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گروهطالبانمسوولفجایعیاستکهدرقلمروشرخمیدهد
طالبان ولسوالی های والیات شمال را بدون جنگ و درگیری تصرف کردند. ظاهراً شیوه تصرف و برخورد آنان با اسیران 

جنگی، مخالفان سیاسی و مردم محل متفاوت از گذشته بوده است. این گروه تندرو، ضد شهر و نوگرایی در کمال ناباوری، 
اسیران جنگی را رها کرده و حتا در بعضی از ولسوالی ها برای سربازان تسلیم شده جیب خرج و لباس داده است.
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دولت به دهلیز هوایی و ذخایر 
استراتژیک روی آورد
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جنگ در شمال افغانستان؛ 
روسیهنگرانچیست؟

برخورد اهانت آمیز برخی 
داکتران و کارمندان صحی 

با مریضان و مریض داران
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پس از سقوط پی هم تمام ولسوالی های والیت بادغیس، عصر روز سه شنبه هفته 
گذشته سایه ترس بر شهر قلعه نو، مرکز این والیت، حاکم گشت و در تمام شهر 
آوازه سقوط شهر به دست طالبان دهان به دهان پخش شد. مردم از ترس جنگ 
و آواره گی وحشت زده شدند و نمی دانستند جنگ چه بالیی سرشان خواهد آورد.

ده ها کیلومتر آن سوتر از شهر قلعه نو، در هرات، به دیدار افرادی می روم که موفق 
ماندن  امان  برای در  و  به سالمت بکشند  بادغیس جان  از معرکه جنگ  شدند 
جان شان، به هرات پناه آورده اند، افرادی که هرکدام روایت و قصه خودشان را از 

جنگ در شهر قلعه نو دارند.
به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهند هویت شان افشا شود، اما می خواهند آن چه 
بر مردم شهر قلعه نو گذشت را روایت کنند. پای صحبت مرد جوانی می نشینم که 

با هزاران امید و آرزو چند سال پیش خانه و کاشانه خود را در...

طالبان با ورود به قلعه نو چه کردند؟

روایتی از جنگ بادغیس؛

توقف فعالیت شش گذرگاه تجارتی؛



 

اطالعات دقیق درباره زنده گی مردم در مناطق زیر اشغال گروه 
طالبان در دست نیست. آنچه را که دولت و طالبان در این باره 
بی طرف  و  مستقل  نهادهای  است.  متناقض  می کنند،  گزارش 
این مناطق گزارش  از زنده گی مردم در  تاکنون موفق نشده اند 
روزها  این  که  نیست  روشن  دقیق  صورت  به  بنابراین،  بدهند. 
زنده گی مردم در مناطق زیر اشغال طالبان چگونه سپری می شود.

در شبکه های اجتماعی اما نوارهای تصویری بسیاری یافت می شود 
که از وضعیت بد زنده گی مردم در مناطق تحت اشغال طالبان 
خبر می دهند. هم چنان کاربران شبکه های اجتماعی خبرهایی را 
هم رسانی می کنند که حکایت از سختی های زنده گی مردم در 
این مناطق دارد. با این حال، تأیید صحت و سقم این نوارها و 

خبرها بسیار دشوار است.
دولت و طالبان در کنار جنگ رو در رو سرگرم جنگ تبلیغاتی نیز 
هستند. دو طرف در صدد مدیریت افکار عمومی از راه تبلیغات 
به نفع خود هستند. در جنگ تبلیغاتی واضح است که اطالعات 

دست کاری، سانسور و تحریف می شود.
دستگاه های اطالع رسانی دولت تالش دارند نوارهای تصویری ای 
را نشر کنند که در آن سرباز تسلیم شده تیرباران، خانه ای طعمه 
آتش و بازاری ویران و غارت می شود و یا زنی پیچیده در چادری 
شالق و تازیانه می خورد. دستگاه های اطالع رسانی گروه طالبان 
اجتماعی  در شبکه های  و  نشر  را  ویدیویی  نوارهای  این  خالف 
رفتار  از  ویدیویی، حکایت  نوارهای  این  در  می کنند.  هم رسانی 
این  مهربانی  و  و شفقت  مردم  و  اسیران  با  طالبان  افراد  مالیم 

گروه است.
برای ناظران بی طرف که امکان مشاهدات میدانی میسر نیست و 
اطالعات از مناطق جنگ زده دست کاری می شود، جست وجوی 
اطالعات  از  انبوهی  میان  در  آن ها  است.  شده  دشوار  حقایق 
متناقض راه خود را گم کرده  و رشته تشخیص راست و دروغ را 
از دست داده اند. لذا آنچه حقیقت زنده گی مردم در مناطق زیر 

تسلط طالبان است، پوشیده مانده است.
افکار عمومی فعاًل درگیر شایعات متنوع است. گفته می شود که 
رفتار گروه طالبان با زنان در مناطق زیر کنترل این گروه، خشن، 
محلی  فرماندهان  گفته ها،  این  طبق  است.  غیرانسانی  و  زشت 
طالبان از زنان خواسته اند که چادری بپوشند و بدون محارم از 
که  داده شده  به خانواده ها دستور  نروند. هم چنان  بیرون  خانه 
دختران مجرد خود را به نکاح جنگ جویان این گروه در بیاورند. 
بعضی از مردم نیز تنها به دلیل تعلق تباری، کوچ اجباری داده 
شده اند. قصه های مشابه دیگر نیز ورد زبان ها است. اصالت این 

قصه ها تاهنوز روشن نیست.
گروه طالبان چندی پیش مدعی شد که 184 ولسوالی را از ماه 
می تاکنون اشغال کرده است. حنیف اتمر، وزیر خارجه، چندی 
پیش تنها به سقوط 80 ولسوالی به دست طالبان اعتراف کرد. 
سایر نهادهای دولتی تاکنون رقم دقیق ولسوالی های تحت اشغال 

طالبان را اعالم نکرده اند.
پیشینه رفتار گروه طالبان با زنان خوب نبوده است. حجاب برای 
زنان در رژیم این گروه اجباری بود. شنیدن موسیقی و تماشای 
تلویزیون حرام بود. زنان بدون محارم اجازه نداشتند تا از خانه 

بیرون بروند.
برپایی محاکم  با  نیز گروه طالبان  اخیر  بیست سال  در جریان 
گروه  این  فرماندهان  زنان شده اند.  اذیت  و  آزار  باعث  صحرایی 
به ظن این که زنی با مردی در ارتباط بوده است، مرد را  صرفاً 
شالق و زن را سنگسار کرده اند. منابع مستقل نیز این اتفاقات 

را تأیید کرده اند.
واقعیت این است که درباره زنده گی مردم در مناطق تحت اشغال 
اطالعات  به  اتکا  تنها  نیست.  دست  در  دقیق  اطالعات  طالبان 
دولت که در جنگ شدید تبلیغاتی با طالبان به سر می برد، نیز 
گره مسأله را باز نمی کند. این گره اما زمانی پیچیده تر می شود که 
گروه طالبان در موضع گیری رسمی خود هیچ یکی از اتفاقات فوق 
را تأیید نمی کند. در چنین حالتی نیاز است که نهادهای مستقل 

و بی طرف ملی و بین المللی در این باره تحقیق کنند.
تحقیق شفاف تنها راه درک درست واقعیت های زنده گی مردم 
در ساحات زیر کنترل طالبان است. انجام این تحقیق در حال 
حاضر تنها برای نهادهای مستقل و بی طرف ملی و بین المللی 
میسر است. اعتبار خبرهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر 
می شود، ضعیف است. از این رو، قضاوت درباره چگونه گی رفتار 

گروه طالبان با مردم زیر سلطه این گروه دشوار است.
در پایان باید تأکید کرد که »خانه ظالم ویران است« و با ظلم 
اگر قصد  بر مردم حکومت کرد. گروه طالبان  نمی توان  و ستم 
دارد بخشی از جامعه افغانستان باشد، باید با تغییرات بیست سال 
اخیر در کشور کنار بیاید. هیچ شهروند کشور آماده بازگشت به 
دوران سیاه دهه نود میالدی نیست. جبهات مقاومت مردمی نیز 
به همین خاطر علیه طالبان تشکیل شده است. این گروه نباید 

تالش کند که افغانستان دوباره وارد جنگ خانه به خانه شود.

مردمساکندرمناطق
زیراشغالطالبانرا
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عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  کابل:  ۸صبح، 
روز  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
را  خود  وظیفه  سرطان،  بیست ویکم  دوشنبه، 
به عنوان نشانه ای از پایان طوالنی ترین جنگ 
مک  کنت  به  را  آن  مسوولیت  و  ترک  امریکا 

کنزی واگذار کرد.
کنت مک کنزی، فرمانده ستاد مرکزی ارتش 
افغانستان،  امریکایی در  نیروهای  از  امریکا که 
عراق، سوریه نظارت می کند، به همین منظور و 
برای تأکید بر کمک های آینده امریکا به کابل 

آمده است.
او با رییس جمهور غنی دیدار کرد. طبق اعالم 
ایاالت  همکاری  درباره  دیدار  این  در  ارگ، 
از  امنیتی و دفاعی،  نیروهای  با  امریکا  متحده 
چهارچوب  در  افغانستان  هوایی  قوای  جمله 

فصل نو روابط، گفت وگو شده است.

پایان  زمان  امریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
افغانستان را ۳1 آگوست  جنگ این کشور در 
امسال تعیین کرده است. میلر پیش از رسیدن 
به موعد مقرر وظیفه خود در افغانستان را ترک 
کرد. او چهارمین جنرال چهار ستاره امریکایی 
در افغانستان از آغاز مأموریت نظامی این کشور 

تاکنون است.
کنت مک کنزی به خبرنگاران گفته است که 
حمایت و کمک امریکا از افغانستان نسبت به 
گذشته تفاوت خواهد داشت، اما او قصد ندارد 

که آن را به حداقل نرساند.
مک کنزی گفته است که به نظر او طالبان به 
دنبال راه حل نظامی در افغانستان هستند، در 
حالی که با امریکا توافق کرده است که با دولت 

صلح کنند.
که  است  داده  هشدار  امریکایی  فرمانده  این 
طالبان  حمله  خطر  معرض  در  شهرها  مراکز 
است، اما نیروهای امنیتی که از حمایت امریکا 
از شهرها مصمم  برای دفاع  برخوردار هستند، 

هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از 
کناره گیری میلر، مک  کنزی می تواند حمالت 
هوایی علیه طالبان تا ۳1 ماه اگست رهبری و 

مدیریت کند.
امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  ستاد  فرمانده 
تعیین  زمان  از  پس  که  است  گفته  هم چنان 
عملیات  روی  به صورت مستقیم  امریکا  شده، 
اسالمی  دولت  و  القاعده  علیه  تروریسم  ضد 

تمرکز خواهد کرد.
از  امریکا،  دفاع  وزارت  یا  پنتاگون  پیش تر 
تغییر در ساختار رهبری نیروهای امریکایی در 
افغانستان خبر داده بود. طبق این تغییرات یک 

مرکز در قطر ایجاد می شود.
به همین ترتیب، یک واحد زیر نام »نیروهای 
حضور  برای  جلو«  به  رو  افغانستان  امریکایی 
از  حمایت  و  افغانستان  در  امریکا  دیپلماتیک 
مستقر  کابل  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
خواهد شد. فرماندهی این نیروها را پیتر وازلی، 
فرمانده نیروی دریایی امریکا، بر عهده خواهد 

گرفت.

به  طالبان  هیأت  سفر  دنبال  به  کابل:  ۸صبح، 
ترکمنستان، وزارت امور خارجه کشور گفته است 
بین المللی  و  منطقه ای  شرکای  حمایت  از  که 
اما  می کند،  قدردانی  صلح  روند  از  افغانستان 
این تالش ها باید با مشورت مستقیم با حکومت 

افغانستان انجام شود.
وزارت امور خارجه کشور روز دوشنبه، بیست ویکم 
سرطان، با نشر اعالمیه ای گفته است که از سفر 

هیأت طالبان به عشق آباد آگاهی یافته است.
در این اعالمیه تأکید شده است که افغانستان از 
از روند صلح  حمایت کشورهای منطقه و جهان 
افغانستان قدردانی می کند، اما توقع دارد که این 
تالش ها در مشورت مستقیم با حکومت افغانستان 
در راستای تقویت اجماع منطقه ای و بین المللی 

درباره استقرار صلح در کشور انجام شود.
به گفته وزارت امور خارجه، طالبان در حالی به 
کشورهای منطقه سفر می کنند که طی ماه های 
این  سوی  از  افزایش خشونت ها  نتیجه  در  اخیر 
گروه، سه هزار و ۵00 تن کشته و بیش از ۲00 

که  است  کرده  تأیید  مالیه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
حوادث اخیر امنیتی، موج سوم کرونا و خشکسالی 
تأثیرات منفی را روی جمع آوری عواید داخلی داشته 
است و نیز بلندترین رفتن هزینه های امنیتی سبب 

کسر بودجه شده است.
دوشنبه،  روز  مالیه،  وزارت  سخنگوی  تابع،  رفیع 
عوامل  این  که  کرد  اعالم  سرطان،  بیست ویکم 
سبب شده است که حکومت پس از ارزیابی مالی و 
اقتصادی، تغییرات گسترده و الزم را در پیش نویس 
پینشهادی بودجه وسط سال 1400 مالی به وجود 

آورد.
از  که  امنیتی  موارد  برای  حکومت  او،  گفته  به 
اولویت های مهم دولت است و نیز اجرای به موقع 
معاش کارمندان نظامی و غیرنظامی و سایر مصارف 

ضروری ادارات، وجوه مورد نیاز تهیه کرده است.
سخنگوی وزارت مالیه گفت که تصمیم بر این شد 
که پروسه تدارکاتی پروژه های توسعه ای )اختیاری( 
تا اطالع بعدی »ملتوی« شود؛ زیرا تمویل آن نظر 

۸صبح، کابل: رییس مجلس نماینده گان می گوید 
که برخورد غیرانسانی طالبان علیه زنان در مناطق 

تحت کنترل این گروه نگران کننده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، روز 
عمومی  نشست  در  سرطان،  بیست ویکم  دوشنبه، 
اسالمی  غیرانسانی،  برخورد  این مجلس گفت که 
و تبعیضی که طالبان در مناطق تحت کنترل خود 

علیه زنان روا داشته اند، نگران کننده است.
بشری،  نهادهای حقوق  متحد،  ملل  سازمان  از  او 
کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و نهادهای مدنی 
ملی و بین المللی خواست که این قشر آسیب پذیر 

جامعه را تحت حمایت و حفاظت قرار دهند.
در همین حال، حلیمه صدف کریمی، نماینده  مردم 
جوزجان در مجلس نماینده گان، گفت که طالبان 

هزار تن دیگر آواره شده اند.
افزایش  دلیل  به  که  است  افزوده  وزارت  این 
بر  در جامعه  نظم  این گروه  از سوی  خشونت ها 
هم خورده است و فعالیت های اقتصادی در ده ها 

ولسوالی متوقف شده است.
خاطرنشان  خارجه،  امور  وزارت  حال،  همین  در 
کرده است که دولت افغانستان از همه تالش ها در 
راستای تقویت روند صلح در افغانستان قدردانی 
راه  از  تنها  جنگ  ختم  که  دارد  باور  و  می کند 

گفت وگو امکان پذیر است.
که  است  کرده  تأکید  وزارت  این  حال،  این  با 
تقویت  روی  باید  جهانی  و  منطقه ای  تالش های 
اجماع منطقه ای و بین المللی، برقراری آتش بس، 
گروه های  با  طالبان  رابطه  قطع  و  جنگ  ختم 

تروریستی متمرکز شود.
هیأتی از طالبان به ریاست محمدعباس استانکزی 
به ترکمنستان رفته است. گروه طالبان می گوید 
رسمی  دعوت  براساس  هیأت  این  سفر  که 

ترکمنستان انجام شده است.

