 1۵ هزار دانش آموز 
پرسیدم  دارد.  وجود  نظافت چی  فقط شش 
با مدیریت درست درون سازمانی نمی توانید 
باشید؛  داشته  منظم تری  و  پاک تر  محیط 
مسئول  نوبت  به  دانش آموز  هر  که  این طور 
توکلی  خانم  باشد؟  خود  صنف  پاک کاری 
کار  روش  همین  از  دارند  که  داد  پاسخ 
این  نمی دهد.  نتیجه  هم  باز  اما  می گیرند 
پاسخش برایم قناعت بخش نبود، چون آنچه 
سوءمدیریت،  یک  از  حکایت  بودم  دیده 
وزارت  پشت کردن  و  سهل انگاری 
از  بسیاری  که  می دانستم  داشت.  معارف 
نابه سامانی های این مکتب به سبب رویکرد 
خانم  اما  است،  معارف  وزارت  تبعیض آمیز 
مدیر طوری پوشیده و شمرده حرف می زد 
که نکند یک وقت حرفی برخالف این وزارت 

بزند. 
مصاحبه ام داشت به پایان می رسید که سه 
شدند.  مکتب  مدیر  دفتر  وارد  جوان  دختر 
لباس های  در  هم قدوقامت  دختری  سه 
دیدند،  را  مدیر  خانم  وقتی  بلند.  سیاه 
چشم های شان برق زد، طوری که هرگز قرار 
دختران  از  یکی  ببینند.  را  همدیگر  نبوده 
به حرف زدن. گفت همین حاال  کرد  شروع 
از عیادت هم صنفی های شان آمده اند. از این 
کوچه و آن کوچه، از باال و پایین کوه چهل 
دختران. با آن که خسته اند و وقت شان تمام 
شده اما دلشوره داشته اند که خانم مدیرشان 
و هر طور شده  است  روزی  و  در چه حال 
وقتی  مدیر  خانم  بگیرند.  را  احوالش  باید 
حرف های آن ها را شنید، گوشه ی چشمانش 

لوازم تحریر حاضر می شد. گروهی  کتاب و 
دیوارهای  روی  که  می خواست  اجازه 
دیگر  برخی  کند.  گرافیتی  و  نقاشی  مکتب 
می خواستند برای تدریس رایگان نام نویسی 
کانادا  در  موسسه ای  می گفت  یکی  کنند. 
تحت  جهان  اطراف  در  را  مکتب هایی  که 
که  خواسته  او  از  می دهد،  قرار  پوشش 
جریان  در  را  سیدالشهدا  مکتب  مسئوالن 
همکاری  آماده ی  موسسه  این  که  بگذارد 
بود.  تلفن خانم مدیر هم شلوغ  است. خط 
زنگ پشت زنگ می آمد و از آن سوی خط 
معموال پیشنهادهای کمک به دانش آموزان، 
داده می شد.  مکتب  و  قربانیان  خانواده های 
مسئوالن مکتب همه مانده بودند که چطور 
این سیل از کمک ها را مدیریت کنند. برای 
از  را متشکل  همین می خواستند کمیته ای 
وکالی گذر، نماینده ی خانواده های قربانیان 
که  کنند  ایجاد  محل  مساجد  مالهای  و 
شفاف  و  درست  به گونه ی  مالی  کمک های 

توزیع شود. 
عقیله  رسید.  مصاحبه  برای  نوبت  سرانجام 
و  چالش ها  از  مکتب  این  مدیر  توکلی، 
هزار  این که حدود 1۵  مشکالت شان گفت. 
 2۵6 در  مجموعا  پسر  و  دختر  دانش آموز 
در  روزانه  بالک،  شش  در  درسی،  صنف 
درس  معلم  کمبود   1۸0 با  و  شیفت  سه 
اولین  که  پیش  سال   1۵ از  می خوانند. 
نه  اکنون  تا  شده  ساخته  مکتب  ساختمان 
رنگی روی دیوار آن پاشیده شده و نه میز 
در  است.  شده  فرستاده  جدیدی  چوکی  و 
خانواده های  با  استادان  گذشته  سال های 
دانش آموزان صحبت کرده و آن ها را قناعت 
داده اند که فطره ی روزه ی شان را به مکتب 
را  و چوکی ها  میز  آن  پول  با  تا  کنند  اهدا 
کمابیش ترمیم کنند. دستشویی های مکتب 
اما  شده  ساخته  سنتی  گونه ی  به  هرچند 
قابل  و  نشده  تخلیه  که  است  چندین سال 
استفاده نیست. نوبت که به کثیفی صنف ها 
گفت  توکلی  خانم  رسید،  مکتب  محیط  و 

عابر شایگان

به  مرگبار  حمله ی  قربانیان  خون  هنوز 
خشک  برچی  دشت  در  سیدالشهدا  مکتب 
نشده بود که به آن جا رفتم تا وضعیت این 
مکتب را در گزارشی بررسی کنم. پنج روز 
از آن حمله ی خونین گذشته بود و مکتب 
سیدالشهدا در محراق توجه مردم و رسانه ها 

و دولت قرار گرفته بود. 
مردم گروه گروه به اداره ی مکتب می آمدند. 
مدیر و معلمان درگیر همراهی و صحبت با 
آن ها بودند. برخی ها برای تسلیت و همدردی 
و  مالی  کمک  برای  بسیاری  می آمدند؛ 
غیرمالی در می زدند و شماری هم شاید برای 
انداختن قطعه عکسی سبز می شدند. وقتی 
مکتب  تعمیرهای  از  یکی  دوم  طبقه ی  در 
سیدالشهدا رسیدم، دفتر مدیر آن قدر شلوغ 
بود که جا برای نشستن نبود. با خود گفتم 
بزنم،  خالی  صنف های  به  سری  بروم  فعال 
بعدا که اداره خلوت شد، بروم سراغ مدیر و 
معلمان. از اداره معموال صدای تالوت قرآن 
فاتحه خوانان و تسلیت دهندگان  می آمد که 
می خواندند و از باال و پایین ساختمان صدای 
چکش های خشک و محکم که در سالن های 
خالی مکتب می پیچید. من در نزدیک ترین 
صنف های که در سمت راست و چپ اداره 
بیرون  و  می زدم  یک به یک سر  داشت،  قرار 
می شدم. صنف ها آن قدر کثیف بود که رنگ 
اصلی دیوارهای آن دیگر پیدا نبود. انگار آن 
را از اول بور و خاکستری رنگ کرده باشند. 
چهارچوب های  فقط  پنجره  و  دروازه  از 
همه  چوکی ها  و  میز  بود.  مانده  باقی  آن 
نصف ونیمه بود، مثل ضایعات و آهن پاره های 
انداخته  کنجی  در  و  باشد  بالاستفاده  که 
باشند. در کف شماری از صنف ها موکت های 
بود  انداخته  دورخارج شده ای  از  و  پالسیده 
ایستاده  آن  روی  خاک  انگشت  چهار  که 
زباله ها  و  کاغذپاره ها  آن  اضافه ی  به  بود. 
سالی  انگار  که  بود  آن قدر  در کف صنف ها 
گذشته بود و دستی بر آن کشیده نشده بود. 
کردم  فکر  که  بود  طوری  صنف ها  وضعیت 
دانش آموزان بیش از آنچه از این جا بیاموزند، 
دچار بیماری های روانی و واگیردار می شوند. 
انتهای سالن، چند نفر رنگمال و کارگر  در 
رنگمالی  برای  آماده کردن صنف ها  حال  در 
دروازه ها  لوالی  و  قفل  و  دستگیره  نصب  و 
این  از  قبل  مکتب  وضعیت  پرسیدم  بودند. 
هم همین طور بود یا بهتر از این بود؟ یکی 
بود  نشسته  زانوهای خود  روی  آن ها که  از 
نصب  را  دروازه  قفل  و  دستگیره  داشت  و 
می کرد، گفت: »الال جان چه بگویم! این جا 
مثل طویله بود، طویله. تازه این جا را دیروز 
به خاطر همین مردم و رسانه ها و هیأت ها که 
می آیند و می روند، جارو کرده اند. یک دفعه 

برو بالک های دیگرش را ببین!«
از بالک اول که اداره ی مکتب قرار داشت به 
بالک سمت راست آن رفتم. وقتی وارد شدم 
به سختی می توانستم جلوی پاهایم را ببینم. 
آن  وسط  در  تاریک  و  طوالنی  سالن  یک 
افتاده بود و دو طرف آن صنف های درسی 
قرار داشت. وقتی باد از شیشه های شکسته 
در فضای پُرگرد و خاک صنف ها می پیچید، 
و  می کرد  بسته  و  باز  را  دروازه ها  آن  فشار 
و  مخروبه  دژ  یاد  را  آدم  آن  لوالهای  غژغژ 
رهاشده ای می انداخت که سال ها گذری بر 
آن نیفتاده است. از پنجره ی یکی از صنف ها 
نگاهی به پایین انداختم و محیط مکتب را از 
مقابل چشمانم گذراندم. آنچه می دیدم باورم 
نمی شد. مشابه آن را فقط در زیر و روی پل 
سوخته دیده بودم. وقتی از این بالک خارج 
می شدم و به سمت اداره ی مکتب می رفتم 
با خودم فکر کردم یکی از سوال های اساسی 
که از مدیر مکتب بپرسم این باشد که »چرا 

این جا این قدر کثیف است؟« 
به دفتر مدیر مکتب که رسیدم هنوزم شلوغ 
بود. سی، چهل دقیقه ای منتظر نشستم که 
یا  کس  دقیقه  به  دم  شود.  خلوت  سرش 
پاکت  و  می آمد  یکی  می رسید.  سر  کسانی 
پولی را برای کمک به زخمیان و خانواده های 
قربانیان تحویل می داد. دیگری با بسته های 

نم زد. بعد با اشاره به انفجار 1۸ ثور رو به 
آن ها کرد و گفت: »آن روز که جوی خون 
مقابل مکتب تان جاری شد، فکر نمی کردم 
مکتب  دروازه ی  از  را  خود  پای  حتا  دیگر 

پیش بگذارید.«
سـاعت از چهـار عصـر گذشـته بـود. سـه 
دختـر سـیاه پوش از اداره ی مکتـب بیـرون 
بـه حیـاط خشـک و خاکـی آن  و  شـدند 
منتظرشـان  مـن  کـه  جایـی  رسـیدند، 
حملـه،  از  می خواسـتم  بـودم.  ایسـتاده 
هرگـز  دیگـر  کـه  هم صنفی های شـان  از 
از  و  احوال شـان  و  اوضـاع  از  ندیدنـد، 
برگشـتن و نگشتن شـان بـه مکتب بپرسـم. 
وقتـی شـروع بـه گفت وگـو کردیـم، متوجه 
شـدم چقـدر حرف بـرای گفتـن دارند. پس 
از نیـم سـاعت گفت وگـو هنـوز حرف هـای 
یکی شـان بـه نیمـه نرسـیده بـود. بنابرایـن 
قـرار گذاشـتیم که یـک روز دیگـر ببینیم و 

بگیریـم.  از سـر  را  ایـن گفت وگـو 
ازشان  شدیم،  بیرون  که  مکتب  حیاط  از 
برای  عکس  قطعه  چند  که  خواستم  اجازه 
بگیرم. در جلوی دروازه ی خروجی  گزارش 
لوحه ی  و  ساختمان ها  درحالی که  مکتب 
بود، رو به  آن در پشت زمینه ی عکس پیدا 
چند  ایستادند.  من  گوشی  کوچک  دوربین 
عکس پشت  سر هم گرفتم و بعد نشان شان 
یکی شان  دیدند،  را  عکس  وقتی  دادم. 
عکس  قطعه  یک  است،  ممکن  اگر  گفت 
دیگر بگیرم. دوباره وقتی در مقابل دوربین 
لبخند  هم  با  سه  هر  ایستادند،  گوشی ام 
زدند و یکی شان دستش را به نماد »اوکی« 

مسئوالن مکتب همه مانده بودند که چطور این سیل از کمک ها را 
مدیریت کنند. برای همین می خواستند کمیته ای را متشکل از وکالی 
گذر، نماینده ی خانواده های قربانیان و مالهای مساجد محل ایجاد 

کنند که کمک های مالی به گونه ی درست و شفاف توزیع شود. 