به عواملی که ارائه شد، در شرایط کنونی امکان پذیر 
نیست.

تابع می گوید که از واحدهای بودجه ای خواسته شده 
است که اصل صرفه جویی در مصارف بودجه عادی، 

توسعه ای و اختیاری را رعایت کنند.
سخنگوی وزارت مالیه تأکید کرد که تمام خدمات 
توزیع  معارف،  صحت،  مانند  حکومت  اساسی 
به  اساسی  خدمات  سایر  و  پاسپورت  شناس نامه، 

صورت اساسی ادامه خواهد داشت.
برای سال 1400 مالی 4۷۳ میلیارد و ۲1 میلیون 
افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. حدود 10 
میلیارد افغانی دیگر از سوی نهادهای تمویل کننده 
به افغانستان کمک شده است که مجموع بودجه به 
48۳ میلیارد رسیده است. از این میان، ۳11 میلیارد 
و ۵0۶ میلیون آن را بودجه عادی و 1۶1 میلیارد و 
۵۳۵ میلیون آن را بودجه توسعه ای تشکیل می دهد.
مالی  بودجه سال 1400  اختیاری در سند  بودجه 

8۹ میلیارد افغانی پیش بینی شده بود.

در شمال کشور بر زنان محدودیت وضع کرده اند.
طبق معلومات این عضو مجلس نماینده گان، طالبان 
در اعالمیه ای گفته اند که زنان بیوه و دختران جوان 
برای  و  نکاح جنگ جویان گروه طالبان درآیند  به 
آموزش اسالمی به وزیرستان پاکستان منتقل شوند.
او هم چنان گفت که طالبان زنانی را که برای یافتن 

لقمه نانی بیرون از خانه رفته اند، شالق زده اند.

این عضو مجلس نماینده گان می گوید که نباید در 
برابر ظلم طالبان خاموشی اختیار کرد.

نگفته  مورد چیزی  این  در  تاکنون  طالبان  گروه   
است.

بر  محدودیت  وضع  مورد  در  متعدد  گزارش های 
زنان در مناطقی که طالبان تصرف کرده اند، به نشر 

رسیده است.
گروه طالبان در مواردی برخی از این گزارش ها رد 

کرده است.
نشر  به  اجتماعی  شبکه های  در  نیز  مکتوب هایی 
رسیده است که گویا طالبان از مردم خواسته اند که 
دختران باالتر از 1۵ ساله و زنان بیوه را به نکاح این 
گروه درآورند. طالبان تاکنون این مکتوب ها را رد و 

تکذیب نکرده اند.

پایان نمادین جنگ امریکا؛ 
میلر فرماندهی جنگ 
افغانستان را کنار گذاشت

واکنش افغانستان به سفر هیأت طالبان به ترکمنستان:  
تالش های صلح در مشورت با کابل صورت گیرد

کسر بودجه؛  
حکومت تمویل پروژه های توسعه ای اختیاری را متوقف کرد

رییس مجلس نماینده گان: برخورد غیرانسانی طالبان با زنان در ساحات تحت کنترلش نگران کننده است



بدل شد که مردم با چشم های شان مشاهده کردند 
نبردهای شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی در 
کوچه و خیابان های این شهر کوچک آغاز شده است. 
در یک چشم  برهم زدن تمام دکان های بازار بسته 

شد و مردم به خانه های شان پناه بردند.
مرد جوان روایت خود را ادامه داد و گفت که طالبان 
تصرف چند بخش مهم در شهر قلعه نو را برنامه ریزی 
کرده بودند که شامل ریاست امنیت ملی، ساختمان 
زندان  و  ارتش  لوای  پولیس،  فرماندهی  والیت، 
مرکزی بادغیس بود. نبردهای شدید میان دو طرف 
در نزدیکی این مراکز در گرفت و باران گلوله بر سر 

مردم فرود می آمد.
چند ساعت درگیری شدید میان دو طرف ادامه یافت 
و کم کم دامنه جنگ از کوچه و خیابان های شهر به 
خانه های مردم رسید. مرد جوان از صحنه های جنگ 
این که  و  کرد  روایت  برایم  نو  قلعه  شهر  داخل  در 
درگیری  بدون  امنیتی دسته دسته  نیروهای  چگونه 

به طالبان تسلیم می شدند.
مردم  که  خانه هایی  جنگ،  آتش  شدن  شعله ور  با 
برای در امان ماندن از خطر به آن پناه برده بودند، 
به سنگرهای نبرد تبدیل شد و طرف های درگیر از 
مقابل  در  غیرنظامیان  خانه های  و  مسکونی  مناطق 
دل خراش  صدای  می کردند.  گلوله باری  یک دیگر 

تمام  پی هم  سقوط  از  پس 
ولسوالی های والیت بادغیس، 
هفته  سه شنبه  روز  عصر 
بر شهر  ترس  سایه  گذشته 
والیت،  این  مرکز  نو،  قلعه 
شهر  تمام  در  و  گشت  حاکم 
دست  به  شهر  سقوط  آوازه 
طالبان دهان به دهان پخش شد. مردم از ترس جنگ 
و آواره گی وحشت زده شدند و نمی دانستند جنگ چه 

بالیی سرشان خواهد آورد.
ده ها کیلومتر آن سوتر از شهر قلعه نو، در هرات، به 
دیدار افرادی می روم که موفق شدند از معرکه جنگ 
امان  در  برای  و  بکشند  سالمت  به  جان  بادغیس 
ماندن جان شان، به هرات پناه آورده اند، افرادی که 
هرکدام روایت و قصه خودشان را از جنگ در شهر 

قلعه نو دارند.
به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی خواهند هویت شان 
افشا شود، اما می خواهند آن چه بر مردم شهر قلعه 
نو گذشت را روایت کنند. پای صحبت مرد جوانی 
می نشینم که با هزاران امید و آرزو چند سال پیش 
خانه و کاشانه خود را در بادغیس ترک کرد و برای 

فراگیری تحصیالت عالی به هرات آمد.
مدرک  با  هرات،  در  تحصیل  دوره  پایان  از  پس  او 
لیسانس راهی زادگاهش شهر قلعه نو شد تا بتواند 
آن چه را آموخته برای خدمت به مردم استفاده کند؛ 
را راهی هرات کرد.  اما دست سرنوشت دوباره وی 
این بار اما نه برای فراگیری دانش، بلکه برای در امان 

ماندن جانش از خطر مرگ.
مردم  رنج  و  درد  کند،  روایت  می خواست  آن چه 
شهرش بود. نمی دانست از کجا آغاز کند و چگونه 
بگوید. گفت وقتی شعله های سرکش آتش جنگ از 
ولسوالی ها به شهر قلعه نو رسید، نگرانی و ترس مردم 

هم اوج گرفت.
آوازه ورود طالبان به شهر قلعه نو زمانی به حقیقت 

فعالیت  شدن  متوقف 
تجارتی  گذرگاه های 
فراهی،  ابونصر  اسالم قلعه، 
و  بندر  شیرخان  آی خانم، 
دندپتان در والیت های هرات، 
قندهار  کندز،  تخار،  فراه، 
سکتور  حکومت،  پکتیا،  و 

خصوصی و باشنده گان کشور را نگران کرده است. 
 وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری، وزارت صنعت و تجارت و نماینده گان سکتور 
خصوصی، در تازه ترین اقدام طرحی ترتیب کرده اند 
تجارتی  کاالی  واردات  و  صادرات  برای  آن  در  که 

گزینه های بدیل مد نظر گرفته شده است.
احمدفواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، 
می گوید که این وزارت ها و سکتور خصوصی، طرحی 
ترتیب کرده و قرار است آن را به ریاست جمهوری 
ارایه کنند. براساس این طرح برای صادرات و واردات 
کاالی تجارتی از دهلیزهای هوایی کار گرفته خواهد 
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شد.
نیز  استراتژیک  ذخایر  از  که  افزود  احمدی  آقای 
اکبر رستمی،  براساس اطالعات  کار خواهند گرفت. 
سخنگوی وزارت زراعت، در حال حاضر بیش از ۷۵ 

هزار تن گندم در ذخایر استراتژیک وجود دارد.
سخنگوی وزارت تجارت هم چنان گفت: »هماهنگی ای 
که با وزارت های داخله و دفاع صورت گرفته، ممکن 
بازپس گیری  برای  است به زودی یک عملیات ویژه 
ساحاتی که واردات و صادرات ما را تهدید می کند، 
از  سوختی،  و  غذایی  مواد  احتکار  شود.«  راه اندازی 
دیگری  مشکالت  از  سودجو،  افراد  از  شماری  سوی 

است که سبب بلند رفتن قیمت ها در بازار می شود. 
احمدفواد احمدی در این رابطه می گوید، با کسانی 
که دست به احتکار مواد غذایی و سوختی می زنند، 
مطابق قانون برخورد می شود. به گفته وی: »کمیسیون 
حمایت از مستهلک در بازار وجود دارد و کسانی که 
دست به احتکار مواد غذایی و سوختی می زنند، با آنان 
برخورد قانونی می شود. هم چنان کسانی که دست به 
فروش مواد غذایی تاریخ تیر شده و تقلبی بزنند، نیز 

مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.« 

شلیک تفنگ شهر کوچک قلعه نو را غرق در وحشت 
و ترس کرده بود.

طالبان با تهدید تفنگ وارد خانه این مرد می شوند 
استفاده می کنند.  عنوان سنگر جنگ  به  از خانه  و 
وحشت تمام وجود صاحب خانه را فرا می گیرد که 
به  و سرش  دارد  شغلی  او چه  بدانند  طالبان  مبادا 
خانه  در  طالبان  حضور  از  دقیقه ای  چند  برود.  باد 
می گذرد و اطمینان می دهند که از سوی آنان آسیبی 

به صاحب خانه نمی رسد.
با گذشت چند دقیقه از حضور طالبان، اندکی ترس 
در جان مرد جوان فروکش می کند و او با هزار دلهره 
و نگرانی دل به دریا می زند تا با جنگ جویان طالبان 
چند کلمه ای صحبت کند. افرادی که وارد خانه شده  
و  محیط  با  و  بودند  بادغیس  بومی  ساکنان  بودند، 

جغرافیای این والیت آشنایی داشتند.
هرچند دقیقه یک  بار طالبان از داخل خانه به بیرون 
شلیک می کنند و باز چند دقیقه منتظر می مانند و 
با صاحب خانه حرف می زنند. مرد جوان از طالبان 
می پرسد: »هدف تان از جنگ و تصرف شهر قلعه نو 
»ما  می دهد:  پاسخ  جنگ جویان  از  یکی  چیست؟« 
آخرت شما  در  و  کشته شویم  نبرد  در  می خواهیم 

را شفاعت کنیم.«
نقش  خانه  صاحب  ذهن  در  که  دیگری  پرسش 

در همین حال نماینده گان سکتور خصوصی در این 
جلسه گفته اند که آنان توافق طالبان را می گیرند و 
وارد  گذرگاه ها  این  از طریق  را  تجارتی خود  کاالی 
نماینده گان  احمدی،  احمدفواد  گفته  به  می کنند. 
ادارات دولتی به آنان گفته اند که تا رفع تهدید های 
بنادر  این  طریق  از  واردات  و  صادرات  از  طالبان 
جلوگیری کنند تا در جنگ های احتمالی مال های شان 

حریق نشود.
گرچند دولت دهلیزهای هوایی و ذخایر استراتژیک 
اما  از گزینه های بدیل صادرات و واردات دانسته ،  را 
آگاهان اقتصادی می گویند که این گزینه ها مفید و 
اقتصادی،  مسایل  آگاه  رسولی،  عبداهلل  نیست.  موثر 
برای  بیش تر  دولت  استراتژیک  ذخایر  که  می گوید 
کنترل نرخ ها استفاده می شود و در صورتی که مواد 
این ذخایر به بازار عرضه شود، قیمت مواد  باال می رود. 
آقای رسولی افزود: »ذخایر استراتژیک تا مدت بیش تر 
از سه ماه ادامه پیدا نخواهد کرد. ذخایر استراتژیک 
دولت برای کنترل نرخ ها استفاده می شود و در صورتی 
که مواد ذخایر خالص شود، نرخ ها بلند خواهد رفت.«

این آگاه مسایل اقتصادی استفاده از دهلیز های هوایی 

در  زمانی  چه  تا  دارید  »قصد  است:  این  می بندد، 
شهر بمانید؟ می خواهید چند ساعت باشید یا برای 
همیشه؟« پاسخ طالبان چنین است: »تا حاال فرمان 
حمله به ما نرسیده، ما فقط تا دروازه های شهر آمدیم 
اما  کنیم؛  تصرف  را  شهر  جنگ  با  نمی خواستیم  و 
حاال که وارد شهر شدیم، آن قدر مقاومت می کنیم 
تا حکومت بدون درگیری شهر را به ما تسلیم کند.«

فرمان جنگ  آنان  که  می گویند  با صراحت  طالبان 
از راه درگیری نظامی را دریافت  و تصرف بادغیس 
نکرده اند، اما اگر برای شان فرمانده داده شود که شهر 
را از طریق جنگ تصرف کنند، شدیدترین حمالت 
نظامی را برای تصرف قلعه نو آغاز می کنند و تا شهر 

را تصرف نکنند، دست از جنگ نمی کشند.
در جریان چند ساعتی که طالبان در خانه این مرد 
حضور داشته اند، به او دستور می دهند که برای شان 
چشم  در  چشم  خانه  صاحب  بیاورد.  غذا  و  آب 
غذا  و  می نشیند  آن ها  با  سفره  یک  سر  طالبان  با 
می خورد. در جریان خوردن غذا از طالبان می پرسد 
که چه تصوری در مورد آینده بادغیس دارند. یکی 
هدف  »تنها  می دهد:  پاسخ  طالبان  جنگ جویان  از 
این است که حکومت سقوط کند و با تصرف کامل 
به  را  بادغیس  نو، حاکمیت  ولسوالی ها و شهر قلعه 

دست بگیریم.« 
اهداف  به  طالبان  امنیتی،  نیروهای  مقاومت  با 
برای تصرف بخش های کلیدی شهر  مشخص شده 
قلعه نو دست پیدا نمی کنند و مجبور می شوند از شهر 

عقب نشینی کنند و خارج شوند.
شهر قلعه نو، مرکز والیت بادغیس، از روز چهارشنبه 
هفته گذشته تاکنون گواه درگیری های خونین میان 
طالبان و نیروهای امنیتی است؛ نبردهایی که مال و 
جان افراد غیرنظامی در آن قربانی شده و زنده گی را 

به کام ساکنان این والیت محروم تلخ کرده است.
مانند این مرد جوان، صدها و هزاران ساکن بادغیس 
را  خانه های شان  شدند  مجبور  جنگ  گسترش  با 
از  هم  عده ای  بیاورند.  پناه  هرات  به  و  کنند  ترک 
ولسوالی های ناامن به شهر قلعه نو آواره شده اند. تا 
از  برخاسته  آتش  دود  گذشته،  مانند  کار  این جای 
آن  و آتش  رفته  به چشم مردم  بادغیس  جنگ در 

خانه های مردم را ویران کرده است.