بر اثر انفجار موتر بمب گذاری شده در جلوی مکتب سیدالشهدا، بیش از 85 نفر کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند.
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تبدیل  سیستماتیک،  حذف  شد/می شود، 
به رویکرد غالب در رفتار حاکمان گردیده 
است، انس حقانی و پنج هزار زندانی طالبان 
نه با ختم دوره ی  محکومیت شان، بلکه در 
یک تعامل سیاسی آزاد شد. بی سبب نیست 
این گونه  را  گذشته اش  نسل،  این  وقتی 
روایت می کند: »سال ها قربانی جنگیم ما« 

و حاال»آشتی و صلح، رؤیاهای ماست.«
مانیفیست این نسل، ترویج پلورالیزم است 
وقتی می گوید »از همه رنگیم و بی رنگیم 
بی کینگی،  به  تاریخ،  دادگاه  در  و  ما« 
اعتراف می کند.  زاللی خود  و  آیینه صفتی 
و  انتقام  ما  دل  »در  می گوید  که  آن جایی 
کینه نیست« زیرا»جای کینه در دل آیینه 
نیست« و با این سخن، »بعد ازین آب روان 
نیز  را  کیش شان  پارادایم  ماست«  الگوی 

مطرح می کند.
شده  عوض  زمان  می کرد  فکر  نسل،  این 
و سنت ستبر تبعیض و استبداد، به پایان 
نجوا می کرد  ایمان راسخ،  با  رسیده است. 
به  آمد.«  سفر  وقت  آمد،  دیگر  »فصل  که 
همین گمان، سخاوت و عیاری را تمرین و 
تبلیغ می نمود: »باران که شدی مپرس این 
خانه ای کیست« زیرا »سقف حرم و مسجد 
و می خانه یکی است«، چون از گذشته های 

پاره های  را  زمین  و  گرفت  باروت  را  فضا 
جبر  دفترچه ی   دانش آموز.  دختران  تن 
شد  نقاشی  خون  با  هندسه،  و  حساب  و 
عبورکرده،  اجساد  از  ترکش های  با  و 
سوراخ سوراخ گردیدند. قلم و پنسل رنگه ای 
مادر  و  کراچی وان  پدر  دست مزد  از  که 
بود یک جا در  تهیه گردیده  قالین باف شان 
شناور  خون  در  دانش آموزان،  اجساد  کنار 

گردید.
ناگفته ترین  و  معمایی ترین  از  لحظه  این 
که  لحظه ای  است.  قربانیان  لحظه های 
قربانی،  گلوگاه  در  هردو  زندگی  و  مرگ 
هجوم  مرگ،  می کرد.  نرم  دست وپنجه 
می آورد تا رؤیاهایی قربانی را مدفون کند 
و زندگی تقال می کرد تا یک رؤیایی انسانی 
واقعیت  به  تبدیل  شاید  تا  دهد  نجات  را 
گردد. جدال و مرگ و زندگی، در لحظه ی  
و  است  دیدنی  نه  قربانی،  آخر حیات یک 
به  بی چارگی  و  تنهایی  مکتوب شدنی.  نه 
معنای واقعی کلمه در همین لحظه اتفاق 
می افتد. این تنهایی نه تنهایی فلسفی است، 
نه خلوت صوفیانه و نه زندان انفرادی. بل که 
تقابل زندگی و مرگ است که تالش آخر 
در  می دهد.  به خرج  لحظه  واپسین  در  را 
دانش آموز  صد  اجساد  سیدالشهدا،  مکتب 

در  ولی  می آید.  حساب  به  شهر  از  سمت 
شور  زندگی  تنگ دستی،  و  فقر  این  میان 
مکتب  به  پسران  و  دختران  دارد.  دیگر 
آن  دارم«  رؤیایی  »من  ترانه ی   تا  می روند 
هم، »رؤیایی انسانی« را در افق زندگی شان، 
دکلمه کند. می دانند که تحقق اش دشوار 
است اما »تصور کن اگر حتا تصور کردنش 
رؤیاپرداز  نسل  همین  برای  ولی  سخته.« 
و کتابچه،  اسباب بازی، پنسل  نان،  داشتن 
دست نیافتنی  آرزوی  و  زندگی  دغدغه ی  
»کودک  که  می خوانند  ترانه  وقتی  است. 
بازیچه  باشد،  داشته  نان  باشد  هرکجا 
کتابچه  و  رنگه  باشد/پنسل های  داشته 
به  باشد« ریالستی ترین رؤیاپردازی  داشته 
قالین،  بافتن  با  که  حساب می آید. چیزی 
دست  به  ساجق فروشی،  و  کراچی وانی 

آوردنش محال به نظر می رسد. 
نوستالوژی  رودابه،  و  سیندخت  نسل  این 
را در ذهن و ضمیرش حس  کابل رؤیایی 
هراری  نوح  یووال  سخن  به  زیرا  می کند. 
و  عواطف  حاصل  ذهنی،  »تجربه های 
احساسات و افکار به هم پیوسته ای هستند 
می دهند.«  نشان  را  خود  لحظه ای  که 
توصیه  مخاطبانشان،  به  خاطر،  همان  به 
نثار دامن کابل کنید.«  می کنند که »گل 
در  خوب تر  و  بیش تر  نیز،  را  خودشان 
خاک آلود  سرک های  تا  می بینند  قصه ها 
وقتی  کابل  خم  و  پیچ  پر  کوچه های  و 
می گوید »دختران قصه ها شادی کنید/یک 

کبوتر رقص آزادی کنید.«
زندگی  آمده،  پیش  فرصتی  اندک  این  در 
کم کم دارد جوانه می زند. هم پذیری و احترام 
شاگردان  میان  در  غالب  گفتمان  متقابل، 
کنش گران  و  مدنی  نهادهای  مکاتب، 
پساطالبانی،  نسل  این  می گردد.  مدنی 
و  گل  کجا  که»هر  می کرد/می کند  فکر 
گندم باشد« به گونه ی  عادالنه »مال مردم 
باشد.« گویا جامعه ای بی طبقه ای را در برابر 
چشمان خویش تصور می نمود و در مقام 
بود:  این نسل، زمزمه اش چنین  پیام آوران 
و پس  را گم می کنیم«  تبعیض  »ریشه ی  
از آن»عدل را تقسیم مردم می کنیم.« اما 
واقعیت پیرامون این نسل، چیزهای دیگری 
را نشان می دهد. میوه ی  تبعیض، دانایی را 
سهمیه بندی کرد و به جای تقسیم عدالت 
هر  ُکد 91،  از  مردم  ثروت  مردم،  بین  در 
بندرهای  در  عایدات  گردید  غارت  طرف 
کشور، به گونه ی  وحشت ناک، حیف و میل 

کابل، جوالن گاه مرگ است. اگر قرار باشد 
برشماریم  را  شهر  این  ویژگی  بارزترین 
به  آن،  شهروندان  مردن  که  است  این 
سینه ای  شهر،  این  است.  فجیع  گونه های 
ماالمال از خون و خیانت و ضجه و فریاد 
فروریخته اش،  دیوارهای  که  شهری  دارد. 
جاده های کنده کنده اش و موترهای تکه پاره 

و سوخته اش، یادگاری های مرگ اند. 
و  زال  مالقات  محل  روزگاری  که  کابلی 
اریکه ی   بر  مهراب شاه  آن  در  بود،  رودابه 
با  سیندخت  و  بود  زده  تکیه  قدرت 
عقالنیتش، آتش فتنه و جنگ را تبدیل به 
گلستان می کرد. کابلی که روزگاری، شهر 
کابلی  ترانه.  و  نشاط  و  بود  زندگی  و  شور 
که نخستین مکان عشق ورزی در شاه نامه ی  
فردوسی است. کابلی که روزگاری، میزبان 
سرآهنگ، ساربان و احمدظاهر بود. اکنون، 
تنوری از باروت و قبرستانی از پاره های تن 
قربانیان شده است. تبسم، در زابل سربریده 
می شود و تنش در جاده های کابل، به دیدار 
دادخواهی،  جای  به  اما  می رود.  حاکمان 
طعنه می شنود! فرخنده، در حریم مسجد، 
ُمثله می شود و عابران بی روح، چون اشباح 
افسانه های کهن، به جسم غنوده در خون 

او، قهقهه سر می دهند.
شهر  این  در  مرگ،  ارکستر  که  دریغا 
همین جا  تابوت فروش،  و  بی  روشنایی 
به  ارکستر،  یک  آغاز  این  نمی گردد؛  ختم 
اجرایی  )ارکستر  است  سمفونی  گستره ی  
سازهای  از  متشکل  که  است  موسیقی 
می نوازند  زیادی  افراد  و  است  گوناگون 
این سازها در نهایت یک آواز را تولید  اما 
می کنند و بزرگ ترین آن، نوع سمفونی آن 

می باشد(.
در  انفجاری،  مواد  از  پر  موتری  نیمه شب، 
دود  فضارا  می شود.  منفجر  شش درک 
روی  بر  خون،  باران  و  می گیرد  باروت  و 
انفجار مهیب،  از این  ویرانه های به جامانده 
بر روی خانه ها فرو می ریزد. تابوت فروشان، 
سرعت  تابوت  ساختن  به  کالغ ها  چون 
پیدا  انکشاف  گورستان ها  و  می بخشند 

می کنند.
در این سال هایی که مرگ، در دیگر نقاط 
در  غرق  کابل،  غرب  می زند  پرسه  شهر، 
برج  سوخته،  پل  است.  تنگ دستی  و  فقر 
و  معتادان  برای  و  است  کابل  غرب  ایفیل 
این  بورس  بازار  مواد مخدر،  خرده فروشان 

دور نیز گفته بودند که »مقصود تویی، کعبه 
و بت خانه یکی است.«

شاگردان  که  کند  باور  می توانست  کی 
جهان  یک  رؤیایی  کابوس،  کابل  مکاتب 
مانند یک  و  را در سر می پرورانند  عارفانه 
اگزیستانسیالست با هستی و وجود خودش 
مصراع ها  این  می رفتند/می روند.  کلنجار 
از این است: »با سوره ی  دل اگر  مگر غیر 
خدا را خواندی/حمد و فلق و نعره ی  مستانه 
یکی است.« و آن گاه، روشن است که »جام 

و قدح و کاسه و پیمانه یکی است.«
کابل،  آسمان  در  نسل  این  درخشش 
کابوس  اما  می نمایاند.  انسانی تر  را  کابل 
رؤیاپردازی  لحظه های  همین  در  مرگ، 
نمی داشت.  بر  نسل  این  از سر  نیز، دست 
نامیمونی  اتفاق  یک  از  گنگی  گویا، حس 
خبر می داد. بیهوده نبود وقتی می گفت »تو 
با  و  و کاله مکن«  و کمان  تفنگ  بر  فخر 
تحجرگرایی ات »این عزت مرا تو به زعمت 

سیاه مکن.«
وقتی  ظلمانی،  عصر  یک  در  این که  تا 
هزاران دختر دانش آموز، با ختم کالس های 
می کردند  ترک  را  مکتب  درس شان، 
ناگهان، سه انفجار مهیب، ارکستر مرگ را 
آورد.  در  به صدا  جهان  تمام  گستره ی   به 

هشر ُارکسرت مرگ

وجود داشته است. 
»الش وجوین« در فاصله ی 90 کیلومتری 
سمت  از  و  دارد  موقعیت  فراه  شهر  غرب 
شمال  و  نیمروز  به  جنوب  ایران،  با  غرب 

امنیتی  وضعیت  خصوص  در  فراه  جدید 
با روزنامه اطالعات روز  حاضر به مصاحبه 
نشد. بارها انتقادهای مبنی بر نبود حمایت 
کشور  غرب  در  زمینی  نیروهای  از  هوایی 

سقوط کرد و 7 الی ۸ نفر کشته شدند.«
ولسوالی  در  دولتی  نیروهای  تلفات  آمار 
معاون  است.  نقیض  و  ضد  »الش وجوین« 
شورای والیتی فراه، تعداد کشته شدگان را 
30 تن می داند، اما برخی از منابع محلی، 

آمار تلفات را بیشتر از این می دانند. 
زخمیان  از  برخی  که  می شود  گفته 
جنگی  ساحه  از  را  خود  امنیتی  نیروهای 

بیرون کشیده اند. 

»از حمایت هوایی خبری نیست«
شورای  و  پارلمان  در  فراه  نمایندگان 
وزارت  رهبری  بر  سنگین  اتهام  والیتی، 
دفاع و مقام های امنیتی وارد می  کنند که با 
وجود اطالع پی هم از حمله گسترده طالبان 
در  کاری  هیچ  »الش وجوین«  ولسوالی  بر 
نداده اند:  انجام  حمالت  این  مهار  راستای 
الش  وجوین  سمت  به  طالبان  »زمانی که 
حرکت کرده بودند، با سکتورهای امنیتی، 
این  پایین رتبه ها،  تا  وزارت ها  رهبری 
موضوع را مطرح کردیم، اما هیچ همکاری 
نه هم  و  نه قول اردوی 207 ظفر  نکردند؛ 

وزارت خانه ها.«
نعیمی،  شاه محمود  گفته های  براساس 
طالبان  حمله  فراه،  والیتی  شورای  معاون 
همگی  برای  »الش وجوین«  ولسوالی  به 
»وزارت  است:  بوده  روشن  آفتاب  مانند 
دفاع، داخله، حکومت مرکزی و مردم فراه 
ولسوالی  این  در  طالبان  که  می دانستند 
حمله  که  می خواهند  و  کرده اند  تجمع 
به وعده مکرر پشتیبانی هوایی  او  کنند.« 

فراه  الش وجوین  ولسوالی  پیش  روز  دو 
دولتی  نیروهای  از  تن   100 کرد.  سقوط 
ساعت  ده  برای  ولسوالی  این  در  مستقر 
با  متوالی تا صبح روز یک شنبه، 23 جوزا 
منابع  روایت  براساس  و  جنگیدند  طالبان 
محلی فراه، شمار جنگ جویان طالبان 300 

نفر بوده است. 
در  فراه  مردم  نماینده  شهیدزاده،  همایون 
پارلمان در صحبت با روزنامه اطالعات روز، 
دلیل سقوط و تلفات بلند نیروهای دولتی در 
ولسوالی »الش وجوین« را نرسیدن اکماالت 
و حمایت هوایی می داند: »دشمن چندبرابر 
نیروهای دولتی بر این ولسوالی حمله کرد 
و آنان جنگ جویانی از ولسوالی های بکواه، 
پشت کوه و پشت رود فراه و خاشرود نیمروز 
آورده بودند. ده ساعت نیروهای امنیتی ما 
شجاعانه جنگیدند و مهمات شان تمام شد 

و ولسوالی سقوط کرد.«
او افزود که نیروهای دولتی مستقر در این 
ولسوالی، کشته، زخمی و یا به دست طالبان 

اسیر شده اند. 
والیتی  شورای  معاون  نعیمی،  شاه محمود 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  فراه 
بر  موتر   ۸0 با  طالبان  که  می گوید  روز 
و  کردند  تهاجمی  حمله  »الش وجوین« 
نخست قرارگاه ارتش ملی و بعد ساختمان 
کرد:  سقوط  طالبان  به دست  پولیس 
روز   12:00 ساعت  تا  امنیتی  »نیروهای 
و  می کردند  جنگ  طالبان  با  یک شنبه 
الش وجوین  پولیس  ساختمان  متأسفانه 

اشاره می کند که تا آخرین لحظه نرسیده 
است.

وزارت دفاع ملی درباره ی این اتهامات ابراز 
والی  بختور،  مسعود  است.  نکرده  نظری 

روایت ایستادیگ؛ 

»کمک نرسید، رسابزان ات آخرین مریم 
در الش وجوین جنگیدند«

که پشتون  است  این  واقعیت 
نمی تواند  بودن  هزاره  و  بودن 
»خود« به حساب بیاید. تعلقات 
شرایط  در  می توانند  قومی 
کامال  سیاسی-تاریخی  خاصی 
بگیرد و  را  جای تعلقات فردی 
عثمان  این که  به جای  فرد  یک 
باشد، پشتون  یا محمدحسین 

و یا هزاره شود.

محمدموسا شفق

واجد روحانی – هرات
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و تجهیزات شان را که قابل انتقال باشد، با خود در یک مکان 
مصون انتقال می دهند و حالت مدافعه را به خود اختیار می کنند 
و متباقی تجهیزاتی را که نمی توانند انتقال دهند، برای این که به 

دست دشمن نیفتد، در ساحه از بین می برند.
در تصاویری که از سوی طالبان از سقوط برخی از ولسوالی ها 
اسلحه سبک  اما دیده می شود که مقادیر زیادی  منتشر شده 
این  در  امنیتی  نیروهای  از  نظامی  نقلیه  وسایط  و  سنگین  و 
ولسوالی ها به جا مانده و در اختیار گروه طالبان قرار گرفته است. 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  باره  این  در  احمدزی،  روح اهلل 
شماری از وسایط نقلیه مثل هاموی و رنجر که در شماری از 
ولسوالی ها باقی مانده است به این دلیل بوده که از کار افتاده 
و قابل انتقال نبوده است. او اما تأکید کرد که اسلحه و مهمات 
او  گفته ی  به  است.  نیفتاده  طالبان  به دست  دولتی  نیروهای 
تصویر مهماتی که طالبان منتشر و ادعا کرده که پس از سقوط 
ولسوالی ها در اختیار این گروه قرار گرفته است، در واقع اسلحه 
و مهمات خود این گروه است و بیشتر جنبه تبلیغی دارد. آقای 
احمدزی تأکید می کند که نیروهای دولتی در جریان عقب نشینی 

تاکتیکی تمامی اسلحه و مهمات شان را نیز با خود برده اند. 
وزارت دفاع در حالی از عقب نشینی تاکتیکی صحبت می کند 
که به گفته ی شماری از نمایندگان مجلس در سقوط برخی از 

ولسوالی ها ده ها نیروی دولتی کشته و زخمی شده اند. 
مردم  نمایندگان  توجه  قابل  شمار  مجلس،  دیروز  نشست  در 
درباره ی سقوط ولسوالی ها صحت کردند و نهادهای امنیتی را 
به کم  کاری و کارشکنی در بخش رسیدگی به موقع به نیروهای 
دولتی مستقر در این ولسوالی ها متهم کردند. به گفته ی آنان 
تشنه  و  گرسنه  سنگر  در  شبانه روز  چندین  دولتی  نیروهای 

رزمیدند اما برای آنان کمک و حتا آب و نان نرسید.
دیروز مجلس  فراه در نشست  مردم  نماینده ی  بلقیس روشن، 
گفت که در حمله ی طالبان بر ولسوالی »الش و جون« بیش از 
100 نیروی دولتی کشته و زخمی شدند. ولسوالی الش و جون 

دو روز پیش به دست طالبان سقوط کرد. 
از  حکومت  تاکتیکی  عقب نشینی  که  معتقدند  امور  آگاهان 
شماری از ولسوالی ها دست آورد چندانی برای طالبان محسوب 

نمی شود اما در جنگ تبلیغاتی این گروه را کمک می کند.
به اعتقاد عتیق اهلل امرخیل، آگاه مسایل نظامی، حکومت شماری 
را که حفظ شان دشوار  دورافتاده  ولسوالی های  در  پاسگاه ها  از 
است جمع و منسجم می کند تا هم توانسته باشد از تلفات این 
بازپس گیری مناطق  برای  را  آنان  نیروها جلوگیری کند و هم 
از دست رفته آماده کند. از نظر آقای امرخیل به لحاظ تاکتیک 
آقای  این حال،  با  انجام می دهد.  کار درستی  نظامی حکومت 
به زودترین  باید  دولتی  نیروهای  که  می کند  تأکید  امرخیل 
فرصت و تا پیش از آن که طالبان اطراف ولسوالی را ماین گذاری 
یا ساختمان های دولتی را به آتش  بکشند، عملیات بازپس گیری 

را آغاز کنند. 
با توجه به این که جنگ طالبان چریکی  از نظر آقای امرخیل 
است این گروه نمی تواند ولسوالی ها را حفظ کند، زیرا به گفته ی 
او طالبان یک نیروی جنگی است و توان حکومت کردن ندارد: 
»تا حاال که ما شاهد بوده ایم طالبان هر ولسوالی را که گرفته 
ماین گذاری کرده اند و خودشان  را  اطرافش  به آتش کشیده، 

برگشته اند به مراکزشان.«
همچنین آقای امرخیل معتقد است که سقوط ولسوالی های که 
دولت آن را عقب نشینی تاکتیکی می خواند، طالبان را در جنگ 
تبلیغاتی علیه دولت افغانستان کمک می کند: »وقتی حکومت 
این  که  می کند  ادعا  طالبان  می کند  عقب نشینی  ولسوالی  از 
ولسوالی را سقوط داده است. این تبلیغات هم در داخل و هم 
در خارج روی روحیه مردم تأثیر منفی می گذارد و این مفهوم 
را تداعی می کند که نیروهای دولتی توانش را در برابر طالبان از 

دست داده اند. ولی این طور نیست.«

لطف علی سلطانی

از یک ماه به این سو بیش از 20 ولسوالی از اختیار دولت خارج 
شماری،  میان  این  از  است.  درامده  طالبان  کنترل  به  و  شده 
طالبان  اثر حمالت شدید  بر  هم  و شماری  تخلیه شده  عمدا 
سقوط کرده اند. حکومت افغانستان اما این کار را عقب نشینی 
نزدیک  آینده ی  در  تأکید می کند که  و  عنوان کرده  تاکتیکی 
ولسوالی های از دست رفته را پس می گیرد. آگاهان امور معتقدند 
ولسوالی ها  از  شماری  از  حکومت  تاکتیکی  عقب نشینی  که 
دست آورد چندانی برای طالبان محسوب نمی شود اما در جنگ 

تبلیغاتی این گروه را کمک می کند.
بغالن،  در  برکه  وردک،  میدان  در  نرخ  و  جلریز  ولسوالی های 
دولت شاه در لغمان، گیزاب در ارزگان، ده یک و جغتو در غزنی، 
شینکی در زابل، دو آب و مندول در نورستان، دولتیار و قیصار 
در فاریاب، شهرک، تولک و ساغر در غور، اشکاشم در تخار، زری 
در بلخ، سوزمه قلعه و صیاد در سر پل، علی آباد و خان آباد در 
قندوز و الش و جون در فراه از ولسوالی های اند که در حدود یک 

ماه گذشته از اختیار دولت خارج شده اند. 
اکثر این ولسوالی ها در یکی دو هفته ی گذشته از اختیار دولت 
خارج شده اند. حکومت اما آن را اکثر عقب نشینی تاکتیکی عنوان 
کرده و می گوید که برای بازپس گیری این ولسوالی ها به زودی 

عملیات  راه اندازی می شود.
امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری کنترل طالبان بر 
شماری از ولسوالی ها را که اخیرا در اختیار این گروه قرار گرفته 
است شکننده خوانده و تأکید کرده که به زودی این ولسوالی ها به 
»گورستان جمعی« این گروه تبدیل خواهد شد. او در فیسبوکش 
نوشته است: »در بسا مناطق که اسمش را سقوط گذاشته اند 
طالب با ایجاد خط باریک پیشروی کرده است. عقبه شان عمق و 
پهنا ندارد. آن هایی که جنگ با طالب را بلدند می دانند که این 
خط باریک به گورستان دسته جمعی این گروه وحشت و جهل 

تبدیل خواهد شد.«
روح اهلل احمدزی، سخن گوی وزارت دفاع در صحبت با روزنامه 
جان  این که  برای  دولتی  نیروهای  که  می گوید  روز  اطالعات 
خودشان و افراد ملکی را حفظ کرده  باشند، از شماری از مناطق 
عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. به گفته ی او برای بازپس گیری 
ولسوالی های از دست رفته به زودی عملیات راه اندازی خواهد شد. 
در این حال پرسشی که مطرح می شود این است: چرا حکومت 
ولسوالی هایی را که در آن نیروهای امنیتی مستقرند رها می کند 
هزینه ی  آیا  می آورد؟  به دست  را   آن  دوباره  که  امید  این  به 