این  از  را نیز گزینه مناسب نمی داند و می گوید که 
دهلیز ها بیش تر برای کاالهای قیمتی استفاده می شود. 
به گفته وی: »دهلیزهای هوایی بسیار هزینه بر است 
و از دهلیزها بیش تر برای انتقال مواد قیمتی استفاده 
می شود. مواد اولیه  اگر از طریق دهلیزهای هوایی وارد 
کشور شود، برای دولت و مردم قیمت تمام می شود.«

منفی  تاثیر  ملی  عواید  روی  وضعت  این  ادامه  
دارد

از  شماری  فعالیت  شدن  متوقف  از  مالیه  وزارت 
تابع،  محمدرفیع  است.  نگران  تجارتی  گذرهای 
سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با روزنامه 8صبح 
گذرگاه های  از  فراهی  ابونصر  و  اسالم قلعه  که  گفت 
فعالیت  متوقف شدن  و  می رود  شمار  به  اول  درجه 
این گذرگاه ها به شمول چهار گذرگاه دیگر برای مدت 
طوالنی، روی عواید ملی تاثیر منفی بر جای می گذارد. 
آقای تابع افزود: »در جریان شش ماه اول سال روان 
مالی، تا هنوز 41 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده 
است که در عین زمان در سال گذشته ۳۳ میلیارد 
حدود  رقم  این  بود.  شده  جمع آوری  عواید  افغانی 
گذشته  سال  به  نسبت  را  عواید  افزایش  درصد   ۲0
نشان می دهد.« وی هم چنان گفت که تا یک هفته 
پیش، حدود ۳.۵ میلیارد افغانی از اسالم قلعه و ۲.48 
میلیارد افغانی از بندر ابونصر فراهی عاید جمع آوری 
شده است. به گفته او، وزارت مالیه در نظر دارد تا در 
افغانی عواید  سال روان مالی حدود ۲1۶.۵ میلیارد 

از حدود ۳0 گمرک و بنادر تجارتی جمع آوری کند.
رفتن  بلند  سبب  گذرگاه ها  از  شماری  شدن  بسته 

قیمت ها در بازار شده است.
تاجر است. وی می گوید که در حال  نجات،  حاجی 
باال رفته  حاضر قیمت های مواد غذایی و غیر غذایی 
تاوان این وضعیت را مردم عادی  او،  است. به گفته 
قیمت  هر  به  را  اولیه  مواد  ناچار  ند  که  می پردازند 

ممکن تهیه کنند.
و  تجارت  اتاق  نظر  رابطه  خواستیم  این  در 
سرمایه گذاری را هم داشته باشیم، اما با تماس های 

پی هم موفق نشدیم.
ابونصر  و  اسالم قلعه  گذرگاه های  که  است  گفتنی 
افتاده  به دست گروه طالبان  روز پیش  پنج  فراهی، 
تسلط  تحت  پیش  چندی  نیز  بندر  شیرخان  است. 

گروه طالبان قرار گرفت.

روایتی از جنگ بادغیس؛

توقف فعالیت شش گذرگاه تجارتی؛
دولت به دهلیز هوایی و ذخایر استراتژیک 

روی آورد

طالبان با ورود به قلعه نو چه کردند؟

حسین حیدری

محمدحسین نیک خواه



طالبان ولسوالی های والیات شمال 
را بدون جنگ و درگیری تصرف 

کردند. ظاهراً شیوه تصرف و 
برخورد آنان با اسیران جنگی، 
مخالفان سیاسی و مردم محل 

متفاوت از گذشته بوده است. این 
گروه تندرو، ضد شهر و نوگرایی در 
کمال ناباوری، اسیران جنگی را رها 
کرده و حتا در بعضی از ولسوالی ها 

برای سربازان تسلیم شده جیب 
خرج و لباس داده است. هم چنان 

طالبان کاغذپاره هایی را در میان 
مردم و سربازان تسلیم شده 

توزیع کرده اند  که افراد دارنده 
آن می توانند در قلمرو طالبان 

سفر کنند. این دقیقاً همان کاری 
است که حکومت برای زندانیان 
طالبان هنگام رهایی آنان کرده 

بود. جنگ جویان طالبان در روزهای 
نخست ورود به ولسوالی ها 

نخواستند با مردم درگیر شوند. 
برای همین، هرجا رفتند از عفو 

عمومی و لطف امارت شان گفتند و 
این که از کسی انتقام نمی گیرند. 

طالبان حتا تاهنوز نخواسته اند 
قوانین و قواعد سخت گیرانه امارت 

اسالمی مورد نظرشان را تطبیق 
کنند. تا این دم، آن قوانین امارت 
اسالمی دهه هفتاد، جاری و تطبیق 

نشده است.

حبیب حمیدزاده

محل را خلع سالح کرده اند و هر قوماندان این گروه 
برای خویش سالح ذخیره می کند. مقر طالبان و کار 
فیصله  برای  نیست و هیچ کس  آنان مشخص  روزانه 
در  مثال،  به طور  است.  نکرده  مراجعه  آنان  به  دعوا 
پنج ولسوالی درواز بدخشان، طالبان با اجبار از مردم 
محل خواسته اند که هر قریه به نوبت در مقر ولسوالی 
برای  نیرو  خودشان  چون  کند؛  دیده بانی  شب ها 
نگه داری ولسوالی ها ندارند. جنگ جویان طالبان برای 
ولسوالی ها، از میان خودشان ولسوال، قوماندان امنیه، 
سارنوال و دیگر مسووالن را انتخاب نکردند. آنان به 
مدیران مکاتب و بعضی از مالهای محل دستور داده اند 
که به طور نمایشی در بخش های مختلف اداره محلی 
مسوولیت بگیرند. در عمل اما هیچ کار روزانه در داخل 
تعمیر ولسوالی ها انجام نمی گیرد. در حال حاضر، یک 
هرج ومرج کامل در مناطق تحت اداره طالبان حاکم 

است.
انظار  در  زدن  شالق  بیوه،  و  جوان  دختران  نکاح 
دست،  این  از  مواردی  و  صحرایی  محاکمه  عمومی، 
به  طالبان  کنترل  زیر  مناطق  از  که  است  خبرهایی 
گوش می رسد. اما طالبان در اعالمیه ای گفته است که 
این ها کار آنان نیست. در واقع این گروه مسوولیت این 
رفتارهای بدوی و غیرمدنی در محالت تحت تصرفش 
بدنام  برای  دولت  اعمال  را  موارد  این  و  نپذیرفته  را 
باید  امارت اسالمی گفته است. ولی طالبان  ساختن 
بدانند که هرگونه عمل درست و نادرستی که در قلمرو 
تحت تصرف آنان رخ می دهد، مسوولیتش به گردن 
خودسر  گروه های  دولت،   اگر  حتا  است،  گروه  این 
داده  انجام  را  آن  اسالمی  امارت  دشمنان  و  محلی 
باشند. زیرا مسوولیت مدیریت، تأمین امنیت و تطبیق 
اصول در محالت زیر کنترل طالبان به گردن خود این 
گروه است. اگر در قلمرو طالبان، ریش کسی به اجبار 
تراشیده می شود، اگر کسی پنهانی سنگسار می شود، 

اگر کسی به قتل می رسد و یا هر فاجعه دیگری که 
است.  گروه  این  دوش  به  مسوولیتش  می دهد،  رخ 
همان طوری که هر آن واقعه ای که در قلمرو جمهوری 
رخ می دهد، مسوولیتش به گردن اهل حکومت است.

گروه طالبان نمی تواند با مدنی نشان دادن خود، از زیر 
بار رفتارهای غیرانسانی که در قلمروش رخ می دهد،  
شانه خالی کند. هر اتفاقی که در قلمرو طالبان رخ 
می دهد، یا کار اعضای آن است یا ناشی از ضعف و 

بی کفایتی این گروه.
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طالبان ولسوالی های والیات شمال را بدون جنگ و 
درگیری تصرف کردند. ظاهراً شیوه تصرف و برخورد 
آنان با اسیران جنگی، مخالفان سیاسی و مردم محل 
متفاوت از گذشته بوده است. این گروه تندرو، ضد شهر 
و نوگرایی در کمال ناباوری، اسیران جنگی را رها کرده 
و حتا در بعضی از ولسوالی ها برای سربازان تسلیم شده 
طالبان  هم چنان  است.  داده  لباس  و  خرج  جیب 
کاغذپاره هایی را در میان مردم و سربازان تسلیم شده 
توزیع کرده اند  که افراد دارنده آن می توانند در قلمرو 
که  است  کاری  همان  دقیقاً  این  کنند.  طالبان سفر 
حکومت برای زندانیان طالبان هنگام رهایی آنان کرده 
ورود  نخست  روزهای  در  طالبان  جنگ جویان  بود. 
برای  شوند.  درگیر  مردم  با  نخواستند  ولسوالی ها  به 
همین، هرجا رفتند از عفو عمومی و لطف امارت شان 
گفتند و این که از کسی انتقام نمی گیرند. طالبان حتا 
تاهنوز نخواسته اند قوانین و قواعد سخت گیرانه امارت 

اسالمی مورد نظرشان را تطبیق 
قوانین  آن  دم،  این  تا  کنند. 
هفتاد،  دهه  اسالمی  امارت 
است.  نشده  تطبیق  و  جاری 
مجال  جنگی  شرایط  شاید 
برای  را  جزئیات  به  رسیده گی 
این  ورنه  است،   نداده  طالبان 
گروه در تطبیق قوانین خویش 

ایدئولوژیک برخورد می کند.
کردن  ذخیره  حال  در  طالبان 
نیرو و انرژی هستند و در حال 
مستحکم کردن پایه های قدرت 
و حاکمیت خویش در شمال و 
سراسر افغانستان. برای همین، 
این گروه خود را دایه مهربان تر 
از مادر معرفی می کند. این در 
تجدید  هیچ  که  است  حالی 
عقاید  و  برنامه ها  در  نظری 
نگرفته  صورت  طالبان  سیاسی 
دهه  همانند  هم  حاال  و  است 
از  هستند.  اسالمی  امارت  برقراری  خواستار  هفتاد 
این جهت، ایمان آوردن و خوش بین بودن به این که 
طالب شالق کور خود را به زمین گذاشته است و به 
جای آن با مردم در چارچوب قانون رفتار می کند، فکر 
عبث است. طالب تا زمان حاکمیت سراسری اش ما را 
مهلت می دهد و از رفتارهای خشن و غیرانسانی اش 
دوری می جوید. براساس آنچه در مورد طالبان همه 
از  که  تجربه ای  به  توجه  با  و  داریم  باور  و  می دانیم 
حاکمیت کوتاه این گروه داریم، باید مطمین باشیم که 
در فردای قدرت گرفتنش، شالق زنی و تحقیر دیگران 

را جدی تر از گذشته دنبال خواهد کرد.
در ولسوالی هایی که به دست طالبان افتاده است، از 
خدمات عامه و رسیده گی به نیازهای اولیه و ضروری 
از  بعضی  خدمات  نیست.  دست  در  خبری  مردم 
اداره و مدیریت طالبان  موسسات متوقف است. مقر 
مردم  مدت  این  در  فقط  طالبان  نیست.  مشخص 

گروه طالبان مسوول فجایعی است 
که در قلمروش رخ می دهد

تروریسم  و  بنیادگرایی  گسترش  از  همواره  روسیه 
نگران  افغانستان،  و کشت و قاچاق مواد مخدر در 
امنیت  برای  چالش زا  منطقه  داغستان،  است.  بوده 
ملی روسیه تلقی می شود. این منطقه به دلیل این که 
گروه های بنیادگرا و جدایی طلب روسی را در خود 
جای داده، هرازگاهی سبب برانگیختن نگرانی های 
فعالیت های  رشد  این،  کنار  در  است.  شده  مسکو 
تروریستی در افغانستان و گسترش آن به مرزهای 
کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و تأمین روابط 
این گروه ها با جدایی طلبان منطقه داغستان، از موارد 
مهم در دکترین امنیتی و سیاست خارجی روسیه 
است. روی این ملحوظ، با حضور نیروهای امریکایی 
و ناتو در افغانستان در سال ۲001، روسیه در امر 
ایاالت متحده  به  بنیادگرایی،  و  تروریسم  با  مبارزه 
و کشورهای عضو ناتو چراغ سبز نشان داد و اعالم 
همکاری کرد. از سوی دیگر، روسیه زمینه تأمین و 
اکماالت نیروهای ناتو را از طریق مرزهای کشورهای 
محاسبه  کرد.  فراهم  افغانستان  به  مرکزی  آسیای 
روس ها این بود: در صورتی که ایاالت متحده و ناتو 
دامن تروریسم را از افغانستان برچینند، زمینه برای 
مساعد  این کشور  مناسبات  در  روسیه  فعال  نقش 

خواهد شد.
کمک های  و  دیپلمات ها  فرستادن  با  مسکو 
در  نقش آفرینی  برای  افغانستان،  به  بشردوستانه 
تعامالت سیاسی این کشور، آماده شد. با آغاز شدن 
کردند  تالش  روس ها  افغانستان،  صلح  مذاکرات 

کشورهای  با  مرزی  مناطق  در  )داعش(  بالقوه  و 
آسیای مرکزی تأمین خواهد کرد، شناخته می شود. 
در کنار این، مقامات روسی اظهار داشته اند، تا زمانی 
آسیای  کشورهای  مرزهای  وارد  طالبان  گروه  که 
این گروه واکنشی  مرکزی نشود، روسیه در مقابل 
نخواهد داشت. این رویکرد نرم روسیه، بیانگر عمق 
حمایت آن کشور از گروه طالبان است. با این حال، 
شدت گرفتن جنگ در مناطق شمال و شمال شرقی 
افغانستان و پیش روی طالبان در ولسوالی هایی که 
تسخیر  را  آن ها  نتوانستند  بیست سال گذشته  در 
کنند، همه از مواردی است که بدون پشتی بانی و 
با  نیست.  امکان پذیر  منطقه ای  بازی گران  حمایت 
آن که گروه طالبان همواره از سوی پاکستان مورد 
حاضر،  حال  در  ولی  است؛  داشته  قرار  حمایت 
حامیان منطقه ای متعددی دارد و هرکدام به نحوی 
از فرصت پیش آمده )پروسه صلح( استفاده می کند 
تا در مناسبات افغانستان نقش برجسته داشته باشد.