بازپس گیری بیشتر و سنگین تر نیست؟
سخن گوی وزارت دفاع در پاسخ به این پرسش می گوید که اگر 
نیروهای دولتی عقب نشینی نمی کردند، هزینه ی حفظ ولسوالی ها 
بیشتر از هزینه ی پازپس گیری آن می بود. استدالل وزارت دفاع 
این  درگیری  بدون  ولسوالی ها  از  شماری  از  خارج شدن  برای 
است که اگر در برابر حمالت طالبان مقاومت می شد هم باعث 
ولسوالی ها  آن  در  مستقر  نیروهای  هم  و  می شد  ملکی  تلفات 
تاکتیکی  عقب نشینی  دولتی  نیروهای  بنابراین  می شدند.  تلف 
برگردند.  ولسوالی ها  آن  به  بیشتر  قوت  با  به زودی  تا  کرده اند 
آقای احمدزی گفت: »در آینده ی نزدیک برای پس گیری این 
نیروهای  والیت ها  اکثر  در  شد.  خواهد  آغاز  عملیات  مناطق 
کماندو مستقر شده اند. در والیت های دیگر هم برنامه است که 
این نیروها مستقر شوند. سعی می کنیم عملیات ها را با احتیاط 
راه اندازی کنیم که مردم ملکی آسیب نبینند. در آینده نزدیک 
برنامه ما کامیاب می شود و نیروهای دولتی با قوت بیشتر دوباره 

در این مناطق مستقر می شوند.«
اجزای  از  یکی  و  نظامی  اصطالح  یک  تاکتیکی  عقب نشینی 
مدافعه است. عقب نشینی های تاکتیکی منظم صورت می گیرد. 
با  این معنا که قطعات و جزوتام ها در یک فرصت مناسب  به 
یک پالن و برنامه ای از قبل تهیه شده پرسونل، سالح، مهمات 

در کنار هم، هم زمان، این تنهایی برخاسته از 
جدال مرگ و زندگی را با هم تجربه کردند. 
چند  که  نبودند  همین ها  مگر  کنیم  تصور 
رؤیا  »یک  که  می خواندند  ترانه  قبل  لحظه 
داُرم، یک رؤیای بارانی.« اما اکنون به جای 
فواره  شریان های شان  خون  بارانی،  رؤیایی 

می زنند.
این همان لحظه ای است که از زبان ابوطالب 
جاری  چنین  شبیه سازی  مقام  در  مظفری 
عالم  دو  گوش  به  ما  »فریاد  است:  شده 
از صدا کر است عبث های و  نمی رسد/کوه 
هو مکن.« گویا دروغ است که مولوی گفته 
بود »این جهان کوه است و فعل ما ندا/سوی 
ما آید نداها چون صدا.« کجا پاداش کردار 
خون  و  خاک  به  چنین  دانش آموزان،  این 

کشیده شدن بود؟
اندوه جانکاه مادران و پدران  ما نمی توانیم، 
تا  می توانیم  فقط  کنیم.  حس  را  قربانیان 
اگر  کنیم  تصور  کنیم.  شبیه سازی  حدودی 
کسی به صورت فرزند ما سیلی ای بزند و یا 
سخن رکیکی به او بگوید و ما نتوانیم از او 
دفاع کنیم چه حالتی برای ما دست خواهد 
داد؟ چه رسد به این که جسد تکه تکه اش را 

در یک چشم به هم زدن ببینیم.
میان  در  روز  همان  که  نیست  بعید  هیچ 
مکتب،  طرف  به  رفتن  هنگام  قربانیان، 
و  خواهر  یا  پدرش  مادرش،  با  دختری 
برادرش، به امید آن که شب وقتی برگشت با 
هم آشتی می شود، قهر نکرده باشد. یا وقت 
رفتن به مکتب گرسنه رفته باشد، یا از یک 
آرزوی کودکانه اش که تا هنوز برآورده نشده 
این گونه  از  ده ها  و  باشد  گفته  سخن  است 
موارد. اما وقتی، مادران و پدران این قربانیان، 
با اجساد بی جان فرزندان شان روبه رو شدند 
این خاطره ی  لحظه ی  آخر، تا دم مرگ، ذهن 
آنان را خواهد آزرد و چون زخم ناسور، هر 
نیست  بعید  هیچ  داد.  خواهد  زجرشان  دم، 
نمونه هایی  بازماندگان،  این  میان  در  که 

این چنینی وجود نداشته باشد.
بودند.  فقیر  خانواده های  از  قربانیان  همه ی  
رنج  عالم  یک  با  دختران شان  تردید،  بدون 
و محرومیت تا این جا رسیده بودند. به امید 
این  دانشگاه،  و  مکتب  از  فراغت  با  آن که 
اما  کند.  را جبران  و محرومیت  رنج  از  کوه 
اکنون، بازماندگان این قربانیان، رنج مضاعف 
و  فرزندان شان  نبود  برای  یکی  می کشند. 
دوم، برای روزگار نکبت باری که تا دم مرگ، 
پدر  این  حاال  کرد.  سپری  قربانی اش  فرزند 

و مادر درمانده است که هرلحظه خودشان 
آن،  حاصل  و  می کند  نفرین  و  مالمت  را 
چیزی نیست جز یک کلبه ی  آکنده از اندوه 
بود  هم نشین  فقر  با  این،  از  پیش  بی پایان. 
و حاال با اندوه و تنگ دستی. گناه خواهر و 
که  چیست  قربانیان  این  مانده ی   باز  برادر 
شادی برای همیشه از کلبه ی  شان رخت بر 

بسته است.
ناپدید است. اگر  یا آن دختری که تا هنوز 
کودک ما جایی سفر برود و هیچ خطری او 
رقم  صد  بیاید  دیرتر  و  نکند  هم  تهدید  را 
کابوس  دچار  و  می گردد  ما  ذهن  در  توهم 
در  فرزندی  وقتی  کنیم  تصور  می شویم. 
چه  می گردد  ناپدید  انتحاری  حمله ی   یک 
به روز پدر و مادرش خواهد آمد. تا حاال از 
رنج رسیده از مرگ قربانیان برای اقارب شان 
را شبیه سازی  مورد  این  وقتی  گفتیم، حاال 
نظر  به  گواراتر  می کنیم می بینیم که مرگ 
می رسد از مفقود شدن فرزند آدم در چنین 
اتفاق تلخی. صادق هدایت در جایی از بوف 
کور می گوید، رنج زمانی مفهوم واقعی پیدا 
می کند که تو به طرف مرگ بروی و مرگ 
ومادر،  پدر  این  حال  و  روز  کند.  فرار  تو  از 

مصداق این سخن هدایت است. 
شبیه سازی  گفتم،  که  را  موارد  این  همه ی  
چنین  واقعی  درک  نبود.  بیش  سطحی ای 
گفتنی  نه  است  تجربه شدنی  وضعیتی، 
چنین  با  هم ذات پنداری  روایت کردنی.  و 

وضعیت هایی اصال ممکن نیست.
شهر  بی پناهان  کشتار  چرخه ی   متأسفانه، 
آن که  بدون  دارد،  ادامه  همچنان  کابل، 
قربانیان، کوچک ترین سهمی در تولید و دوام 
چرخه ی  خشونت داشته باشند. صبح بر سر 
کار می روند شب، جسد سوخته شان به خانه 
برمی گردد. کودکانی که سیرشدن شکم شان، 
به کارگری روزانه ی  پدران شان بستگی دارند 
را  پدر  سوخته ی   تن  نان،  قرص  به جای 
تحویل می گیرند. نفرین بر چنین روزگاری 
اندوه می نشیند  به  فرزند  غم  در  پدر  یا  که 
و یا فرزند در غم پدر، شب را در کنار جسد 
بی جان پدرش به صبح می رساند. در هردو 
اجساد  میزبان  برچی،  کلبه های  حالت، 
قربانیان یک کشتار سیستماتیک و مصداق 

عینی نسل کشی است.

پانوشت: مصراع های داخل متن، برگرفته از 
ترانه هایی اند که شاگردان لیسه ی  معرفت به 

مناسبت های مختلف اجرا کرده اند.

مشترک  مرز  قلعه کاه  ولسوالی شیب کوه  به 
دارد. 

و  الش وجوین  ولسوالی  سقوط  دنبال  به 
حمله سنگین طالبان به ولسوالی پشت رود، 
نیروهای دولتی از این ولسوالی عقب نشینی 
اطالعات  روزنامه  به  محلی  منابع  کرده اند. 
روز گفته اند که طالبان یک پاسگاه حمایوی 
داده  سقوط  را  پشت رود  پولیس  فرماندهی 
بودند و به همین خاطر نیروهای دولتی این 
ولسوالی را تخلیه کردند. پشت رود در فاصله 
20 کیلومتری شمال شرق شهر فراه موقعیت 

دارد. 
ولسوالی  در  همچنین  پراکنده  جنگ های 
»انادره« فراه نیز جریان دارد و بیم آن وجود 
ولسوالی  این  در  طالبان  حمالت  که  دارد 
براساس  یابد.  شدت  آن  سقوط  هدف  به 
هیچ  حاال  تا  پارلمان،  نمایندگان  گفته های 
ارسال نشده  این ولسوالی  به  نیروی کمکی 

است. 
والیتی  شورای  معاون  نعیمی،  شاه محمود 
فراه می گوید که گروه طالبان تمام آنتن های 
و  کرده اند  قطع  را  »انادره«  در  مخابراتی 
را  ولسوالی  این  در  جنگ  دامنه  احتماال 

کالن تر کنند.

پاسخ وزارت دفاع
در والیت فراه ولسوالی های انادره، پشت کوه، 
باالبلوک و پرچمن به دست نیروهای دولتی 
پشت رود،  الش وجوین،  ولسوالی های  و 
در  گلستان  و  بکواه  خاک سفید،  شیب کوه، 

کنترل طالبان قرار دارد. 

اطالعات  روزنامه  به  فراه  در  محلی  منابع 
استراتژیک  ولسوالی  در  که  گفته اند  روز 
باالبلوک نیز تنها نیروهای دولتی یک قرارگاه 
مستحکم در اختیار دارند و دیگر نقاط این 
ولسوالی جزء قلمرو طالبان شمرده می شود. 
این قرارگاه نیروهای ارتش ملی در دو راهی 
کیلومتری  فاصله حدود 67  در  رود«  »فراه 
حمالت  تیررس  در  نیز  فراه  شهر  شرق 
برای  قرارگاه  این  اهمیت  دارد.  قرار  طالبان 
خواهند  آن  کنترل  با  که  است  این  طالبان 
اکماالت شان  و  توانست که مسیر رفت وآمد 
والیت های  و  هرات  شیندند  ولسوالی  به  را 

هلمند و غور هموار کنند. 
والیتی  شورای  معاون  نعیمی،  شاه محمود 
فراه، از حکومت می خواهد که با اعزام نیرو و 
تجهیزات بیشتر، جلو تکرار سناریوی سقوط 
ولسوالی های الش وجوین و پشت رود به دست 

طالبان در باالبلوک را بگیرد. 
دفاع  وزارت  سخن گوی  احمدزی،  روح اهلل 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید 
که نیروهای دولتی در تالش بهبود وضعیت 
فراه  مورد  »در  هستند:  فراه  امنیتی  آشفته 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برنامه ی 
ظفر   207 قول اردوی  دارند.  مشخصی 
به خاطر بهبود وضعیت در فراه کار می کند و 

ما برنامه منظم نظامی خود را داریم.«
غرب  در  والیت ها  ناامن ترین  از  یکی  فراه 
کشور است. گروه طالبان جغرافیایی وسیعی 
از این والیت را کنترل می کند. حاال نگرانی 
مردم فراه، شعله ورشدن بیشتر دامنه جنگ 

است.

سقوط یپ هم ولسوایل ها؛ عقب نشیین 
اتکتییک یا فرصت تبلیغایت برای طالبان؟
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که  است  یمن  دولت  عمده  مالی  منبع  آخرین  نفتی 
سازمان ملل آن را به رسمیت می شناسد.

در هفته های اخیر مقاماتی از کشور عمان به صنعا سفر 
کردند تا شورشیان حوثی را به پذیرش طرح آتش بس 
متقاعد کنند اما این تالش ها تاکنون راه به جایی نبرده 

است.
سـازمان ملـل متحد می گوید کـه یمن اکنـون درگیر 
شـدیدترین بحران انسـانی در جهان اسـت که سال ها 
جنـگ بـر آن آوار کـرده اسـت، جنگی کـه تاکنون به 
بهـای جـان ده هـا هـزار نفـر و آوارگـی میلیون هـا نفر 
انجامیـده بـه طـوری کـه اکنـون دو سـوم از جمعیت 
کمک هـای  بـه  وابسـته  یمـن  نفـری  میلیـون  سـی 

بین المللـی هسـتند.

اعالم  سعودی  رهبری  به  بین المللی  نظامی  ائتالف 
کرده بود حمالت خود به یمن را با هدف هموار کردن 

راه دستیابی به توافق صلح متوقف کرده است.
ترکی المالکی، سخن گوی ائتالف، به تلویزیون دولتی 
سعودی روز پنج شنبه گفت که با توقف حمالت زمینه 
برای کار سیاسی فراهم می شود تا از این طریق فرایند 

صلح در یمن شکل بگیرد.
تلویزیون  اظهارات،  این  از  پس  کوتاهی  فاصله  به  اما 
دولتی یمن گزارش داد که در جریان حمالت به شهر 
غیرنظامی  شهروند   ۸ یمن دست کم  در شمال  مارب 

کشته و 27 نفر نیز زخمی شده اند.
حوثی ها با حمله به مارب تالش می کنند که این شهر 
و میادین نفتی اطراف آن را تصرف کنند. این میادین 

اطالعات روز: رسانه های دولتی عربستان سعودی اعالم 
روز  بمب حوثی ها  پهپاد حامل  فروند  یک  که  کردند 
یکشنبه 23 جوزا در یکی از مدارس این کشور سقوط 

کرده است.
به نقل از رادیو فردا، این گزارش ها به نقل از مقامات 
دفاعی عربستان سعودی می گویند که حمله حوثی ها 
به استان عسیر با این پهپاد هیچ خسارت جانی نداشته 

است.
خبرگزاری  در  رخداد  این  از  منتشرشده  تصاویر 
مدرسه  سقف  که  می دهد  نشان  اس پی ای،  سعودی، 
نیز  پهپاد  قطعات  و  شده  خراب  پهپاد  سقوط  اثر  بر 

متالشی شده است.
که  می شود  منتشر  آن  از  پس  روز  سه  گزارش  این 

سقوط پهپاد حامل بمب حویث ها بر سقف مدرسه ای در عربستان

با  ماه  یک  به  نزدیک   ،1399 بهمن ماه  اول  در  امریکا 
بنیامین نتانیاهو تماسی تلفنی نداشت.

روز یک شنبه نیز دیگر رهبران جهان در پیام هایی جداگانه 
انتخاب نفتالی بنت در سمت نخست وزیر جدید اسرائیل 

را تبریک گفتند.
به  تبریک  پیام  بریتانیا،  نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
حساب  در  را  اسرائیل  جدید  دولت  تشکیل  مناسبت 
توییتری خود منتشر کرد. او ضمن تبریک به نفتالی بنت 
و  بریتانیا  برای  هیجان انگیزی  زمان  گفت  الپید،  یائیر  و 
اسرائیل است که به همکاری با یکدیگر برای پیشبرد صلح 

و کامیابی برای همه ادامه دهند.
جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیر کانـادا، بـا صـدور بیانیه ای 
نخسـت وزیری نفتالـی بنـت را تبریـک گفـت. او در ایـن 
بیانیـه گفـت کـه کانـادا و اسـرائیل دوسـتانی نزدیـک با 
همـکاری  سـابقه  و  دموکراتیـک  مشـترک  ارزش هـای 
منتظـر  مشـتاقانه  کـه  افـزود  تـرودو  هسـتند.  طوالنـی 

همـکاری بـا بنـت اسـت.
ترودو همچنین از بنیامین نتانیاهو برای همکاری ارزشمند 
او »در زمانی که کانادا و اسرائیل با یکدیگر به موفقت های 

بسیاری دست یافتند« تشکر کرد.
با  اسرائیل، روز یک شنبه  نفتالی بنت، وزیر دفاع پیشین 
کسب 60 رای موافق در مقابل ۵9 رای مخالف در پارلمان 

یر جدید ارسائیل:  یکا از نخست وز ییس جمهور امر استقبال ر

رایزین درباره ایران در دستور کار بایدن و بنت

نتانیاهو  بنیامین  نخست وزیری  سال   12 به  کشور،  این 
پایان داد و با رای کنست، پارلمان اسرائیل، مامور تشکیل 

دولت جدید اسرائیل شد.

برای  شما  با  همکاری  منتظر  مشتاقانه  رییس جمهور، 
تقویت روابط بین دو ملت هستم.«

وزیر  آستین،  لوید  و  امریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
بودند  امریکا  دولت  ارشد  مقام های  دیگر  از  امریکا،  دفاع 
که با صدور بیانیه هایی جداگانه از همتایان خود در دولت 

جدید اسرائیل استقبال کردند.
آنتونی  که  کرد  اعالم  نیز  اسرائیل  خارجه  وزیر  دفتر 
تشکیل  تلفنی  تماسی  در  امریکا،  خارجه  وزیر  بلینکن، 
دولت جدید را به یائیر الپید تبریک گفته و همتای خود 
ارشد  مقام  دو  این  است.  کرده  دعوت  واشینگتن  به  را 
امریکایی و اسرائیلی در این تماس درباره روابط ویژه بین 

دو کشور صحبت کردند.
از سوی دیگر، سخن گوی وزارت خارجه امریکا گفت که 
ترویج  اهمیت  بر  خود  تلفنی  تماس  در  الپید  و  بلینکن 
کشورهای  و  اسرائیل  بین  روابط  عادی سازی  پیمان های 
عربی تاکید کردند و درباره مسائل مربوط به ایران به بحث 

و تبادل پرداختند.
جدید  دولت  سریع  استقبال  برای  امریکا  دولت  اقدام 
اسرائیل پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو از 
انتقال  برای  نخست وزیر  به عنوان  خود  سخنرانی  آخرین 

گالیه هایش از ایاالت متحده استفاده کرد. 
جو بایدن پس از روی کار آمدن در سمت رییس جمهوری 

امریکا، ساعاتی  بایدن، رییس جمهوری  اطالعات روز: جو 
پس از آن که نفتالی بنت رهبری کابینه ائتالفی اسرائیل را 
برعهده گرفت، در تماسی تلفنی انتخاب او را تبریک گفت 

و درباره مسائل امنیتی از جمله ایران با او صحبت کرد.
به گزارش ایران اینترنشنال، رییس جمهوری امریکا، پیش 
از این تماس تلفنی نیز با صدور بیانیه ای انتخاب نفتالی 
بنت به عنوان نخست وزیر جدید اسرائیل را تبریک گفت و 
اعالم کرد که منتظر همکاری با بنت به منظور تقویت همه 

جانبه روابط نزدیک و پایدار بین دو کشور است.
در این بیانیه  بدون اشاره ای به بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر سابق اسرائیل، جو بایدن گفت که امریکا همچنان در 
حمایت از امنیت اسرائیل مطمئن است و دولت او کامال 
متعهد به همکاری با دولت جدید اسرائیل برای پیشبرد 
امنیت، ثبات و صلح برای اسرائیلی ها، فلسطینی ها و مردم 

منطقه است.
پس از انتشار بیانیه بایدن، کاخ سفید نیز در بیانیه ای از 
تماس رییس جمهوری امریکا با نفتالی بنت خبر داد. بنابر 
این بیانیه، رهبران امریکا و اسرائیل توافق کردند که خود 
و تیم هایشان درباره همه مسائل مربوط به امنیت منطقه 

از جمله درباره ایران از نزدیک رایزنی کنند.
توییتری خود  در حساب  نیز  اسرائیل  نخست وزیر جدید 
آقای  »متشکرم  نوشت:  و  کرد  تشکر  بایدن  تبریک  از 
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آدرس و اطالعات تماس شان را به مقامات محلی 
ارائه دهند. دفتر شهردار لیسبون با انتشار بیانیه ای 
داده ها  از  قوانین حفاظت  نقض  که  را  رویداد  این 
که  است  گفته  اما  کرده  تأیید  می شود،  محسوب 
رژیم  با  »همدستی  به  مربوط  ادعاهای  و  اتهامات 

روسیه« را »به شدت رد« می کند.
در  یعنی  کنونی،  حساس  زمان  در  مسئله  این 
با  سیاسی  مخالفت های  که  افتاده  اتفاق  شرایطی 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه باال گرفته 
است. ناوالنی، جنجالی ترین دشمن سیاسی پوتین، 
شرایط  نقض  دلیل  به  و  بازداشت  ژانویه  ماه  در 
حکم قبلی اش در مورد اختالس، به زندان محکوم 
شد. ناوالنی این حکم را دارای انگیزه های سیاسی 

خوانده و اتهامات را رد کرده است.
مورد  در  نگرانی هایی  که  نیست  بار  نخستین  این 
سوء استفاده از داده های شخصی افراد در پرتغال 
جمله  از  مبارز  گروه های  سایر  می شود.  مطرح 
شهرداری  از  گذشته  در  فلسطینی ها  از  گروهی 
بالقوه  اطالعات  کردن  همرسان  دلیل  به  لیسبون 
برگزاری  از  پیش  زمانی  در  دیگران  به  حساس 

اعتراضات انتقاد کرده بودند.

پرتغال،  پایتخت  لیسبون،  شهردار  روز:  اطالعات 
کشور  این  مقامات  که  این  به  اعتراف  از  پس 
ضد  تظاهرات  سازمان دهندگان  شخصی  اطالعات 
داده اند،  لیسبون  در  روسیه  به سفارت  را  کرملین 

مورد انتقادات زیادی قرار گرفته است.
منتقدان  این  از  یکی  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
پاول الیازاروف، کنشگر روسی است که در همین 
زمینه شکایتی را علیه مقامات پرتغال نزد دستگاه 

قضایی این کشور طرح کرده است.
کنشگران روسی به تازگی برای حمایت از الکسی 
ماه   از  که  مسکو  دولت  معروف  مخالف  ناوالنی، 
ژانویه تاکنون در بازداشت به سر می برد، در بیرون 

سفارت روسیه در لیسبون تظاهرات کردند.
الیازاروف گفت: »من به عنوان پناهنده تحت حفظ 
دولت پرتغال هستم. من حتی از حمایت بین المللی 
نیز برخوردارم، یعنی حتی هنگام مسافرت نیز اگر 
قرار  اینترپل  لیست  را در  نام من  یا  بیفتد  اتفاقی 
اما  می کند.  محافظت  من  از  پرتغال  باشند،  داده 
آدرسم  مانند  من  اطالعات شخصی  آنها  همزمان، 
احساس  اکنون  من  بنابراین  داده اند.  روسیه  به  را 

امنیت کمتری دارم.«

شهردار لیسبون: اشتباِه اداری بود
عذرخواهی  ضمن  لیسبون  شهردار  مدینا،  فرناندو 
»اشتباهی  از  ناشی  را  آن  آمده،  پیش  رویداد  از 
تأسف آور« خوانده و تقصیر را به گردن کارمندان 

دفترش انداخت.
مدینا گفت: »این اشتباه به دلیل بوروکراسی اداری 
بود، زیرا برای این تظاهرات، همان رویه های اداری 
معمول که در شهرداری برای برگزاری بسیاری از 

اعتراضات دیگر انجام می شود، اعمال شده بود.«
تجمعات  برگزارکنندگان  پرتغال،  قوانین  طبق 
جمله  از  خود،  شخصی  اطالعات  باید  اعتراضی 

مقامات پرتغال اطالعات کنشگران ضد پوتنی را 
به سفارت روسیه دادند

در مقابل جمهوری اسالمی ایران از مذاکره با دولت 
تحریم های  به  واکنش  در  و  کرد  ترمپ خودداری 
با سالگرد خروج  ثور 9۸، همزمان  نیمه  از  امریکا 
دولت دونالد ترمپ از برجام، طی مراحل گوناگون 
از تعهداتش در چارچوب برجام عدول کرده است.