روسیه حتا پیش از حضور نیروهای امریکایی و ناتو 
در افغانستان، از تهدید بالقوه و بالفعل بنیادگرایی و 
این رو، تالش  از  بود.  نگران  تروریسم در مرزهایش 
می کند تا در مناسبات سیاسی افغانستان و منطقه، 
تالش های  تشدید  از  باشد.  داشته  برجسته  نقش 
از  انسانی،  و  اقتصادی  همکاری های  تا  دیپلماتیک 
تا  افغانستان  صلح  پروسه  آغاز  برای  زمینه سازی 
اقداماتی  درگیر،  گروه های  از  استقبال  و  میزبانی 
است که روسیه طی چند سال اخیر به آن دست 
زده است. با خروج نیروهای امریکایی و ناتو، نگرانی 
اصلی روسیه گسترش فعالیت های گروه داعش در 
افغانستان است که می تواند برای آن کشور تهدید 
ایجاد کند. از این رو، مسکو نه تنها در مقابل تشدید 
فعالیت های طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان 
واکنش نشان نداده؛ بلکه از سرکوب داعش توسط 
این گروه به صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت 

کرده است.

نیز تهدید شمرده  برای روسیه  با گروه طالبان که 
داشتن  از  بارها  مسکو  کنند.  برقرار  روابط  می شد، 
روابط با گروه طالبان سخن گفته است و به عنوان 
افغانستان شناخته می شود.  قضیه  مهم  یک طرف 
در این مدت، روسیه میزبان نشست های مشترک با 
امریکا، پاکستان، ایران و چین درباره افغانستان بوده 
است. هم چنان این کشور چندین بار از هیأت طالبان 
و بزرگان سیاسی افغانستان میزبانی کرده است. به 
رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان یک طرف 
قضیه افغانستان از سوی مسکو، اقدامی در راستای 
شده  تفسیر  افغانستان  در  امریکا  نقش  تضعیف 
است. این در حالی است که روس ها با ابراز نگرانی 
از گسترش داعش به آسیای میانه، اقدامات شان را 

توجیه کرده است.
یک  عنوان  به  را  طالبان  روسیه،  حاضر،  حال  در 
گروه سیاسی و یک طرف منازعه و جنگ افغانستان 
می شناسد. از سویی هم، خروج نیروهای امریکایی 
روسیه  برای  جهت  این  از  افغانستان،  از  ناتو  و 
گروه های  است  ممکن  که  است  نگران کننده 
تروریستی با استفاده از این فرصت، فعالیت های شان 
و  دهند  گسترش  میانه  آسیای  مرزهای  در  را 
این گونه امنیت آن کشورها را تهدید کنند. چندی 
قبل، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک 
داعش  گروه  فعالیت  تشدید  از  خبری،  کنفرانس 
سخن گفت. این نگرانی او نشان می دهد که گروه 
طالبان در دکترین امنیتی روسیه دیگر به عنوان یک 
تهدید مطرح نیست؛ بلکه به عنوان یک همکار که 
منافع امنیتی آن کشور را در مقابل تهدیدات بالفعل 

جنگ در شمال افغانستان؛ 

روسیه نگران چیست؟
مسعود نوید

مسکو با فرستادن دیپلمات ها و کمک های بشردوستانه به افغانستان، برای 
نقش آفرینی در تعامالت سیاسی این کشور، آماده شد. با آغاز شدن مذاکرات صلح 
افغانستان، روس ها تالش کردند با گروه طالبان که برای روسیه نیز تهدید شمرده 
می شد، روابط برقرار کنند. مسکو بارها از داشتن روابط با گروه طالبان سخن گفته 

است و به عنوان یک طرف مهم قضیه افغانستان شناخته می شود.





وزارت تحصیالت عالی هم تقریباً در ماه عسل به سر می برد. از این جهت که توجه 
رسانه ها و فعاالن سیاسی و اجتماعی روی ارایه خدمات و کارکرد وزارت صحت 

عامه متمرکز بود/است و کسی با انتقاد جدی، خاطر آسوده وزیر تحصیالت را 
ناآرام نکرد/نمی کند. مسووالن در وزارت تحصیالت عالی با بی خیالی و بی مسولیتی 

تمام یک سال و نیم معاش گرفتند و از قرنطین به عنوان ماه عسل استفاده 
کردند. آنان در مواجهه با این واقعیت که نظام آموزش آنالین و حضوری در این 

سه سمستر چیزی جز آب در هاون کوبیدن نبوده است، حتا خم به ابرو نیاوردند.

یک روز بسیار مهم و تاریخی می باشد که با تطبیق 
الکترونیکی  آموزش  تهداب  آنالین،  آموزش  سیستم 
گذاشته  رسماً  افغانستان  عالی  تحصیالت  نظام  در 
از  سال،  یک  از  بیش تر  گذشت  با  اکنون  می شود.« 
و  عالی  تحصیالت  به  خیری  آموزشی  سیستم  این 
دانشجویان نرسیده است. مسووالن دانشگاه ها و وزارت 
تحصیالت عالی نیز از ناکارآمدی این سیستم آگاهی 
دارند؛ اما در پی اصالح آن نیستند و اقدامی در این 
زمینه نکرده اند. در این مدت تالش شده است تا به 
بهانه  اینترنت، بی برقی و چند  نبود  بهانه هایی چون 

دیگر، روی این ناکارآمدی سرپوش گذاشته شود.
من از بهار پارسال تا تابستان امسال به برق و اینترنت 
از  استفاده  عدم  برای  بهانه ای  و  داشتم  دست رسی 
 HELMS سیستم مدیریت آموزش تحصیالت عالی
نداشته ام؛ اما حضور من در این سیستم از 10 تا 1۵ 
بار فراتر نرفته است. در اوایل بهار پارسال که وارد این 
سیستم شدم، حالم از شکل و دیزاین و مواد آموزشی 
بارگذاری شده در آن به هم خورد؛ اما امیدوار بودم که 
به مرور زمان بهبود پیدا  کند. این در حالی است که 
تاهنوز هیچ بهبود و تغییری در آن به چشم نمی خورد. 
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اکادمیک و وزارت تحصیالت عالی به نظام آموزشی، 
دانش، دانشگاه و دانشجو، جوانان و نظام آموزشی و 

تحصیلی کشور آسیب فراوان دیده اند.

نبود برق، اینترنت و چند بهانه دیگر
آموزش  مدیریت  سیستم  پارسال،  ثور  هفدهم  در 
جمهور  رییس  توسط   HELMS عالی  تحصیالت 
افتتاح شد. رییس جمهور  عالی  وزارت تحصیالت  و 
قدم  »امروز  گفت:  سیستم  این  افتتاحیه  برنامه  در 
آن  از  و  است  شده  برداشته  بزرگ  قدم  اما  نخست، 
نمی توانیم،  منتظر شده  ما  ولی  می نماییم؛  استقبال 
چون ضرورت واضح است تا به سوی تعلیم و تحصیل 
حکومت داری  و  دیجیتالی  خدمات  ارایه  دیجیتالی، 
شیوه های  از  و  برداریم  اساسی  گام های  دیجیتالی 
رییس  حرف  این  نماییم.«  استفاده  آموزشی  نوین 
تغییر  قرن  بود  گفته  که  آن سخنانش  مثل  جمهور 
کرد، اما »چپترهای پوهنتون کابل« تغییر نکرد، در 
باقی ماند. هم چنان باالکرزی،  حد یک حرف شیک 
معین علمی وزارت تحصیالت عالی، با اطمینان توأم 
با فخرفروشی گفت: »امروز در تحصیالت عالی کشور 

در  کرونا  ویروس  شیوع  از  ماه  چند  و  سال  یک 
افغانستان می گذرد. کرونا در این مدت در بخش های 
به ویژه در روند آموزش و تحصیالت عالی  مختلف، 
کشور، گسست و شکاف ایجاد کرد؛ گسست در ارایه 
منظم درس، گسست میان دانشجو و صنف و مضامین 
درسی. سمستر اول سال تحصیلی گذشته با جلسات 
و دست پاچه گی وزارت تحصیالت عالی و سمستر دوم 
با دست پاچه گی و بی برنامه گی دانشگاه ها در تطبیق 
موج  گسترش  با  شد.  سپری  آنالین،  آموزش  برنامه 
جوزای  هشتم  در  دانشگاه ها  کرونا،  ویروس  جدید 
امسال دوباره به قرنطین رفت. تفاوت قرنطین امسال 
با سال قبل در این بود که در این سمستر دانشگاه ها 
آنالین،  آموزش  ارایه  برنامه های  از  نسبی  استفاده  با 
آشنایی پیدا کردند و توانستند از قرنطین به عنوان ماه 

عسل لذت ببرند و به کار و بار شخصی شان بپردازند.
به  عسل  ماه  در  تقریباً  هم  عالی  تحصیالت  وزارت 
سر می برد. از این جهت که توجه رسانه ها و فعاالن 
سیاسی و اجتماعی روی ارایه خدمات و کارکرد وزارت 
صحت عامه متمرکز بود/است و کسی با انتقاد جدی، 
خاطر آسوده وزیر تحصیالت را ناآرام نکرد/نمی کند. 
و  بی خیالی  با  عالی  تحصیالت  وزارت  در  مسووالن 
و  گرفتند  معاش  نیم  و  سال  یک  تمام  بی مسولیتی 
آنان  کردند.  استفاده  ماه عسل  عنوان  به  قرنطین  از 
در مواجهه با این واقعیت که نظام آموزش آنالین و 
حضوری در این سه سمستر چیزی جز آب در هاون 

کوبیدن نبوده است، حتا خم به ابرو نیاوردند.
دانشگاه  به  هفته جاری، گذرم  از چاشت شنبه  بعد 
از  یکی  تلفنی  مکالمه  راه  مسیر  در  و  افتاد  کابل 
با  خدمه های دانشگاه، توجه مرا جلب کرد. او ظاهراً 
»آری،  می گفت:  و  می کرد  استادان صحبت  از  یکی 
برای  می آیند،  یک بار  هفته  دو  یا  هفته  هر  استادا 
شما  می روند،  کرده  امضا  حاضری  هفته  دو  یا  یک 
هم بیایید، حاضری تان را برای یکی دو هفته امضا 
کنید که خدای ناخواسته غیرحاضر نشوید«. با آوردن 
این چشم دید، می خواهم بگویم که در جریان چندین 
دوره قرنطین ، تمام هم و غم اکثر استادان این دانشگاه 
امضای حاضری بوده است و تعداد زیادی از آنان هفته 
به  و  امضا کردند  یا دو هفته یک بار حاضری  یک بار 
برای  فرصتی  تنها  نه  قرنطین  رسیدند.  کاروبارشان 
بروز رسانی مواد و سیستم تحصیلی نبوده؛ بلکه میان 
استاد و آموزش گسست ایجاد کرده است. امیدوارم 
این ماه عسل زودتر به پایان برسد و به زودی آموزش 
این  در  برگردد.  عادی  حالت  به  عالی  تحصیالت  و 
دوسال به دلیل بی کفایتی و عدم احساس تعلق جامعه 

ماه عسل تحصیالت عالی

هر  از  بیش تر  اواخر  این  در 
در  افغانستان  دیگری،  زمان 
محور بحث رسانه ها و مراکز 
تحقیقاتی و اکادمیک ترکیه 
ترک ها  است.  گرفته  قرار 
به  این سو  به  دراز  سال های  از 
به عنوان یک کشور  افغانستان 
اشتراکات  با  و مسلمان  دوست 
و  می کنند  نگاه  فرهنگی 
این کشور  با  دوستانه  و  روابط خوب  تاریخ  در طول 
نظامی  حضور  ادامه  شدن  مطرح  از  پس  داشته اند. 
ترکیه، مسأله افغانستان در سیاست این کشور بیش تر 

از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در افغانستان تعدادی فکر می کنند که ترکیه در این 
کشور در پی منافع خود است و این منافع را بیش تر 
با داشتن رابطه با اقوام و گروه ها حفظ می کند؛ اما در 
عمل، ترکیه ثابت کرده است که سیاستش در قبال 
افغانستان براساس حفظ بی طرفی و کمک های انسانی 
و عمرانی بنا یافته است. در زمانی که برخی کشورهای 
همسایه و منطقه روی داشتن رابطه نزدیک با طالبان 
با هم رقابت و فرش قرمز زیر پای رهبران این گروه 
پهن می کنند، ترکیه در تالش ایفای نقش مثبت در 

تأمین ثبات افغانستان است.
روابط ترکیه با افغانستان در طول تاریخ، رابطه دولت 
با دولت بوده است. بنا بر همین اصل، امروز جمهوری 
جمهوری  دولت  هماهنگی  با  می کند  تالش  ترکیه 
اسالمی افغانستان، امریکا و سایر اعضای ناتو، در تأمین 

است، نسبت به حضور ترکیه در افغانستان به شک 
و تردید می نگرند. این گروه ها با وجود آن که مخالف 
افغانستان  در  ترکیه  یا طرف دار سرسخت حضور  و 
نیستند؛ اما از این حضور نگرانی جدی دارند. نگرانی 
آن ها بیش تر باالی دو مورد متمرکز است: یکی بافت 
و جنگ  پیچیده گی سیاست  و  افغانستان  اجتماعی 
این کشور و دوم، بی اعتمادی شدید نسبت به ایاالت 
متحده امریکا. این گروه ها فکر می کنند که جنگ و 
ابهامات است  از  افغانستان پیچیده و مملو  سیاست 
کشورهای  با  و  هستند  متغیر  جنگ  این  طرفین  و 
مختلف رابطه نزدیک دارند. به باور آن ها، این موضوع 
می تواند ترکیه را در یک جایگاه سخت قرار دهد و 
این نگرانی  با مشکل جدی مواجه کند. بخش دوم 
ترکیه  میان  که  شدیدی  بی اعتمادی  به  برمی گردد 
وجود  به  اخیر  در سال های  امریکا  متحده  ایاالت  و 
آمده است. اگر روابط امریکا و ترکیه را مطالعه کنیم 
از یک طرف متحدان  این دو کشور  درمی یابیم که 
بحران های  دیگر  طرف  از  و  هستند  استراتژیک  
را در روابط شان تجربه کرده اند. بحران در  مختلفی 
روابط امریکا و ترکیه در سال 1۹۶0 با پرواز هواپیمای 
جماهیر  اتحاد  خاک   در  متحده  ایاالت  جاسوسی 
شوروی شروع شد. در ادامه، بحران موشکی کوبا در 
سال 1۹۶۲ میان شوروی و امریکا به وجود آمد که 
روابط ترکیه را با ایاالت متحده متأثر ساخت. در سال 
1۹۶4 با مطرح شدن مداخله ترکیه در قبرس شمالی 
و مخالفت امریکا، واشنگتن فروش سالح به انقره را 
منع کرد. در سال ۲00۳ و در جریان حمله امریکا به 
این کشور  پارلمان ترکیه به شرکت نظامیان  عراق، 
نیروهای خارجی  در حمالت بیرون مرزی و حضور 
حمایت  و  سوریه  قضیه  اکنون  نداد.  رای  ترکیه  در 
تسلیحاتی امریکا از جنگ جویان ُکرد آن کشور، نقطه 
از  اس 400  خرید  است.  انقره  و  واشنگتن  اختالف 

اختالفی  موارد  از   ،۳۵ اف  جنگنده های  و  روسیه 
دیگری است که میان ترکیه و امریکا وجود دارد. با 
توجه به این اختالفات، ترک ها می پرسند که چگونه 
می توان به امریکا اعتماد کرد؟ اصال چرا امریکا بعد از 
تریلیون ها دالر  بیست سال حضور نظامی و مصرف 
موقعیت استراتژیکی چون میدان هوایی کابل را به 
ترکیه واگذار می کند. آن ها فکر می کنند که امریکا 
تالش می کند ترکیه را وارد باتالق جنگ افغانستان 
ادامه نقش ترک ها را در سیاست جهانی  کند و در 
منفی جلوه دهد. به باور آن ها قبول مسوولیت تأمین 
امنیت میدان هوایی کابل می تواند برای ترکیه چالش 

جدی ایجاد کند.
حضور  مخالف  حکومت،  مخالف  سیاسی  احزاب   -۳
از کشورشان هستند. حضور  ترکیه در خارج  نظامی 
ترکیه در لیبیا و وارد شدن این کشور در جنگ سوریه، 
با مخالفت این احزاب همراه بوده است. به باور آن ها، 
ترکیه باید یک دولت سکوالر و بی طرف در سیاست 
جهانی باقی بماند. هم چنان این احزاب طرف دار تقویت 

و حفظ روابط ترکیه با امریکا و اروپا هستند.
جوشکون باشبوع، استراتژیست ترک معتقد است که 
مورد  در  ترکیه  و  امریکا  میان  مذاکره  طوالنی شدن 
تأمین امنیت میدان هوایی کابل به این دلیل است که 
این مسوولیت  قبول کردن  برای  زیادی  انقره شروط 
برای  استراتژیک  نقطه  زیرا میدان هوایی کابل  دارد؛ 
افغانستان است و جلوگیری از ترافیک مواد مخدر، پول 
است.  پیچیده ای  و  کار مشکل  دیگر مسائل،  و  سیاه 
به شمول  پروازها،  تمام  کنترل  ترکیه صالحیت  اگر 
نداشته  را  کشورها  سایر  و  امریکا  امنیتی  پروازهای 
خواهد  کشور  این  متوجه  سنگینی  مسوولیت  باشد، 
شد. برای جلوگیری از چنین مواردی باید حضور ترکیه 
در افغانستان شفاف، واضح و با صالحیت کامل کنترل 

پروازها همراه باشد.

امنیت میدان هوایی کابل نقش ایفا کند. حضور ترکیه 
در افغانستان برای ترک ها یک مسوولیت سنگین است. 
روی همین لحاظ، آن ها روی موضوع حضور نظامی، 
معتقدند  برخی  دارند.  متضاد  و  متفاوت  دیدگاه های 
که ترکیه در سوریه، لیبیا و عراق حضور نظامی دارد 
است،  تروریستی  گروه های  با  درگیری  مصروف  و 
بنابراین، ادامه حضور این کشور در افغانستان معقول 
طرف داران  از  تعدادی  مقابل،  در  نیست.  منطقی  و 
حزب حاکم )عدالت و توسعه( به رهبری رجب طیب 
اردوغان، بدون چون وچرا طرف دار حضور نظامی ترکیه 
در کشورهای مختلف، از جمله در افغانستان هستند. 
مخالف  که حزب جمهوری خواه،  است  حالی  در  این 
جدی حضور نظامی ترکیه در کشورهای بیرونی است.

اکادمیک  جامعه  و  عمومی  افکار  در  عموم  طور  به 
ترکیه در رابطه به ادامه حضور نظامی این کشور در 

افغانستان، سه دیدگاه مختلف وجود دارد:
1- طرف داران رییس جمهور رجب طیب اردوغان و 
حزب عدالت و توسعه با حضور ترکیه در کشورهای 
آن که  از  پس  معتقدند  آن ها  موافق هستند.  مختلف 
ترکیه حضور نظامی خود را در نقاط مختلف، از جمله 
آفریقا، خاورمیانه، بالکان و... گسترش داد، جایگاه قوی 
حضور  با  آنان  باور  به  کرد.  پیدا  جهانی  سیاست  در 
نظامی، سرمایه گذاری ترکیه در این کشورها بیش تر 
شده و این سرمایه گذاری بر تقسیم عادالنه منافع میان 

ترکیه و این کشورها استوار است.
۲- گروه های محافظه کار که شامل برخی طرف داران 
بی طرف  اشخاص  و  مختلف  احزاب  و  حاکم  حزب 

ترک ها چه می گویند؟
ادامه حضور نظامی ترکیه در افغانستان؛

علی محبی، دانشجوی دانشگاه کابل

ارایه  توانایی  کابل  دانشگاه  استادان  از  زیادی  تعداد 
بنابراین،  ندارند.  را  موثر  گونه  با  حضوری  درس 
هم  آن  است،  باطل  خیال  آنالین  درس  ارایه  انتظار 
از  نظارت جدی  و  ارزیابی  نوع  در شرایطی که هیچ 
طرف دانشگاه و وزارت تحصیالت عالی در این زمینه 

وجود ندارد.
یک  از  بعد  کابل،  دانشگاه  دانشجوی  عنوان  به  من 
تحصیالت  آموزش  مدیریت  سیستم  تجربه  سال 
بهانه  اگر  که  رسیدم  نتیجه  این  به   HELMS عالی 
برق و اینترنت وجود نمی داشت، باز هم این سیستم 
کارکردی نداشت؛ چون وزارت تحصیالت عالی نگران 
نبوده  کرونا  دوران  در  عالی  تحصیالت  دیدن  صدمه 
است. تمام تالش این وزارت و رهبری دانشگاه ها خاک 
زدن به چشم مردم بوده است. از طرفی هم از جانب 
انتقاد  و  پرسش  کشور  اکادمیک  جامعه  و  رسانه ها 

جدی نسبت به آنان مطرح نشده است.

اتحادیه هایی  و  اکادمیک  دغدغه  فقدان 
دانشجویی

براساس  استادان  از  عده ای  که  است  این  واقعیت 
واسطه و فساد اداری استخدام شده اند. تعداد زیادی از 
استادان دانشگاه و کارمندان اداری وزارت تحصیالت 
و  ندارند  نگاه مسووالنه  و شغل شان  وظیفه  به  عالی 
قرنطین برای آنان شادی آور است. زمانی که استادان 
به  عالی  تحصیالت  وزارت  کارمندان  یا  دانشگاه 
شک  بدون  باشند،  داشته  مالی  نگاه  تنها  شغل شان 
علمی، دغدغه  و مسوولیت  خردورزی، درک جایگاه 
اکادمیک،  نگرانی ها و مسوولیت های  و  آموزش موثر 
اولویت آنان نخواهد بود. بنابراین، نمی توان به وضعیت 
امیدوار بود؛ اما در چنین شرایطی، نهادهای دانشجویی 
می توانند موثر واقع شوند. هرچند دانشگاه کابل جایی 
را در ساختار اداری اش برای اتحادیه محصالن در نظر 
است.  نداشته  اثرگذار  نقش  اتحادیه،  این  اما  گرفته؛ 
و  نادرست  انتخابات  روند  و  ناقص  ساختار  دلیل  به 
مرکز  به  خود  اتحادیه  این  سیاسی،  و  قومی  مسائل 
پخش نفرت تبدیل شده است. مشارکت دانشجویان 
در این اتحادیه کم رنگ است و این باعث ناکارآمدی 

آن شده است.
فقدان  در  ناکارآمدی ها  و  سهل انگاری ها  این  تمام 
و  می افتد  اتفاق  ساده گی  به  دانشجویی  نهادهای 
فرصت تحصیلی دانشجویان به خاطر سوءمدیریت از 
دست می رود. بدتر از آن این که به دانشجویان بدون 
دوره  چندین  در  رفته  دست  از  درس هایی  جبران 

قرنطین، سند دانش آموخته گی داده می شود.

لعل محمد المع، آگاه امور 

روابط بین الملل



چالش تشخیص بی جاشده گان پروان؛

شماری از باشنده گان پایتخت 
از برخورد تعدادی از داکتران 
خاطر  صحی،  کارمندان  و 
می گویند  و  دارند  ناخوش 
که در مواردی با آنان برخورد 
و غیر مسلکی صورت  نامناسب 

گرفته است. 
از  تجربه اش  کابل،  شهر  باشنده  محمدی،  حمیده 
مزار تا کابل را روایت می کند. وی می گوید که کوثر، 
برادرزاده ا ش »سوراخ قلب« داشته است. داکتران در 
مزارشریف به حمیده گفته اند که کوثر را باید برای 

تداوی به صلیب سرخ کابل ببرند.
وی می گوید: »به  دلیل این که داکتران آگاهی الزم را 
در رابطه با مراقبت های پزشکی به ما نداده بودند، او را 
از مسیر زمینی به کابل انتقال دادیم. در مسیر راه به 
 دلیل مسافرت طوالنی، با کمبود آکسیجن مواجه شد. 
آن شب او را با کمی تاخیر که شاید حالش خوب شود، 
به شفاخانه فردوس واقع در پل سوخته کابل انتقال 
دادیم. همین  که به شفاخانه رسیدیم، داکتر وضعیت 
کودک را وخیم اعالن کرد. او را بستری کردیم. کوثر 
ناله می کرد. آن قدر که صدای کودکانه اش از هر گوشه 
شفاخانه شنیده می شد. به حالتی رسید که صبرمان 
گفت  داکتر  کند.  کاری  گفتیم  داکتر  به  شد.  لبریز 
همین قدر در توان ما است؛  دیگر چه کار کنیم؟ تو 
داکتر هستی یا من؟ به من یاد نتی که چه کار کنم. 
خوش  داری همین است، غیر از آن می توانی مریضت 
از  و  بودم  قرار گرفته  ببری.« من که در دوراهی  را 
سویی تحمل ناله های عزیز تر از جانم را نداشتم، کمی 
دیگر تحمل کردم. در آخر با زاری و آرامی پیش داکتر 
رفتم و گفتم: »دیگر تحمل ناله های کوثر ره نداریم. 
شما بگوید چه کنیم. اگر شما امکانات درست ندارید، 

امکانش هست که به دیگر شفاخانه ببریم؟«
ساعت  دو  به  نزدیک  و  بود  سه ماهه  نوزاد  یک  او 
فقط ناله می کرد. داکتر باز هم با تمام بی حوصله گی 
بیرون  تلفن صحبت می کرد،  با  اتاقش که داشت  از 
شد و گفت: »می تانی ببری به شفاخانه فرانسوی ها 
و یا صحت طفل که هم پول تان مصرف شود و هم 

گروه  حمالت  تشدید  از  پس 
ولسوالی های  در  طالبان 
سیاه گرد، شینواری، شیخ علی 
و سرخ پارسای والیت پروان، 
بی جا  از  نگرانی ها  اکنون 
از خانواده ها  زیادی  شدن شمار 
به مرکز والیت پروان باال گرفته 
است. هر چند نهادهای امدادرسان و ریاست مهاجرین 
و  کمک رسانی  از  پروان  والیت  عودت کننده گان  و 
رسیده گی به مشکالت بی جا شده گان به مرکز والیت 
پروان سخن می زنند، اما بی جا شده گان ناشی از جنگ 
در والیت پروان می گویند که حکومت هیچ توجهی به 
مشکالت  آن ها نداشته است. مقام های محلی در پروان 
اما تصریح می کنند که برای بی جا شده گان ناشی از 
مرکز  به  که  غوربند  دره  اخیر  و درگیری های  جنگ 
امدادرسان،  نهادهای  کنار  در  شده اند،  مهاجر  پروان 
کمک های  نیز  پروان  ملی  تاجران  از  زیادی  شمار 
که  است  حالی  در  این  داشته اند.  غیر نقدی  و  نقدی 
فعاالن مدنی این والیت خواستار توجه جدی حکومت 
باشنده گان  به وضعیت بی جا شده گان شده هستند. 
محل اما تصریح می کنند که در صورت مشخص شدن 
شمار دقیق بی جا شده گان، حاضر ند غذای شان را با 

آنان نصف کنند.
پس از آن که گروه طالبان بر شماری از ولسوالی های 
پروان تسلط پیدا کردند، باشنده گان محل می گویند که 
طالبان به آزار و اذیت مردم شروع و کارمندان دولتی را 
به بهانه های مختلف تهدید کرده اند. ربیع اهلل صالح زاده، 
که  پروان  والیت  شینواری  ولسوالی  باشنده گان  از 
با  گفت وگو  در  است،  شده  مهاجر  چاریکار  مرکز  به 
روز  اولین  در  گروه  این  که  می گوید  روزنامه 8صبح 
تصرف این ولسوالی، وی را به مرکز سوق و اداره شان 
خواسته و پرسیده  است که چرا ریش خود را تراشیده 
است. او افزود: »در اولین روز مرا به جای بودوباش شان 

مریض تان بدتر شود.« من و برادرم دیگر تاب این همه 
ناله کوثر و حرف های داکتران و نرس های این شفاخانه 
را نداشتیم. این بار تصمیم  گرفتیم که آن ها را راضی 
کنیم تا با نصب آکسیجن و همراهی یکی از کارمندان 
این شفاخانه، کوثر را به شفاخانه صحت طفل منتقل 
کنیم. با وجود نارضایتی ها سرانجام موفق شدیم. در 
شفاخانه صحت طفل به امید این که با رفتار خوب تر و 

امکانات بهتری مواجه شویم، داخل شدیم.«
او در ادامه گفت: »یک شب سرد زمستانی که ساعت 
شفاخانه  از  بود،  گذشته  سال  حوت  ماه  شب   10
راه  کابل  طفل  صحت  شفاخانه  سمت  به  فردوس 
افتادیم. زمانی  که به شفاخانه صحت طفل رسیدیم، 
مریض ما باید به بخش عاجل انتقال پیدا می کرد، اما 
آن ها این کار را نکردند و کوثر را با تزریق آرام بخش 

در قسمت عمومی شفاخانه بستری کردند.« 
خانم  یک  گذشت،  »ساعتی  می افزاید:  حمیده 
بزرگ سال که صفاکار شفاخانه بود، آمد و با صدای بلند 
گفت که بروید بیرون، پاک کاری می کنم. همه چیز را 
محکم بر زمین می زد. من گفتم که برخورد و صحبت 
شما با مریض داران درست نیست. پاسخی که شنیدم 
این بود: »تو گپ نزن هزاره خر«. در کنار تمامی این 
شرایط دشوار، برخی داکتران درخواست نمبر تلفن 
می کردند و با چشمک می گفتند که برای شب  های 
آینده قصه کنیم. آن شب گذشت. صبح حدود ساعت 
11 با التماس و زاری، کوثر را به بخش عاجل انتقال 
دادند. واکنش داکتران در مورد تمام بحث های دیشب 
این  بود. داکتران بخش عاجل می گفتند که چرا  ما 
طفل را این قدر دیر انتقال دادید. می گفتند حاال که 
از بین رفته، راپورش را این جا ما باید بفهمیم. نگران 
بودیم. یک ساعت نگذشته بود که جسم بی جان کوثر 

سه ماهه را به ما تسلیم کردند. همین.«
دلیل  به  را  مادر کالنش  پیش  سال  دو  که  سمیرا 
مشکل قلبی در شفاخانه گلوبل کابل بستری می کند، 
این شفاخانه قرار  نیز مورد آزارهای کالمی داکتران 
می گیرد. وی می گوید که با وجود وخامت حال بیمار، 
داکتران در زمان معاینه و رفت و آمد، مدام به دنبال 
رد و بدل شماره تلفن و یا دعوت به قهوه و چای بودند. 