حسـن روحانـی، رییس جمهـور، امـروز بـا ادعـای 
بـه  »قـادر  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  این کـه 
غنی سـازی 20 درصـد« اسـت، گفـت: »اگـر مـا 
روزی نیـاز بـه غنی سـازی باالتـر داشـته باشـیم، 
همـان روز و همـان سـاعت غنی سـازی باالتـر را 

می دهیـم.« انجـام 
غنی سازی اورانیوم با درصد باال می تواند در تولید 
حسن  اما  باشد،  داشته  کاربرد  هسته ای  سالح 
روحانی در ادامه سخنانش تأکید کرد که »دنبال 

سالح هسته ای نیستیم.«
این در حالی است که آنتونی بلینکن،  وزیر خارجه 
هشدار  ضمن  جوزا   23 یکشنبه  روز  نیز  امریکا، 
در  ایران  »بازگشت ناپذیر«  پیشرفت های  مورد  در 
غنی سازی  و  هسته ای  فناوری  به  دستیابی  زمینه 
به  بازگشت  و  برجام  احیای  بر »فوریت«  اورانیوم، 
چارچوب توافق هسته ای سال 201۵ تاکید کرده 

است.
برخـی مقام هـای اروپایـی ابـراز امیـدواری کـرده 
بودنـد کـه مذاکـرات احیـای برجـام تـا قبـل از 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ایـران کـه قـرار اسـت 
روز 2۸ جـوزا برگـزار شـود، بـه نتیجـه برسـد، اما 
آقـای عراقچـی اعالم کـرده که جمهوری اسـالمی 
بـرای  ایـران هیـچ ضرب االجلـی  و  نـدارد  عجلـه 

خـود تعییـن نکرده اسـت.
میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه ارشد 
کردن  نهایی  برای  که  است  گفته  هم  وین،  در 
دو هفته  توافق، دست  کم  به  و دستیابی  مذاکرات 

دیگر زمان نیاز است.

ایران روز  اطالعات روز: سخن گوی وزارت خارجه 
دوشنبه، 24 جوزا، درباره طوالنی شدن مذاکرات 
احیای برجام در وین گفت: »امریکا باید تضمین های 
ترمپ  دوران  اتفاقات  تکرار  عدم  برای  را  الزم 
بدهد.« همزمان حسن روحانی، رییس جمهور، نیز 
ایران خواست »چند  با  از طرف های مذاکره کننده 

مورد باقی مانده« را هم بپذیرند.
عباس  نیز  این  از  پیش  فردا،  رادیو  گزارش  به 
عراقچی، مسئول هیئت ایرانی مذاکره کننده، گفته 
»موضوعات  شده،  مذاکرات  ادامه  باعث  آنچه  بود 
شدن   حل  قابل  که  هستند  زیادی  بسیار  فنی 
هستند منوط به این که طرف مقابل بتواند تصمیم 
سخت  و  دشوار  مسائل  درباره  به خصوص  را  خود 

بگیرد«.
آقای  همچون  نیز  خارجه  وزارت  سخن گوی 
از  دور  این  است  بعید  این که  اعالم  با  عراقچی 
مذاکرات آخرین دور باشد، تأکید کرد: »امریکا باید 
تصمیم خود را بگیرد و تضمین های الزم را برای 

عدم تکرار اتفاقات دوران ترمپ بدهد.«
بر اساس توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت 
ایران   ،1394 سال  در  برجام  به  موسوم  جهانی 
را  خود  اتمی  فعالیت های  از  بسیاری  پذیرفت 
بین المللی  تحریم های  مقابل،  در  و  کند  متوقف 

علیه آن لغو یا تعلیق شود.
امریکا،  سابق  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  اما 
توافق  خواستار  برجام،  از  خروج  با   1397 ثور  در 
گسترده تری با ایران شد که بتواند عالوه بر اصالح 
این توافق، فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی 

ایران را نیز در بر بگیرد.
آوردن  برای  ترمپ  دونالد  دولت  راستا،  همین  در 
ایران به پای میز مذاکره از سال 2017 با سیاست 
علیه  را  تحریم های گسترده ای  »فشار حداکثری« 

تهران اعمال کرده است.

یکا باید برای تکرارنشدن  ایران می گوید امر
اتفاقات دوران ترمپ تضمنی بدهد
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در ایران هیچ انتخاباتی آزاد 
نیست. حرف اول و آخر این 

کشور را آخوندها می زنند 
و نامزدان انتخابات ممکن 

است بدون دلیل موجهی رد 
صالحیت شوند. اما حتا با 

استانداردهای انتخابات ایران، 
انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور که قرار است 28 
جوزا برگزار شود، کم کم شکل 
نمایشی مسخره را به خود 

می گیرد. نزدیک به 600 نامزد 
برای جایگزینی حسن روحانی 
داوطلب شده بودند. شورای 
نگهبان فقط صالحیت هفت 

نفر را تأیید کرد.
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در ایران، انتخاابت به نفع یک تندرو مهندیس یم شود
مشکوک  انتخابات  پسا  اعتراضات  مانند 
آن  در  که   ،13۸۸ سال  ریاست جمهوری 
دور  بسیار  شد،  »پیروز«  احمدی نژاد  آقای 
نظام  به  دیگر  ایرانیان  اکثر  می رسد.  به نظر 
طی  نیستند.  باورمند  اصالح طلبان،  به  و 
روحانی  آقای  ریاست جمهوری  سال  هشت 
اقتصاد ایران سقوط کرد و تغییرات اجتماعی 
به میان آمده بسیار اندک است. با آن هم آقای 
خامنه ای می توانست شورای نگهبان را نادیده 
بگیرد و نامزدهای بیشتری را برای کوبیدن بر 
طبل شور و شوق انتخاباتی وارد میدان کند. 

اما ترجیح داد این کار را نکند.
تـا حـدی  اسـت  دالیـل خامنـه ای ممکـن 
یـک  پیـروزی  احتمـال  باشـد.  تاکتیکـی 
تنـدرو در انتخابـات ایـران، مذاکره کنندگان 
امریکایـی را تحـت فشـار قـرار داده اسـت تا 
هرچـه زودتـر بـرای بازگشـت بـه برجـام بـا 
نماینـدگان ایـران بـه نتیجـه برسـند. گفتـه 
کـه  مذاکره کننـده  طرف هـای  می شـود 
در گرنـد هتـل ویـن گردهـم آمده انـد، در 
مذاکرات شـان دربـاره ی یـک جـدول زمانـی 
بـرای لغـو تحریم هـای امریـکا بـر ایـران و 
یـک جـدول زمانـی بـرای ایـران به منظـور 
محدودکردن برنامه  هسـته ای  اش، پیشـرفت 
آقـای  کـه  می ترسـند  آن هـا  داشـته اند. 
رئیسـی چـوب الی چـرخ مذاکـرات بگذارد. 
همچنین نگرانند که تا آشناشـدن مشـاوران 
رئیسـی بـا پرونـده ی مذاکرات، زمـان زیادی 
بگـذرد و همچنیـن ممکـن اسـت در میـان 
آن هـا ایدئولوگ هایـی همچون آقـای جلیلی 
شـامل باشـند که سـبک مذاکـره اش طوری 
الهیـات  اسـت کـه چنـد سـاعت در مـورد 

می خوانـد. روضـه 
مهم تر از همه، رهبر ایران ۸2 ساله شده است 
و احتماال می خواهد قبل از رفتن، میراثی از 
خودش برجای بگذارد. او درحالی که کشور را 
میان  در  می کند،  آماده  خود  جانشین  برای 
یک گروه از روحانیون، قدرت خود را تحکیم 
رئیسی  آقای  که  می شود  گفته  است.  کرده 
دوم  پسر  خامنه ای،  مجتبی  همچنین  و 
برخی  رهبری اند.  مقام  اصلی  نامزدان  رهبر، 
انتخاب  آیا  بدانند که  ایرانیان می خواهند  از 
ایران،  رییس جمهور  به عنوان  رئیسی  آقای 
به  راه یافتن  برای  را  وی  شانس  دارد  امکان 
کند  تضعیف  ایران  در  قدرت  مقام  باالترین 
رؤسای  اکثر  که  شده  دیده  باالخره  خیر.  یا 
حمایت  از  که  کسانی  حتا  ایران،  جمهوری  
بودند،  برخوردار  خود  رأی دهندگان  واقعی 
می رسد،  به سر  فعالیت شان  دوره ی  وقتی 
رئیسی،  آقای  ندارند.  را  قبلی  محبوبیت 
پیروز احتمالی یک انتخابات مهندسی شده با 
مشارکت پایین مردم، از همین اول محبوبیت 

چندانی ندارد.

نامزدها را تا روز انتخابات رد صالحیت کند. 
اگر  این که  برای  باشد،  هشدار  شاید  این 
از  شد،  معلوم  پرطرفدار  خیلی  همتی  آقای 

انتخابات کنار گذاشته شود.
پاییـن  محرومیـت  ایـن  خطـر  احتمـاال 
از  بسـیاری  می رسـد  به نظـر  چـون  باشـد. 
ایرانیـان ترجیـح می دهنـد در خانـه بمانند. 
نظرسـنجی ای کـه اوایـل مـاه جاری توسـط 
یک نهاد نیمه رسـمی در ایران منتشـر شـد، 
نشـان داد کـه 32 درصـد ایرانیـان »تحـت 
هیـچ شـرایطی« رأی نمی دهنـد. فقـط 34 
درصـد پاسـخ دهندگان گفتند کـه قطعا رأی 
خواهنـد داد. ایـن در حالیسـت کـه اواسـط 
مـاه ِمـی، پیـش از آن کـه شـورای نگهبـان 

حتا  بوده.  ایران   1367 تابستان  سیاسی 
انتخابات  پرده  پشت  که  وقاحتی  از  رئیسی 
ایران جریان دارد خجالت زده به نظر می رسد. 
او ماه گذشته گفت: »ما باید صحنه انتخابات 

را رقابتی تر بسازیم.«
بـه غیـر از آقـای رئیسـی، سـایر نامـزدان نه 
خیلـی مطـرح آقایـان سـعید جلیلـی، دبیـر 
سـابق شـورای عالـی امنیت ملی، و محسـن 
سـپاه  )پیشـین(  کل  فرمانـده  رضایـی، 
پاسـداران انقالب اسـالمی ایران هستند. هم 
جلیلـی و هـم رضایی، اصول گرایانی هسـتند 
نیـز تـالش  انتخابـات سـال 1392  کـه در 
ناموفـق داشـتند. در ایـن میـان تنهـا آقـای 
همتـی،  عبدالناصـر  و  مهرعلیـزاده  محسـن 
کـه تـا مـاه گذشـته رییـس بانـک مرکـزی 
در  نیسـتند.  ]اصولگـر[  تنـدرو  بـود،  ایـران 
دوره همتـی ریـال سـقوط کـرد و طـی سـه 
سـال دو-سـوم ارزش خـود را از دسـت داد. 
دلیـل عمـده آن بازگشـت تحریم های ایاالت 
متحـده در سـال 1397 بـود، هنگامـی کـه 
دونالـد ترمـپ به توافق هسـته ای بیـن ایران 

و قدرت هـای جهانـی پشـت پـا زد.
توجه  جلب  سختی  به  همتی  آقای  کارنامه 
می کند. اما برخی از ایرانیان به رسم اعتراض 
به وی به عنوان کاندیدای موردنظرشان نگاه 
قاعده  همین  بر  نیز  نامزدان  بقیه  می کنند. 
اول،  مناظره  دو  در  داده اند.  نشان  واکنش 
را  خود  وقت  بیشتر  ریز  و  خرد  نامزدهای 
صرف حمله به آقای همتی کردند که شکایت 
هستند.  پوششی«  »نامزدان  آن ها  داشت 
که  ایران،  پیش روی  انتخابات  پیشتاز  نامزد 
سعی  است،  خواب آور  سخنرانی اش  سبک 
شورای  نشود.  بقیه  بگومگوی  درگیر  کرد 
می تواند  که  است  کرده  خاطرنشان  نگهبان 

اکونومیست
مترجم: جلیل پژواک

یادماندنی  به  لحظاِت  معدود  از  یکی  این که 
اعتراف  ریاست جمهوری،  مناظره  یک 
به  رژیم  دست برد  به  مناظره کنندگان 
یک  برای  خوبی  نشانه  باشد،  مردم  آرای 
انتخابات  نامزدان  نمی رود.  به شمار  انتخابات 
مناظره  وقت  بیشتِر  ایران  ریاست جمهوری 
برگزار  جوزا   1۸ در  که  را  خود  تلویزیونی 
برحال  رییس جمهورِی  از  انتقاد  صرف  شد، 
جمعه  روز  انتخابات  نامزد  حتا  که  کردند 
2۸ جوزا نیست. شاید آن ها می دانستند که 
دیگر  برحال،  رییس جمهور  از  انتقاد  از  غیر 
آن ها  اکثر  ندارد؛  وجود  بحث  برای  چیزی 
هستند  نظام  دست چین شده ی  اصول گرایاِن 
تا وارد انتخابات شوند. و ببازند. تا جایی که 
محسن مهرعلی زاده، استاندار سابق نه چندان 
بدیهی  را  آنچه  و  بگیرد  مسئولیت  نام آشنا 
است بیان کند. او گفت که رژیم ایران »ماه 
یک  تا  گرفته  کار  به  را  فلک  و  خورشید  و 