خواستند و گفتند که چرا ریشت را تراشیده ای. من 
که کارمند دولت هستم و در اداره ملی امتحانات کار 
می کنم، از ترس جان خود و خانواده دیگر مجبور شدم 
به چاریکار بیایم. این جا تعداد خانواده زیاد است، ولی 

تا هنوز هیچ کمکی با ما نشده است.«
ولسوالی  باشنده گان  از  وسیع اهلل،  حال  همین  در 
می گوید  8صبح  روزنامه  به  پروان،  والیت  سیاه گرد 
رخصتی های  در  که  برادرانش  و  او  از  طالبان  که 
قرنطین به منطقه رفته بودند، خواستند که به جنگ 
بروند و علیه نیروهای امنیتی سنگر بگیرند. او گفت: 
»طالبان به خانه ما آمدند و گفتند که از شما سه برادر 
مقابل  و در  بروید و سالح خریده  به جنگ  یکی تان 
نیروهای امنیتی جنگ را شروع کنید. دیگر برادرانت 
نیز باید ماهانه مبلغ 10 هزار افغانی پرداخت کنند.« 
بی جا  بودوباش  محل  نامناسب  وضعیت  از  وسیع اهلل 
شده گان شکایت دارد و می گوید که به مشکالت آن ها 

رسیده گی نشده است.

چالش شناسایی بی جا شده گان 
پروان  والیت  عودت کننده گان  و  مهاجران  ریاست 
می گوید که پس از بی جا شدن نزدیک به یک هزار 
خانواده از غوربندهای پروان، شماری از باشنده گان این 
دره که در کابل زنده گی می کردند، نیز برای دریافت 
صورت  کمک های  به  تا  آمده اند  چاریکار  به  کمک  
به  کنند.  پیدا  دست  اصلی،  بی جاشده گان  به  گرفته 
گفته مسووالن، این موضوع روند رسیده گی و سروی 
روبه رو  چالش  با  را  پروان  در  اصلی  شده گان  بی جا 
و  مهاجرین  رییس  کریمی،  عبدالواحد  است.  کرده 
عودت کننده گان پروان، در گفت وگو با روزنامه 8صبح 
گفت که بی جا شده گان ناشی از جنگ و خشونت  در 
پروان بیش تر شان از ولسوالی های شینواری و سیاه گرد 
هستند و در این میان شماری که تعداد شان به ۲00 
خانواده می رسد، از والیت های بغالن، کندز و کاپیسا 
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برخورد اهانت آمیز برخی داکتران و کارمندان 

صحی با مریضان و مریض داران

باشنده گان: حاضریم غذای مان را با نیازمندان نصف کنیم

باید  من  کردند.  بستری  را  »مادر کالنم  می گوید:  او 
از  یکی  بود.  وحشتناک  شب  آن  می ماندم.  کنارش 
داکتران به بهانه چک کردن شرایط بیمار چوکی خود 
را کشیده و کنار چوکی من می ماند و با تعریف عریان 
از ظاهر و بدنم می گفت که خسته هستی، بیا برویم 

در اتاق من استراحت کن.«
خود  تجربه  از  کابل،  شهر  دیگر  باشنده  بودا،  فواد 
می کند.  قصه  کابل  دولتی  شفاخانه های  از  یکی  در 
به  و  مریض می شود  پیش  ماه  که چند  می گوید  او 
شفاخانه دولتی ابن سینا مراجعه می کند؛ اما با رفتار 
زشتی از سوی یکی از داکتران این شفاخانه مواجه 

می  شود.
با رهنمایی نگهبان   بودا تصریح می کند: »زمانی  که 
دهن دروازه در بخش داخله رفتم، در آن جا با رفتار 
خیلی بد یکی از داکتران روبه رو شدم. او برایم گفت 
کالن آدم حتماً کدام چیز در روی بازار خوردی که 
چیز  یگان  و  شو  تیر  روپه ات  چند  از  مریض شدی. 
صحیح بخور. داکتر این حرف ها را بدون این که معاینه 

کند و بداند مریضی ام چیست، گفت.«

داکتر و نرس چه می گویند؟
فریده مدت چهار ماه می شود که در شفاخانه درمان 
به عنوان نرس مصروف کار است. او می گوید که تا به 
حال کدام برخورد نامناسب با مریض نداشته است؛ اما 
بعضی از مریض داران و خود مریض به  خاطر پرداخت 
تصریح می کند که ممکن  او  پول جنجال می کنند. 
است شماری از کارمندان تازه کار ما بعضی اشتباهات 
را در بخش تزریق دوا و تداوی مریض ها بکنند که 
باعث جنجال شوند، در غیر آن، رفتار ما با بیماران 

مناسب است.
در  این جنجال ها  بیش تر  که  می کند  تصریح  فریده 
این  در  چون  می افتد؛  اتفاق  دولتی  شفاخانه های 
به  نرس  این  است.  بیش تر  بی نظمی  شفاخانه ها 
و  مریض  با  نباید  که  می کند  توصیه  خود  همکاران 
مریض داران برخود نامناسب کنند. به گفته او، داکتر 
یا پرستار شدن به صبر و حوصله بسیار ضرورت دارد و 
باید افرادی که در بخش تداوی با مردم سر و کار دارند، 

به این والیت بی جا شده اند.
کریمی افزود: »تعداد بی جا شده گان ناشی از جنگ در 
پروان به تعداد ۹۵0 خانواده می رسد که از سوی ما 
ثبت شده است. بیش تر این ها از شینواری و سیاه گرد 
از  شماری  به  کمک  از  پس  وی،  گفته  به  هستند.« 
تالش  و  شده  زیاد  شده گان  بی جا  تعداد  خانواده ها، 
و  مهاجر  اصلی  خانواده های  تا  است  گرفته  صورت 
مستحق شناسایی شوند. او تصریح می کند که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و توصیه تیم صحی ریاست صحت 
عامه، کمپ بی جا شده گان را لغو و برای 1۲۷ خانواده 
مستحق به مبلغ  ۲8 هزار افغانی افغانی پول نقد کمک 
و  کرا یه  بود و باش  برای  جایی  پول  این  با  تا  کرده اند 

هم چنان یک مقدار مواد غذایی خریداری کنند.
از سوی دیگر فضل الدین عیار، والی پروان، به روزنامه 
بی جا  مشکالت  به  رسیده گی  تیم  که  گفت  8صبح 
به خرج  را  والیت  در  موجود  امکانات  تمام  شده گان 
به  شود.  مرفوع  شده گان  بی جا  مشکالت  تا  داده اند 
کمک  به  تا  کرده اند  تالش  آنان  پروان،  والی  گفته 
سرمایه داران پروان، برای بی جا شده گان در این والیت 
گفت:  عیار  کنند.  توزیع  و  فراهم  بیش تر  کمک های 
»ما همه مشکالت بی جا شده گان در مرکز پروان را 
توزیع کردیم  را  شناسایی کرده و کمک های موجود 
مستحق  واقعاً  که  خانواده هایی  برای  داریم  تالش  و 

هستند، کمک های بیش تر انجام بدهیم.«

به مشکالت بی جا شده گان توجه جدی شود
از  پروان  باشنده گان  و  مدنی  فعاالن  حال  این  با 
نهادهای حکومتی و نهادهای مسوول می خواهند که 
به مشکالت موجود در محالت بودوباش بی جا شده گان 
ناشی از جنگ در مرکز پروان رسیده گی جدی کنند. 
احمد  ایتالف، فعال مدنی و استاد دانشگاه، در صحبت 
با روزنامه 8صبح گفت که شماری از خانواده ها به دلیل 
دولت  است  نیاز  و  شده اند  مهاجر  خشونت  و  جنگ 

از اخالق نیکو برخوردار باشند.
داکتر حامد، متخصص داخله صدری، می گوید که در 
این برخورد ها، مریض دار و داکتر هردو مسوول  اند. او 
می گوید که گاه کارمندان شفاخانه ها مریض داران و یا 
هم مریضان را درک نمی کنند، اما گاهی هم مریضان 
و  ندارند  می گویند  داکتران  آن چه  به  جدی  توجه 
این امر باعث می شود که مشکل و جنجال در میان 
مریض داران و کارمندان یک شفاخانه به وجود بیاید. 

برخورد نامناسب تنبیهی ندارد
عثمان طاهری، سخنگوی وزارت صحت عامه، با توجه 
به این موضوع می گوید که هیچ کارمند شفاخانه حق 
از  یا هم خود مریض  ندارد در مقابل مریض داران و 

خشونت یا رفتار نامناسب کار بگیرد. 
تا  از سوی شهروندان می گوید که  ادعا  این  با رد  او 
به حال کارمندان هیچ شفاخانه ای این عمل را انجام 
نداده اند. سخنگوی وزارت صحت  عامه تصریح می کند: 
»شماری از مریض داران و یا هم خود مریض نوبت را 
مراعات نمی کنند و بی بند وباری را ایجاد می کنند. به 
همین دلیل  ممکن است از سوی بعضی کارمندان 
شفاخانه و یا هم محافظ ها برای نظم دادن گوش زد 

شوند.«
او تاکید کرد که هیچ قانون و پالیسی ای برای تنبیه 
با  نامناسب  رفتار  صورت  در  شفاخانه ها،  کارمندان 

مراجعین، وجود ندارد.

همه امکانات را به کار اندازد تا مرهم دردهای بی جا 
او، دولت مسوولیت دارد که  به گفته  شده گان شود. 
بی جا شده گان را به گونه درست سروی کرده و روند 
کمک رسانی را آغاز کند تا مشکالت آن ها حل شود. 
آقای ایتالف افزود که در این میان نهادهای مسوول 
وظیفه دارند تا روند کمک رسانی را به گونه دقیق زیر 
نظر داشته باشند و اجازه ندهند که از مشکالت بی جا 
سوء  استفاده  کسی  نفع  به  جنگ  از  ناشی  شده گان 

شود.
با این همه شماری از باشنده گان مرکز پروان می گویند 
که اگر نهاد های دولتی در پروان سروی دقیق انجام 
خود  شبانه روز  نان  همه روزه  حاضر ند  آنان  دهند، 
مطیع اهلل  کنند.  نصف  پروان  در  بی جا شده گان  با  را 
با  گفت وگو  در  پروان،  باشنده گان  از  اسحاق زاده، 
روزنامه 8صبح گفت که آنان و باشنده گان بومی پروان 
حاضر ند با درک مشکالت بی جا شده گان، غذای شان 
و  کمک  »زمان  افزود:  او  کنند.  نصف  آن ها  با  را 
دست گیری فرا رسیده است. وقت آن است تا در کنار 
مردم و دولت خود باشیم. از یک  سو باید دولت و نظام 
را حمایت کنیم و از سوی دیگر باید در کنار برادران 
درد دیده و رنج دیده که طالبان آنان را مجبور به ترک 

خانه های شان کرده اند، قرار بگیریم.«
نگرانی و شکایت  از مشکالت بی جا شده گان در پروان 
در حالی مطرح می شود که جنگ و خشونت های اخیر 
سبب بی جا شدن هزاران خانواده از مناطق اصلی شان 
شده است. پیش تر وزارت دولت در امور رسیده  گی به 
حوادث گفته بود که جنگ و خشونت های افغانستان 
سبب شده که پنج میلیون انسان از مناطق اصلی شان 
این وزارت هم چنان گفت  امن بی جا شوند.  نقاط  به 
بود که در شش ماه گذشته بیش از ۶۲ هزار تن براثر 
مسووالن،  گفته  به  شده اند.  آواره  خشونت   و  جنگ 
از  اخیر  ماه  در یک  تنها  دیگر  تن  هزار  از ۳۲  بیش 

خانه های شان بی جا شده اند.

زهرا عطایی

شایق قاسمی
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آزادسازی  )روز  خرداد/جوزا  سوم  روز  درست 
خرمشهر( بود و چه اتفاق مهمی، رمان »تن داده گی« 
را در نیمه شب تمام کردم؛ کتابی که با هر فصلش 
با  بی رمق-  و  -خرمشهر خسته  مادری ام  زادگاه  به 
شطی که هزاران خاطره را در خودش دفن کرده بود، 
انگار به صدای قدم های پدر و مادرم و  سفر کردم. 

گذشته های نزدیک گوش می دادم.
سالی  چند  را  عباسی  ری را  داستان های  خواندن 
است که شروع کرده ام و دنبال می کنم. باید بگویم، 
از همان داستانش که در نشریه  »کرگدن« به چاپ 
رسید، با نویسنده و قلم متفاوت و شاعرانه او آشنا 
تب  و  »خرس  داستان  مجموعه   ادامه  در  و  شدم 

مارکز« را خواندم.
است  خالق  و  مدرن  داستان نویس  عباسی،  ری را 
ساختار  لحاظ  به  -چه  خودش  خاص  شیوه   به  که 
و چه به لحاظ محتوا و زبان- فضای بکری را برای 
باورپذیر  را  باور  غیرقابل   امر  یک  و  زنده  مخاطب 
می کند. نویسنده در مجموعه داستان »خرس و تب 
اقلیت و پهلو زدن  ادبیات  به  مارکز« نشان داد که 
باورهای مردم برخاسته،  از دل  به اسطوره هایی که 
وجه  بهترین  به  دست مایه  این  از  و  دارد  اشراف 
داستان  و  آب  بلند  داستان  مثل  می برد؛  استفاده 
خرس که به شیوه  رمان »نویی ها« به آن پرداخته 
است. اما رمان تن دادگی با شروع موفق و نبضی پر 
تپش، مخاطب را وارد داستان می کند و با رویکرد نو، 
به شیوه  مدرن پا به فضای رئالیسم می گذارد و در 
همان چند سطر اول، تکلیف من مخاطب با داستان 
دارد  کار  و  با مخاطبانی سر  نویسنده  است.  روشن 
که نمی توانند در حالت لمیده و در حال چرت زدن، 
کتاب را به  دست بگیرند؛ چرا که صدای من راوی 

صدای خود شما است.
در همان صفحات  که  فوق العاده  و  نفس گیر  شروع 
اول واقعاً نفسم بند آمد؛ جمالتی که انگار با صدای 
دوردست  از  که  است  هماهنگ  آن چنان  موسیقی 
و  می کنی  لمسش  می رسد.  گوش  به  تاریکی  در 

نمی توانی انکارش کنی.
ریتم داستان و رشته صداهای مختلف از همان ابتدا 
جان می گیرند و مثل زنده گی نقش ها در آن نقشمند 
ما در حرکت  با  به سلول  و سلول  به جلو می روند 
تاریخی، زنده  و در حال عبور اند. داستان کوبنده، 
تاریخ  در  که  عاشقانه  روایت  جان دار؛  و  پرکشش 
جنگ ها شاید امر عادی و تکراری به نظر برسد که 
قباًل با آن روبه رو بوده ایم؛ اما این بار صدای متفاوت و 
تازه ای از عشق به گوش مان می رسد و تازه گی دارد.

ما صدای جنینی را می شنویم که شاید تاکنون در 
از  جنگ ها دیده و شنیده نشده، چشمی که پیش 
اما پنهان  با ما بوده است؛  نیامده...  این ها به چشم 
است؛  ما  از جنس  که  است  روایتگری  او  نظر ها.  از 
آیینه  روبه روی ما. راوی دنیا ندیده، از جنس آدم هایی 
است که دست و پا بسته می بیند و منتظر اتفاق و 

معجزه ای است که به نجات و یا نجات مان بیاید.
است.  زخم خورده گان  ما  حکایت  داده گی  تن 
نخل ها  و  آفتاب  کشاکش  در  که  آدم هایی  حکایت 
خیابان های  و  کوچه ها  نوستالژی  خرمشهر،  شط  و 

به دنبال آنچه از دست رفته، می گردد؛ مثل وطن، 
که  پرسش هایی  زنده گی.  بعد  و  شجاعت  پیروزی، 
عمیقاً با آن روبه رو می شویم. شاید این نقش بحران 
است که میدان زن و مرد را در دو میدان جدا از هم 
ترسیم می کند. میدان زن به ظاهر دور از جنگ و 
کشتار است؛ اما زن هر بار تکه پاره برمی گردد. زهره، 
نمادی از زن و چگونه  گی زن در خانواده و در وطن و 

در دل قدرتمندترین جنگ است.
نویسنده با غنای زبان و تسلط بر ساختار، تصویری از 
خلق موقعیت های پیرامون آن چنان به ما می دهد که 
مِن مخاطب وسط کارزار داستان، خود داستان گو و 
راوی شده ام. گاه برداشت دیگری پیدا می کنم، جلوتر 
می روم تا پرده ای را کنار بزنم. این مِن مخاطب است 
که در برابر شخصیت ها واکنش نشان می دهد، دست 
به انتخاب می زند و ناگهان حق می دهد به مردمانی 
که دیده نشده اند، به زنانی که تشنه  فهمیده شدن 
انسان در  ناچاری،  از  هستند. در تضاد و در فصلی 

بزنگاه تاریک دست به تصمیم  بزرگی می زند.
مراد و زهره، دو انسان رهاشده در بحران های عاطفی 
و اجتماعی، همانند شخصیت های بالتکلیف، نماینده  
به سر  انتظار  و  بالتکلیفی ترس  بوده  که در  نسلی 
دیگر  از سوی  و  انقالب  از  توقع  یک سو  از  برده اند. 
مناسب  دید  زاویه   این  مصیبت جنگ.  در  رهاشده 
است که می  تواند از شخصیت تصادفی، یک شخصیت 
به  بگذارد. همایون که  به جا  داستان  تأثیرگذار در 
ظاهر شخصیت کم تر دیده شده است، نقش کوتاهی 
در داستان دارد. او تنها کسی است که در برابر عشق 
و وظیفه، تصمیم دیگری دارد. خلق چنین شخصیتی 

بر روح و روان مخاطب تأثیر ژرف می گذارد.
مثلث  از  ضلع  سه  نگری هایش  جزئی  با  نویسنده 
مثلثی  می گذارد؛  روبه روی مان  را  عاشقانه ای 
فروپاشیده از زهره، همایون و مراد.  این زن است که 
کسی بازدارنده  وجود بی قرارش نیست؛ مگر بحران 

عظیم تر و زورمندتر و فراگیرتر... نسلی که تن داد...
یکی از شیوه ها و تمهیدات نویسنده، مداخله گر بودن 
مخاطب است. انگار با داستانی روبه  رو هستی که در 
نوشتن و خواندنش نقش داری، حی و حاضر است، 
به  را  همه  که  است  بازگشتن   و  رفتن   تولد،  نوعی 
مخاطب واگذار می کند... مردمی که دیگر نیستند. 

پیش از این ها در داستان هم رفته  و دیده نشده اند.
من به عنوان مخاطب ساده، بار دیگر ادبیات عاشقانه 
در  تودرتو  پازلی  مثل  که  داستانی  کردم؛  لمس  را 
دوباره  ذهنم  چارچوب  در  و  است  مانده  باقی  من 
ورود  با  می زنم.  و کشف دست  بیش تر  به شناخت 
همایون و پوست انداختن شخصیت ها و دگردیسی 
زهره )زن داستان(، عشق را بار دیگر تجربه کردم. 
دلتنگ آنچه که خواندم، دلتنگ چند شهر ایران، از 
جمله آبادان. زمانی که من به دنیا آمدم، یک  سال و 
نیم از جنگ می گذشت و من هیچ تصویر ذهنی از 
آبادان نداشتم. مادرم گاهی از خرمشهر و آبادان برایم 
تعریف کرده بود و من درعالم بچه گی تصویری گنگ 
از آن دوره داشتم که با خواندن رمان تن داده گی با 
این فضا و تصویرسازی، مرا به سفر درونی و واقع نما 
دیگر  شهرهای  به  انقالب  و  جنگ  حوادث  دل  در 
و  اجتماعی  با ساختارهای  اصفهان  و  مثل خرم آباد 
این  با  من  کرد...  نزدیک  و  روبه رو  زیبایی های شان 

فکر  کردم،  گریه  کردم،  تبسم  کردم،  بغض  کتاب 
کردم و زنده گی کردم. وقتی به صفحات پایانی کتاب 
دیگر  یک بار  ببندم،  را  کتاب  و می خواستم  رسیدم 
تا اول ورق زدم و دلتنگ شان  از آخر  را  صفحاتش 
شدم. این کتاب بسته نخواهد شد، چرا که در ذهن 

مخاطب هم چنان دفتری گشوده است.
و اما رمان تن داده گی حکایت زن جوان و رنج دیده 
و مقاوم و البته شکننده است که با زنده گی، مرگ، 
آرزوها و رویاهایش دست به گریبان است. زن عاشق 
و آرام با نگاه مدرن به زنده گی و آدم های زنده گی اش، 
حکایت  دارد.  شکم  در  که  نطفه ای  به  عشقش،  به 
آدم هایی است که در کشاکش آفتاب و نخل ها و شط 
خرمشهر و نوستالژی کوچه ها و خیابان های آبادان اند. 
راوی از جنس خود ما است. از جنس آدم  های که 
معجزه.  یک  یا  اتفاق  یک  منتظر  هستند؛  منتظر 
را  او  می کند،  روایت  را  زنده گی اش  قهرمان  راوی، 
تجربه می کند، با او گفت وگو دارد، عاشق می شود، 
به موسیقی گوش می دهد، انتظار می کشد و تابویی 
آن هم در وحشت  تجربه می کند؛  را  مانند سکس 
بمباران و سکوت شب. هنر نوشتن ری را عباسی در 

خلق موقعیت ها است.
ظرافت زبانی و داستان، برداشتن نقاب شخصیت ها 
ادبیات  به  زنانه اش  جهان  و  دید  با  نویسنده  است. 
تپنده   قلب  که  اتفاقاتی  با  آورده  است.  رو  جنگ 
مخاطب را با ضربان تند و آهسته داستان هماهنگ 
با  بود؛ کتابی که  اتفاق خوبی  می کند. تن داده گی 

پایانش هنوز هیچ چیز به پایان نرسیده  است.
ری را عباسی بنیان گذار شعر صلح و دبیر جشنواره  
جهانی  جنبش  عضو  و  ایران  صلح  شعر  بین المللی 
شعر برای تغییر در جهان است. نخستین مجموعه  
کورن«  »پاپ  نام  به   ساله گی  شانزده  در  او   شعر 
گردآوری شد که به دالیل خانواده گی از بین رفت. 
او پس از وقفه  طوالنی پس از انقالب و جنگ و از 
به  مهاجرت  و  آبادان  در  زنده گی اش  دادن  دست  
شهرهای مختلف ایران، در سال 1۳۶۶ ساکن تهران 
شد و هم زمان نوشتن شعر و رمان را در همان سال 
آغاز کرد. این رمان به  نام »آساره« در کم تر از یک 
هفته نوشته شد که هنوز منتشر نشده است. اولین 
شعرهایش در مجله های آدینه، کلک و دنیای سخن 
کرد.  منتشر  »کارنامه«  در  را  داستانی  و  شد  چاپ 
چگونگی  و  خواند  را  شعرهایش  که  کسی  اولین 
شعر را در چند کلمه به او آموخت، شاعر و منتقد 
معروف، محمد حقوقی بود. عباسی در سال 1۳84 
فراخوانی را به هفت زبان ترجمه و  شاعران جهان 
را به شعر صلح دعوت کرد. در سال 1۳8۵ نخستین 
تندیس شعر صلح در جهان توسط تیم این جشنواره 
ساخته شد.  در سال 1۳8۶ جشنواره  بین المللی شعر 
تهران  در  بیست کشور  شاعران  از  اشعاری  با  صلح 
که هفت  برگزار شد  او  به همت  هنرمندان(  )خانه 
برگزیده )چهار نفر ایرانی و سه نفر دیگر از ایتالیا، 
عراق و برنده  تندیس از ولز( داشت. او جایزه ای  برای 
داستان کوتاه )مینی  مال( و جایزه  پروین اعتصامی 
را در کارنامه اش دارد. در سال 1۳۹0 بورسیه  پرنس 
کالوس Claus Prince  را برای حضور در جشنواره 
و جنبش جهانی شعر در کلمبیا به  دست آورد. جایزه  
نقدی همراه با تقدیرنامه ای از سوی مجله بین المللی 
SGI در جاپان، به  خاطر انتشار مقاله   کوتاه و انتشار 
شعر »زمین سپید می خواند«، دریافت کرد. در سال 
۲014 دعوت پرنس کالوس Claus Prince را برای 
حضور در گردهمایی هنرمندان پذیرفت. او هم چنین 
بین المللی شعر در کشورهای  در چندین جشنواره 
هالند،  )دوبار(،  هندوستان  جمله  از  مختلف، 
اشعار  است.  یافته  امریکا حضور  و  کلمبیا  انگلیس، 
عباسی تاکنون در آنتولوژی  های مختلف جهان و در 
انگلیسی،  ایتالیایی،  زبان های  به  رسمی  مجله  های 
آلمانی، جاپانی، اسپانیایی، چینی، رومانیایی، هندی، 
کردی، ترکی و عربی و در مجله های معتبر امریکا، 
انگلیس، مکزیک، کلمبیا، هندوستان، ایتالیا، جاپان 
مقاله های  وی  از  هم چنان  است.  شده  منتشر     و... 
متعددی در ایران و هندوستان به نشر رسیده است. 
در سال ۲01۲ جشنواره  بین المللی هایکو در جاپان، 
در  را  اشعارش  جشنواره،  این  در  او  دعوت  ضمن 
آنتولوژی هایکوسرایان به انگلیسی و جاپانی منتشر 
کرد.  در سال 1۳۹0 از سوی جنبش  جهانی شعر در 
کلمبیا، جشنواره  شعر صلح ایران، به جشنواره های 
داستان  براساس   1۳۷0 سال  در  پیوست.  دیگر 
کوتاهی از او به  نام »آفتاب گردان«، فلمی با همکاری 
گروه هنر و تجربه  جوانان خرم آباد ساخته شد. در 
بازیگران  کنار  در  عیاری  کیانوش  با   1۳۷۷ سال 
کرد.  همکاری  نبودن«  یا  »بودن  فلم  در  دیگری 
هم چنین در سال 1۳۹۲، فلمی براساس شعر بلندی 
او به  نام »هسته های مرموز« ساخته شد که در  از 

چند جشنواره  خارجی به نمایش درآمد.

و  مقاوم  و  رنج دیده  و  جوان  زن  حکایت  آبادان اند. 
البته شکننده ای که در تردید بین زنده گی و مرگ، با 
آرزوها و رویاهایش دست به گریبان است. زهره، زن 
عاشق و آرام، با نگاهی مدرن به زنده گی، زنی پیش رو 

که به آدم های زنده گی اش عشق می ورزد.
و  می شود  دور  ما  از  چرخشی  هر  در  که  راوی ای 
دوباره به  سوی ما برمی گردد و در درون ما به سر 
و  بیرون  و  درون  زنده گی  روایتگر  خود  می برد، 
را  آن  که  است  فرصتی  امروز  که  است  ما  گذشته  
تجربه کنیم. ری را عباسی خالق موقعیت ها است. با 
ظرافت و وسواس، شخصیت های داستان را به خوبی 
با  و  آهسته گی  به  می  پروراند.  و  می چیند  کنار هم 
تودرتو  روان، الیه های  لحن طنزآلود، گفت وگوهای 
و انکارناپذیر هر شخصیت را زنده و قابل لمس خلق 

کرده است.
نویسنده در این اثر با دید و جهان زنانه اش به ادبیات 
است.  تابوشکن  الیه،  این  زیر  و  آورده  رو  جنگ 
پرده های ضخیم از رابطه ها را پس می زند و با کمک 
بدترین  در  را  سکس  تابوی  درهم تنیده،  راوی های 
شرایط جنگ، در وحشت بمباران  ها و سکوت شب 

به زیبایی ترسیم می کند.
است؛  ما  ادبیات  در  اتفاق خوبی  داده گی  تن  رمان 
کتابی که با پایانش هنوز هیچ چیز به پایان نرسیده و 

انگار یک روایت ادامه دار است.
این  اصلی  شخصیت های  و  راویان  از  یکی  زهره، 
زنان دیروز  نوعی روایتگر زیست  به  رمان است که 
در  و  اسارت سنت  در  که  زنانی  است.  نیز  امروز  و 
قدرت مردساالری عقیم مانده اند و عبور از آن ها نه 
تنها سنگین و دردناک است؛ بلکه تاوان بزرگی دارد.
را  تفاوت ها  است.  بیش تر عاشق  آرمان خواه که  زن 
دوست می دارد و این عشق است، عشقی پیش رو که 

چارچوب اصلی شخصیت ها را می سازد.
که  پیچیده  گاه  شخصیت های  از  دیگر  یکی  مراد، 
درک او به این ساده  گی نیست و گاه ملموس مثل 
قهرمان و گاهی ضد قهرمان که به مشکل می توانیم 
او را بفهمیم و آنچه را که نمی فهمیم وادارمان می کند 
که به قضاوت دست بزنیم. او فرد آرمان خواه، گم شده 
در دنیای نیازها و وظیفه ها است. مراد هم بین عشق، 
مرگ و زنده  گی در تردید است. از نمونه  مردانی ا ست 
که جسم و جان زن را تمام و کمال می خواهد، اما 

»تن داد ه گی«؛ 

ری را عباسی از چه حکایت می کند؟

ری را عباسی، 
داستان نویس مدرن و 
خالق است که به شیوه  

خاص خودش -چه به 
لحاظ ساختار و چه به لحاظ 

محتوا و زبان- فضای 
بکری را برای مخاطب 

زنده و یک امر غیرقابل  
باور را باورپذیر می کند. 