شخص خاص رییس جمهور شود.«
حرف  نیست.  آزاد  انتخاباتی  هیچ  ایران  در 
می زنند  آخوندها  را  کشور  این  آخر  و  اول 
بدون  است  ممکن  انتخابات  نامزدان  و 
حتا  اما  شوند.  صالحیت  رد  موجهی  دلیل 
انتخابات  ایران،  انتخابات  استانداردهای  با 
است  قرار  که  کشور  این  ریاست جمهوری 
نمایشی  برگزار شود، کم کم شکل  2۸ جوزا 
مسخره را به خود می گیرد. نزدیک به 600 
نامزد برای جایگزینی حسن روحانی داوطلب 
صالحیت  فقط  نگهبان  شورای  بودند.  شده 

هفت نفر را تأیید کرد.
در این جریان هر نامزد جدی ای که طرفدار 
روابط اقتصادی و سیاسی بهتر با غرب بود، 
الریجانی،  علی  جمله  از  شد.  گذاشته  کنار 
ایران که برادرش عضو  رییس سابق مجلس 
جهانگیری،  اسحاق  و  است.  نگهبان  شورای 
مصطفا  و  فعلی.  رییس جمهور  اول  معاون 
وزارت کشور که پس  معاون سابق  تاجزاده، 
از اعتراضات به نتایج انتخابات سال 13۸۸ به 
تالش برای »براندازی نرم« متهم شد و شش 

سال را در زندان به سر برد.
این چهره ها نتوانستند تأیید شورای نگهبان 
را بگیرند. محمود احمدی نژاد، تنها چهره  ای 
به عنوان  اما  نبوده  آخوند  که  ایران  در 
برای  نیز  کرده،  فعالیت  ایران  رییس جمهور 

دومین  بار رد صالحیت شد.
به عبارت دیگر، آنچه ایران در پیش رو دارد 
»تاج گذاری«  بیشتر  نیست.  »انتخابات« 
سیاست مدار  است؛  رئیسی  ابراهیم 
تندروی  و  قضائیه  قوه  رییس  »اصولگرا«، 
چهارنفره«  مرگ  »هیأت  عضو  که  متعصبی 
زندانیان  دسته جمعی  اعدام های  جریان  در 

نامـزدان انتخابـات را غربال کنـد، 43 درصد 
ایرانیـان گفته بودنـد که قطعـا رأی خواهند 
داد. صداهایـی که خواسـتار تحریم انتخابات 
هسـتند، هـر روز درحـال افزایش اسـت. حتا 
سـپاه  داخـل  در  نارضایتـی  از  نشـانه هایی 
پاسـداران نیـز به چشـم می خـورد. برخی از 
فرماندهـان سـپاه مایلنـد از قدرت بیشـتری 
در برابـر روحانیون برخوردار شـوند. شـورای 
موردعالقـه ی  نامـزدان  از  برخـی  نگهبـان 
سـپاه را رد صالحیـت کـرد، از جمله سـعید 
محمـد، سـپاهی سـابق کـه یـک مجموعـه 
می کنـد.  اداره  را  ساختمان سـازی  بـزرگ 
دیگـر نامـزد موردنظر سـپاه حسـین دهقان 
بـود، وزیـر دفاع پیشـین کـه پا پس کشـید.
انتخابات  ماجراهای  تکرار  به  این ها  همه ی 
مجلس سال گذشته می ماند، انتخاباتی که در 
دسته جمعی  به طور  اصالح طلب  نامزدان  آن 
رد صالحیت شدند. میزان مشارکت مردم در 
درصد  بود؛ 19  درصد  پارسال 43  انتخابات 
میزان  کم ترین  و  قبلی  انتخابات  از  پایین تر 
مشارکت در تاریخ انتخابات های ایران. گرچه 
چندانی  اهمیت  دموکراسی  به  ایران  رژیم 
در  را  دموکراسی  دارد  دوست  اما  نمی دهد، 
ظاهر حفظ کند. مشارکت اندک در انتخابات 
خواهد  تلقی  شرم آور  رژیم  برای  پیش رو 
اعالم کرده  ایران،  شد. علی خامنه ای، رهبر 
است  وظیفه شرعی  یک  رأی دادن  که  است 
»گناه  انتخابات  در  شرکت  از  خودداری  و 
کبیره« محسوب می شود. او در سخنرانی ای 
بررسی  جریان  در  که  گفت  جوزا   14 در 
پست  داوطلبان  از  برخی  به  صالحیت ها 
ریاست جمهوری »ظلم و جفا« شده است. او 

از »دستگاه ها« خواست »جبران کنند.«
امسال در ایران خطر بروز اعتراضات گسترده 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 67 قلم تجهیزات و وسایل البراتوار پروسس سپرم 
منجمد بز و گوسفند و موادمصرفی البراتوار القاح مصنوعی کمپوند نسل گیری ریاست خدمات مالداری تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G121/1400 را به حسین زاده لمیتد دارای 

جواز نمبر )905-0601( به قیمت مجموعی مبلغ 10,962,864.25 )ده میلیون و نه صد و شصت و دوهزار و هشت صد و شصت و چهار اعشاریه بیست و پنج افغانی( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت 

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

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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نظام فدرال اب مناطق خودمختار: 
راهی برای موفقیت در افغانستان؟ )1(

حکومت داری محلی 
افغانستان بر پس زمینه های 
فامیلی، طایفه ای، قبیله ای 
و قومی استوار است که در 
بسیاری از محرک ها ترکیب 

آن شبیه یک سیستم 
فدرال می باشد. افغان ها 

موضوعات روزمره و معمول 
را در پایین ترین سطح 

حکومت حل وفصل می کنند 
و به موضوعات مهم از 
طریق جرگه یا جلسه ای 
از رهبران طایفه و قبیله 

می پردازند.

از  خیلی  در  کرده اند.  تأسیس  سایه  حکومت 
مناطق اداره های سایه ی طالبان عمال رهبری 
خواهان  افغانستان  مردم  گرفته اند.  بدست  را 
حکومت  جانب  از  اساسی  خدمات  ارایه ی 
و  قبیلوی  امور  در  مفرط  مداخله ی  بدون 
شخصی شان هستند. در حال حاضر، اداره های 
ارایه ی  برای  مهمی  منابع  طالبان  سایه ی 
خدمات اساسی مردم در مناطق تحت کنترل 

شان می باشند.

ب، پس زمینه ی فرهنگی و قومی
از  قومی  متمایز  گروه  چندین  افغانستان  در 
جمله شامل پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، 
ایماق، ترکمن و بلوچ، با ایدئولوژی های متفاوت 
زندگی می کنند. هر یک از اقوام نام برده بیشتر 
می شوند  شناخته  دیگر  کشورهای  نام های  با 
تا با نام افغانستان. به  عنوان مثال، گروه قومی 
پاکستان  در  آن ها  پشتون   برادران  با  پشتون، 
فردی  وابستگی های  این  می شود.  شناخته 
را  خود  ترجیحا  افغان ها  تا  شده اند  سبب 
از  پیش  و  بدانند  خاصی  قومی  گروه  اعضای 
کشور  به  افغانستان  شهروند  به  عنوان  این که 

فکر کنند، به گروه قومی خویش بیندیشند.
هر گروه عمده ی قومی در درون خود تقسیمات 
دیگری نیز دارد. مثال پشتون ها به دو قبیله ی 
این  می شوند.  تقسیم  درانی  و  غلزایی  بزرگ 
سر  بر  همدیگر  با  قدیم  از  بزرگ  قبیله ی  دو 
منازعه و دعوا هستند. تنش های ناشی از تضاد 
ریشه ی  مذکور،  قبیله ی  دو  اختالف های  و 
افغانستان  داخلی  منازعه ی  جدی  و  اصلی 
است. چنین برخوردها در میان سایر گروه های 
می شود.  دیده  نیز  افغانستان  مهم  قومی 
میان فردی- رقابت های  و  جنگ ساالران 

عنصری در داخل گروه های قومی در به میان 
آمدن نزاع ها نقش برجسته داشته اند. هریک از 
این کش مکش ها در تقسیم و اختالفات کشور 
افغانستان  محیطی  چنین  گرفته اند.  سهمی 
را به  سوی قوم گرایی شدید سوق داده است، 
طوریکه هر گروه قومی خواستار رهبری کشور 

از میان قوم خودش است. 
باعث  افغانستان  جغرافیای  عالوه،  بر 
شده  همدیگر  از  قومی  گروه های  فاصله ی 
بزرگ  کوه پایه های  دارای  افغانستان  است. 
جغرافیا،  چنین  می باشد.  وسیع  دشت های  و 
حتا در درون گروه های کوچک قومی جدایی 
نمونه، ممکن است دو  به  عنوان  است.  افکنده 
گروه از تاجیکان با کوهی در میان، در دره های 
آن ها  بدین ترتیب،  کنند.  زندگی  هم جوار 
فهم ]گویش های[  و  به شناخت  قادر  احتماال 
که  مردمانی  نیستند  کم  نمی باشند.  یکدیگر 
متعلق به گروه قومی و زبانی واحد هستند، اما 
به علت ویژگی های جغرافیایی زیستگاه شان از 
گویش های متفاوت برخوردارند. خیلی از این 
نارضایتی  همدیگر  از  فرعی  قومی  گروه های 
درگیری های  به  منجر  نتیجه  در  که  دارند 

ناگهانی و انفرادی میان آن ها می شود.
نظر  از  افغان ها  تعلقی  حس  سلسله مراتب 
است؛  غربی ها  برعکس  فرهنگی  و  تاریخی 
غربیان در گام نخست خود را به کشور سپس 
به والیت، شهر و سر انجام به فامیل خویش، 
فامیل  به  اول  افغان ها  اما  می دانند،  منتسب 
و  قوم  قبیله،  طایفه،  بزرگ تر،  فامیل  سپس 
در آخر به بخشی از افغانستان احساس تعلق 
اختالف های  بر  ویژگی ای  چنین  می کنند. 
یک  به  ضرورت  و  می افزاید  کشور  در  قومی 
می بخشد.  تقویت  را  قوی  محلی  حکومت 
مردم  خوش بینی  به  منجر  امر  این  واقع،  در 
تأثیر  از  تنفر  و  محلی  قبال حکومت داری  در 

بیرونی بر آن شده است. 
بر  افغانستان  محلی  حکومت داری 
و  قبیله ای  طایفه ای،  فامیلی،  پس زمینه های 
قومی استوار است که در بسیاری از محرک ها 
ترکیب آن شبیه یک سیستم فدرال می باشد. 
در  را  معمول  و  روزمره  موضوعات  افغان ها 
پایین ترین سطح حکومت حل وفصل می کنند 
و به موضوعات مهم از طریق جرگه یا جلسه ای 

از رهبران طایفه و قبیله می پردازند.

خلق  دموکراتیک  حزب  آن،  از  پس  گردد. 
شد.  جدید  دولت  تشکیل  مسئول  افغانستان 
حزب مذکور با رویکرد کمونیستی شتابان به 

تحکیم قدرت در کابل اقدام کرد.
علیه  شورش  نخستین   197۸ اکتوبر  در 
از  نارضایتی  شد.  آغاز  کمونیستی  حکومت 
جانب قبایل مقیم اطراف شروع و با سرعت به 

شهر ها گسترش یافت.
سربازان  از  زیادی  گروه های   1979 سال  در 
از  شهرها،  و  می پیوستند  شورشیان  با  ارتش 
رهبری  گردیدند.  بمبارد  هرات،  شهر  جمله 
اتحاد جماهیر شوروی روز به روز پی می بُرد که 
نمی تواند  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب 
قدرت را حفظ کند. در کریسمس سال 1979، 
اتحاد جماهیر شوروی به حمایت از حکومتی 
افغانستان  بر  می زد  دست وپا  نجات  برای  که 
و  زد  اقدام  به  دست  سرعت  با  و  کرد  حمله 
امین،  حفیظ اهلل  جای گزین  را  کارمل  ببرک 

رهبر دولت وقت، نمود.
با  اسالفش  مانند  شوروی  جماهیر  اتحاد 
بار  افغانستان  تاریخ  درس های  از  چشم پوشی 
روی  را  افغانستان  مدرن سازی  سریعا  دیگر 
دست گرفت و تمام قدرت حکومتی را در کابل 
متمرکز ساخت. یکی از تالش های جدی اتحاد 
جماهیر شوروی این بود که با استفاده از زور 
افغانستان تحمیل کند.  بر مردم  را  کمونیسم 
چنین رویکردی زمینه ساز نارضایتی عمومی و 
قیامی دیگر شد. این بار مبارزه ی مردم برضد 
شوروی ها متمرکز بود. مجاهدان از دل همین 
جنگ های  راه اندازی  با  و  برآوردند  سر  قیام 

بر  و کاکایش  از قدرت حذف  امان اهلل  پی آن 
تخت پادشاهی نشست.

از  بسیاری   1970-192۸ سال های  بین 
در  را  بی ثباتی  و  آشفتگی  زمینه ی  تغییرات 
افغانستان مساعد کردند. در سال های 19۵0 و 
1960 اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده ی 
امریکا برای گسترش نفوذشان در افغانستان به 
رقابت پرداختند. در عین زمان میان ظاهر شاه 
بر  داوود،  محمد  نخست وزیر  برادرزاده اش،  و 
سر بدست آوردن قدرت کش مکش هایی پدید 
آمد. ظاهر شاه بیش تر شیفته ی غرب بود اما 
داوود به مسکو عالقمندی داشت. تمایل آن ها 
به دو ایدئولوژی متضاد، پای شان را به درگیری 

با همدیگر کشاند.
و  مدرنیزه سازی  تالش های   ،1964 سال  در 
تا  شد  سبب  حکومت  بر  داوود  قوی  کنترل 
شاه  ظاهر  شود.  وی  استعفای  خواهان  شاه 
می دانست که بسیاری از تالش های گسترده و 
سریع مدرنیزه سازی داوود منجر به قیام مردم 
تالش های  از  او  شد.  خواهد  حکومت  علیه 
داوود برای برقراری یک حکومت قوی و بسیار 
مقابل،  در  نکرد؛  حمایت  مرکزی  قدرتمند 
آن  براساس  که  گرفت  روی دست  را  طرحی 
برای  بیش تری  صالحیت های  و  اختیارات 
متأسفانه  می شد.   واگذار  محلی  حکومت های 
طرح  این  ساختن  عملی  در  شاه  ظاهر 
سرعت عمل کافی به خرج نداد و بدین ترتیب 
ساخت.  مهیا  را  داوود  ضرورت  مورد  فرصت 
داوود با عملی کردن تغییرات مطلوب خویش، 
از قبل زمینه ی ایجاد شورش را پی ریزی نموده 
با استعفایش از مقام نخست وزیری به  او  بود. 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان نزدیک شد 
و از ظاهر شاه فاصله گرفت. در سال 1973در 
هنگاهی  خلق،  دموکراتیک  با حزب  همکاری 
که ظاهر شاه در سفری به ایتالیا به سر می برد 
داوود علیه او کودتای سفید انجام داد و نظام 

جمهوری را جای گزین نظام پادشاهی کرد.
به  را  داوود  خلق  دموکراتیک  حزب  آن که  با 
برای  را  مذکور  حزب  داوود  اما  رساند  قدرت 
بالفاصله  داوود  می دانست.  تهدید  خویش 
کارزار قوی ای را برای تثبیت قدرت حکومت 
خلق  دموکراتیک  حزب  سرکوب  و  مرکزی 
برای  را  تالش هایش  همچنان  او  کرد.  آغاز 
افغانستان  مدرن سازی  پروژه های  عملی سازی 
از سر گرفت و باور داشت که این کار باید به 
گونه ی سریع و تهاجمی عملی شود. اقدام ها و 
کارهای داوود سبب شدند تا او در سال 197۸ 
سرنگون  کمونیست  نظامی  رهبران  توسط 

نویسندگان: دیوید اندرسون و بریان کارول
مترجمان: سمیع الحق قیومی و باسط آریانفر

مقدمه
»ملت- از  قبول  مورد  غالبا  تعریف  کاربرد 

است.  بحث  قابل  افغانستان  برای  دولت« 
رهبران  توسط  کشور  این  تاریخی  به لحاظ 
برای  تالش ها  با  هم زمان  قبیله ای  و  محلی 
ایجاد یک حکومت متمرکز قوی اداره می شده  
شکل  متمرکز  حکومت  زمانی که  هر  است؛ 
است.  شده  زده  کنار  قدرت  از  سریعا  گرفته، 
افغانستان  مردم  مکرر  کودتاهای  و  قیام ها  از 
از  ناشی  که  متمرکز  حکومت های  ضد  ب 
زندگی  امور  در  حکومت  قوی  مداخله ی 
آن ها  که  پیداست  است،  بوده  آن ها  قبیله ای 
نبوده اند.  حکومتی  چنین  خواهان  هیچگاه 
میان  در  تاریخی  گرایش  چنین  موجودیت 
متحده ی  ایاالت  تالش های  افغانستان  مردم 
امریکا را برای حمایت از حکومت متمرکز قوی 
در این کشور تضعیف می کند. تأکید ما بر این 
مناطق خودمختار  توسط  افغانستان  که  است 
اداره  فدرال  سیستم  یک  چارچوب  در  قوی 

شود، نه به صورت متمرکز.
تاریخچه ی  توضیح  به  نخست،  مقاله،  این  در 
قومی  جمعیت شناسی  و  حکومت داری 
و  فدرالیسم  سپس  می پردازیم،  افغانستان 
و  کرده  تعریف  را  خودمختار«  »منطقه ی 
از  نوعی  به  عنوان  را  آن   ضعف  و  قوت  نقاط 
سوم  بخش  می دهیم.  توضیح  حکومت داری 
مقاله بر مطالعات موردی درباره ی کشورهای 
بلژیک، اسپانیا و کردستان عراق تمرکز دارد؛ 
ملت-دولت  از  نمونه هایی  اسپانیا  و  بلژیک 
استفاده  که  می باشند  نیرومند  کثیرالقومی 
خودمختار  مناطق  بر  استوار  فدرالیسم  از 
شده  واقع  مفید  آن ها  استقرار  و  ثبات  برای 
نمونه ی  عراق  کردستان  منطقه ی  است. 
کمک  با  است  توانسته  که  می باشد  دیگری 
حکومت داری خودمختار خشونت های قومی و 
در  دهد.  کاهش  را  جدایی طلبانه  حرکت های 
فدرالیسم  مثبت  پیامد های  بر  تمرکز  با  پایان 
از  استفاده  با  خودمختار  مناطق  بر  مبتنی 
)نارضایتی،  ارزیابی  چهارگانه ی  معیارهای 
نفوذ  و  اقتصادی  وضعیت  قومی،  تنش های 
تحلیل  را  نام برده  موردی  مطالعات  حکومت( 
بین  تاریخی  مشابه  نقاط  همچنان  می  کنیم. 
و  یادشده  کشورهای  فدرال  سیستم های 
و  کرده  بررسی  را  افغانستان  فعلی  وضعیت 
به چالش هایی که ممکن است استفاده از این 
کند  تضعیف  افغانستان  در  را  سیاسی  نظام 

می پردازیم.

افغانستان:
الف، تاریخ حکومت داری

پر  و  طوالنی  افغانستان  حکومت داری  تاریخ 
سال های  حول  پژوهش  این  است.  حوادث  از 
امضای  می چرخد.  میالدی   2009 تا   1919
افغان-انگلیس در سال  معاهده ی جنگ سوم 
خوانده  معاصر  افغانستان  تولد  تاریخ   1919
شناختن  رسمیت  به  از  صرف نظر  می شود. 
حاکمیت افغانستان توسط قدرت های خارجی، 
باثبات  دولت  یک  صاحب  کشور  این  هنوز 
آن  به  رسیدن  برای  تالش ها  و  است  نشده 

جریان دارد.
در سال 1919، امان اهلل، پادشاه خودگمارده ی 
افغانستان، سفرهای جهانی خویش را به  سوی 
قاهره، لندن، پاریس و مسکو جهت رای زنی و 
آغاز  مذکور  پایتخت های  رهبران  با  گفت   و گو 
کرد. او پس از پایان سفرهای نام برده، مجذوب 
جوامع غربی شده بود. متعاقبا مدرنیزه کردن 
این فکر  به  افغانستان را روی دست گرفت و 
کابل  در  متمرکز  به صورت  را  قدرتش  تا  شد 
وادار  را  مردان  نمونه،  به  عنوان  کند.  تحکیم 
بتراشند  را  خویش  ریش های  که  می ساخت 
و  اقدام ها  این  بپوشند.  استوانه ای  کاله  و 
جانب  از  گسترده  و  سریع  تغییرهای  سایر 
از سوی مردم قبیله ای و سنتی  امان اهلل،  شاه 
افغانستان مورد استقبال قرار نگرفتند و منجر 
به شورش علیه او در سال 192۸ شدند که در 

موفقانه علیه شوروی ها، در سال 19۸9 آن ها 
را از کشور بیرون کردند. 

مجاهدان حکومت کوتاه مدتی را در کابل ایجاد 
کردند، اما بی نظمی ناشی از خروج شوروی ها 
و نبود رهبری واحد در میان آن ها مشکل های 
 1996 سال  در  متعاقبا  آورد.  بار  به  را  فوری  
کنار  قدرت  از  طالبان  گروه  توسط  مجاهدان 
قدرت،  گرفتن  از  پس  طالبان  شدند.  زده 
عمیق  و  تغییرات گسترده  به  بالفاصله دست 
زدند و قدرت را متمرکز ساختند. بسیاری از 
این تغییرات به علت برداشت افراطی طالبان 
از اسالم زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر 
قرارد می داد... در ادامه، مجاهدان اتحاد شمال 
را علیه طالبان ایجاد کردند. جنگ بین گروه 
طالبان و اتحاد شمال تا هنگام حمله ی امریکا 
در سال 2001 به افغانستان که منجر به پایان 

حکومت طالبان شد، دوام کرد. 
 ،2001 سال  در  امریکا  حمله ی  دنبال  به 
تأسیس  برای  را  چارچوبی  بن  کنفرانس 
که  کرد  مطرح  افغانستان  در  جدید  حکومت 
قوی  تک ساخت  حکومت  آن  روشنایی  در 
متمرکز با قانون اساسی و شورای ملی در کابل 
شکل گرفت. کنفرانس بن به موضوع توسعه ی 
حکومت داری محلی در والیت ها و ولسوالی ها 
و  رهبری  پیرامون  نقیصه  این  نکرد.  توجه 
به  مردم  حکومت داری سبب عدم دست رسی 
بودن  کم رنگ  علت  به  شد.  اساسی  خدمات 
خدمات  ارایه ی  در  حکومت  ملموس  حضور 
توانایی رهبری حکومت  برای مردمان محلی، 
زیر سوال رفت. در چنین  نزد آن ها  در کابل 
وضعیتی، ظهور بحران اقتصادی در کشور قابل 
پیش بینی است و جای تعجب ندارد. حکومت 
است.  عواید  گردآوری  منابع  و  ابزارها  فاقد 
افغانستان به صورت عموم دارای صنعت پایدار 
و با ثبات نیست که بتواند درآمد قابل اعتماد 
برای کشور خلق کند. نرخ بیکاری تقریبا 40 
فیصد است و حکومت با کسری بودجه ی 290 
ملیون دالری مواجه می باشد. 33 فیصد درآمد 
راه  از  افغانستان   )GDP( داخلی  ناخالص 
قاچاق، مانند تجارت هیروئین، ایجاد می شود 
)البته آمار داده شده به سال نشر این مقاله بر 

می گردند(.
طالبان  گروه  سیاسی  رهبری  زمان،  عین  در 
به قول معروف، دست  زیر االشه نمانده  است؛ 
حکومت  علیه  جنگ  به  طالبان  نیروهای 
افغانستان، ایاالت متحده ی امریکا و ائتالف به 
ادامه داده اند. آن ها  افغانستان  ناتو در  رهبری 
دولت،  در  ضعف ها  و  شکاف ها  از  استفاده  با 