نویسنده در مجموعه 
داستان »خرس و تب 

مارکز« نشان داد که به 
ادبیات اقلیت و پهلو 
زدن به اسطوره هایی 

که از دل باورهای مردم 
برخاسته، اشراف دارد 
و از این دست مایه به 
بهترین وجه استفاده 

می برد؛ مثل داستان بلند 
آب و داستان خرس که 

به شیوه  رمان »نویی ها« 
به آن پرداخته است.

ریتم داستان و رشته 
صداهای مختلف از همان 
ابتدا جان می گیرند و مثل زنده گی 

نقش ها در آن نقشمند به جلو 
می روند و سلول به سلول با ما در 

حرکت تاریخی، زنده  و در حال عبور 
اند. داستان کوبنده، پرکشش و 

جان دار؛ روایت عاشقانه که در تاریخ 
جنگ ها شاید امر عادی و تکراری 

به نظر برسد که قبالً با آن روبه رو 
بوده ایم؛ اما این بار صدای متفاوت و 
تازه ای از عشق به گوش مان می رسد 

و تازه گی دارد.



خزان  فصل  می کنم  »فکر 
شده، بعد فکر می کنم فصل 
بهار رفته و خزان آمده. همه 
تکراری  چشمم  پیش  چیز 
شده و هیچ چیز برایم جالب 
نیست.« نیم نگاهی به گل تازه  
کافه های  از  یکی  پنجره   کنار 
پل سرخ که نشسته بودیم، می اندازد. گل برگی می لرزد 
و شاید او نیز. بازهم به فکر خاطرات فاطمه می رود 
شاید  و  می گذشتند  با هم  مسیر  آن  از  روز  هر  که 
خنده های ملیح و آرامش هنوز در گوشش طنین انداز 
است. این تمام خاطرات سی روزه  ابوالفضل است که 
زبانش نیز گاه یاری اش نمی دهد. پس از بعداز  ظهر 
۲۲ جوزا، احساس می کند پیرتر شده، ضعیف تر شده 
از همه دل تنگ تر شده است؛ نه دل تنگ  و مهم تر 
این و آن، فقط دل تنگ شوخی های فاطمه . گاه که 
به دستانش نگاه می کند، به جای خطوط درهم کف 
دستانش، خون می بیند؛ خون فاطمه را می بیند که 
حتا طاقت دیدن کوچک ترین ناراحتی اش را نداشت. 
دستانش گواه واقعیت های همان روز است و واقعیت 
یک درد که جنازه سوخته عزیزش را حمل کرده بود.
دیده  را  فاطمه  که  اولی  روز  از  و  می زند  لبخندی 
چشمان  دیدن  با  که  روزی  همان  می گوید؛  بود، 
را  او  نگاهش جز  و  فرو می ریزد  قلبش  معصومش، 
نمی بیند. فاطمه دانش آموخته رشته نقاشی دانشگاه 
این  عکاسی  دانش آموخته  ابوالفضل  و  بود  کابل 

دانشگاه. 
و  )یوسف  انیمیشن سازی  پروژه  یک  در  اولین بار 
آشنا  باهم  فرانسه  فرهنگی  انستیتوت  در  زلیخا( 
صحنه  هر  در  می شود.  ساخته  انیمیشن  می شوند. 
با  بودن  برای  دلش  که  زمانی  زلیخا  انیمیشن، 
نیم نگاهی  با  گاه  نیز  ابوالفضل  می زند،  پرپر  یوسف 
و  می کند  خوشحالش  لفظی  شوخی های  با  گاه  و 
بودن با فاطمه در همان لحظه های کوتاه را با خود 
جشن می گیرد. بعضی روزها پس از اتمام کار شاید 
چندین بار خواسته که در راه با فاطمه قدم بزند؛ اما 
فاطمه بی خبر از بی تابی عاشقانه ابوالفضل بوده که 
چه قدر قلبش برای یک لحظه  تأخیرش در محل کار 
نیز  لبخندش  با  و  نمی انداخت  او  به  نگاهی  می زد. 
او را غافل گیر نمی کرد، تا همان روزی که برف به 
شدت می بارید و زمین جایی برای سفیدی نداشت. 
رابطه رسمی همکار بودن شان را پس از پرتاب یک 
گلوله برف می شکند. آن گلوله برف انگار تمام وجود 
و حرف های ابوالفضل را به سمت فاطمه پرتاپ کرده 

و او را از قلب بی تابش با خبر می کند. 
و  آیینه  روبه روی  گاه  ابوالفضل  می گذرد.  روز  چند 
با فاطمه را که می خواهد  با خود، حرف هایش  گاه 
مانند  که  روزی  می کند.  تمرین  کند،  خواستگاری 
تمام روزهای زمستان سرد و خشک بود، ابوالفضل 
را  می رود  کارش  به سمت  که  مسیری  طول  تمام 
با خود حرف می زند تا مبادا کلمه ای از سخنانش را 
از یاد ببرد. آن روز باد بی قرارتر از او بود و به تندی 
می وزید و برگ و شاخه  درختان را می جنباند. وقتی 
وارد اتاق کارشان می شد، همیشه اولین بار به جای 
فاطمه می دید و حضور او مایه دلگرمی اش می شد؛ 
اما آن روز فاطمه نبود و دیرتر آمد. وقتی لحظات 
گذشت و او بهانه ای برای صحبت پیدا کرد، در همان 
چند ثانیه ای که فاطمه با چشمان درشتش به سمت 
او می دید و منتظر حرف هایش بود، تمام حرف هایش 
در  قلبش  که  حالی   در  باالخره  می برد.  یاد  از  را 
تب و تاب بود و گونه هایش سرخ شده بود، از بی قراری 
دلش می گوید و عشقی که نسبت به او دارد. فاطمه 
زبان  به  تمام حرف هایش، کلمه ای  از شنیدن  پس 
به  خواب  شب  آن  می کند.  ترک  را  او  و  نمی آورد 
چشمان ابوالفضل نمی آید و به هر ستاره  روشنی که 
نگاه می کند، به یاد فاطمه می افتد. چند روز می گذرد 
و فاطمه شماره تماس پدرش را به ابوالفضل می دهد 

تماس های مکرر، اما بی پاسخ

دقیقه   ۲:۵0 می کند،  نگاه  ساعتش  به  گرومپ...   
دلش  ته  است.  جوزا   ۲۲ دوشنبه،  روز  بعد از ظهر 
بالونی  شاید  که  می دهد  تسال  را  خود  و  می لرزد 
ترکیده باشد. فیس بوکش را باز می کند تا خبرهای 
بیش تر را از دوست هایش در فیس بوک بگیرد. خبر 
غرب  در  »انفجار  نوشته اند:  که  می بیند  را  رسانه ها 

کابل«.
اندازه  دو  دلش طاقت نمی آورد و حرف دلش را به 
صفحه  به  می کند.  بارگذاری  فیس بوک  در  جمله 
 1:4۵ ساعت  دقیقاً  می رود،  موبایلش  تماس های 
که  بود  کرده  صحبت  فاطمه  با  بار  آخرین  دقیقه 
وزارت  مقصد  به  و  بود  شده  بیرون  فلم  افغان  از 
می رفت.  فرهنگ  و  اطالعات 
را  رخصتی شان  فورم  آن جا  
پس از آن روز و به مدت 1۳ 
روز امضا می کردند. حدود 4۳ 
بودند  کرده  صحبت  دقیقه 
بود  گفته  شوخی  با  فاطمه  و 
که فردا شیرینی کار جدیدش 
و  داد  فلم خواهد  افغان  در  را 
ابوالفضل را به رستورانت »نان 
داغ، کباب داغ« دعوت خواهد 
شوخی های شان  وقتی  کرد. 
خداحافظی  می شود،  تمام 
می کنند. آخرین پیام را فاطمه 
می فرستد  ابوالفضل  به  زمانی 

که تازه به وزارت اطالعات و فرهنگ می رسد. 
را  تلفن  ابوالفضل  پس از چاشت،   ۳:00 ساعت 
برمی دارد و به فاطمه زنگ می زند. موبایلش خاموش 
است. دو بار دیگر زنگ می زند و بازهم خاموش است. 
ساعت ۳:۳0 برای بار دیگر زنگ می زند و موبایلش 
هم چنان خاموش است. طبق بررسی ای که می کند، 
ساعت سه و نیم باید فاطمه به خانه رسیده باشد. به 
اطالع  او  نبود  از  تنها  و  زنگ می زند  فاطمه  خواهر 
می دهد. ساعت 4:۳0 دقیقه دوباره به فاطمه زنگ 
برادرش  به  است.  موبایل هم چنان خاموش  می زند. 
زنگ می زند و می گوید فاطمه نیست. آن ها مطمین 
بودند که فاطمه ساعت چهار عصر رخصت می شود، 
یا شش خانه می رسد. دقیقه ها روی  پنج  و ساعت 
هم می آید و می گذرد. لحظه ها مانند تیری بر گلوی 
چند  است.  فاطمه  نگران  او  و  می نشیند  ابوالفضل 
ساعت گذشته، اما هنوز صدای او را نشنیده است. 
تلفنی  تماس  توسط  می رسد،  خانه  به  که  روز  هر 
امروز کجا  اما  اطالع می دهد؛  به خانه  از رسیدنش 
بار  آخرین  که  می کند  نگاه  پیام خانه اش  به  است؟ 
پیامش  آخرین  و  بوده  آنالین  دقیقه   1:40 ساعت 
پنج  روی  وقتی  ساعت  است.  بوده  قلب  استیکر 
می رود، ابوالفضل می ترسد و به خانه اش می رود. به 
همه می گوید که او امروز یک بجه رخصت شده بود 

و باید تا ساعت سه به خانه می رسید. 
برادر  علی اصغر  و  ابوالفضل  می شود.  شش  ساعت 
شفاخانه  از  می زنند،  سر  شفاخانه  تمام  به  فاطمه 

صدبستر برچی گرفته تا شفاخانه محمدعلی  جناح، 
از شفاخانه علی سینا گرفته تا 
استقالل  سوخته گی  شفاخانه 
جایی  هیچ  در  عدلی.  طب  و 
و  نیست  فاطمه  از  خبری 
بیش تر  که  خانه  کوچک  اتاق 
و  می کرد  نقاشی  آن جا  اوقات 
یا با ابوالفضل صحبت می کرد، 
خالی بود. ساعت هفت شب به 
می روند.  ایمرجنسی  شفاخانه 
کشته   های  و  زخمی ها  تنها 
مردها در آن جا است. دختری 
که در موتر کنار فاطمه نشسته 
بود را از شفاخانه استقالل پیدا 
می کنند. در هنگام پایین شدن 
از موتر، با آتش انفجار قسمتی از بدن او سوخته بود. 
وقتی عکس فاطمه را نشان می دهند، می گوید که 
»بسیار  نیست.  او  که  می کند  فکر  و  نیست  یادش 
خوشحال شده بودیم و فکر می کردیم که جور باشه، 
تا این که بازهم به طب عدلی رفتیم و مشخصاتی که 
دادند، شباهت به فاطمه داشت. آن شب نگذاشتند 
ببینیم و روز بعد ساعت ۹ گفتند برویم.« آن شب تا 
صبح خواب به چشمان ابوالفضل نیامد و تا روشنی 
صبح به عکس های فاطمه خیره شد و دعا کرد که 

نامزدش سالم باشد. 
صبح زود وقتی به طب عدلی می روند، پس از مقداری 
را می برند.  برای شناسایی آن  ها  تأخیر یعنی ۹:۳0 
ابوالفضل جرأت دیدن  فاطمه در آن حالت را ندارد. 
شناسایی  برای  دوم  منزل  به  فاطمه  برادر  و  مادر 
می روند. پس از ده دقیقه یک باره صدای گریه و جیغ 
و داد از منزل دوم به گوش ابوالفضل می رسد. انگار 
مغزش خالی می شود، پایش سست می شود و دنیا با 
همه بزرگی اش او را در خود می پیچد. آن روز فاطمه 
بلکه سوخته.  سالم،  نه  می برند،  خانه  به  با خود  را 
حتا از شدت سوخته گی، انگشتر نامزدی شان نیز با 
فاطمه  چشمان  بود.  شده  یکی  پوستش  و  گوشت 

بسته بود و انگار آراِم آرام بود. 
ابوالفضل پس از آن روز، فقط به جای خالی فاطمه 
عادت کرده و شبانه وقتی ساعت روی 10 می نشیند، 
دل تنگ حرف زدن با او می شود. تمام مسیری که با 
هم طی می کردند را حاال تنها می رود. »وقتی عکس 
سوخته موتر را می بینم، هیچ نمی فامم چطور طاقت 

کنم که او چطور سوخت و جان داد.«
 

نقاشی  مجموعه  چندین  بود.  خوبی  نقاش  فاطمه 
داشت که در چند نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
بود. نقاشی می کرد و روی بوم سفید رنگ می زد؛ اما 
هیچ گاه نتوانست زنده گی اش را با رنگش نجات دهد. 

تنها رنگ زنده گی  اش، رنگ خون شد. 
در انفجار ماین جاسازی شده در دو موتر مسافربری 
در روز دوشنبه، ۲۲ جوزا، فاطمه و هفت تن دیگر 

جان باختند و شش تن دیگر زخمی شدند.

تا حرف آخر را از زبان پدرش بشنود. ابوالفضل وفتی 
شماره را می گیرد، می فهمد که جواب مثبت است. 
کابل  مرد  خوش بخت ترین  را  خود  لحظه  همان 
می پندارد و زمین برایش غیرقابل گنجایش می شود. 
و  کند  پرواز  باال  به سمت  دارد،  توان  تا  می خواهد 
هوا بخورد. پس از یک ماه، جشن نامزدی شان را در 
روزهای آخر زمستان برگزار می کنند: »او وقت فکر 
می کردم که کل دنیا ره مرا داده و احساس می کردم 

که ده کار بسیار کالن پیروز شدم.« 
از  و پس  آغاز می کنند  باهم  را  سال جدید 1۳۹۹ 
چند ماه پروژه  انیمیشن سازی یوسف و زلیخا را به 
گوشه گوشه   و  کابل  کوچه کوچه  می رسانند.  اتمام 
آهسته  است که  پای عشق شان  شهر شاهد صدای 
و باهم قدم برمی دارند، می خندند، بی باکانه شوخی 
به  نگاهی  عابری  وقتی  گاه  و  می کنند  شیطنت  و 
می ایستد.  روبه رویش  ابوالفضل  می اندازد،  فاطمه 
شاهد  است،  زیادی  عاشقانه های  شاهد  سرخ  پل 
شور و سرشاری دختران و پسران جوانی که شاید 
آن جا را آرامش گاه شان می  دانند. فاطمه و ابوالفضل 
کتاب فروشی،  تا  گرفته  سرخ  پل   کافه های  از  نیز 
لباس فروشی و حتا سرک و کوچه های این منطقه را 
تجربه می کنند. »همیشه از پل سرخ تا پل سوخته ره 
پیاده می رفتیم و هیچ گپ ما خالص نمی شد. شب 
باز زنگ می زدیم و گپ می زدیم. همیشه می خواستم 

با فاطمه گپ بزنم و غیر فاطمه برایم بیگانه بود.« 

فراموش  را  لبخندش  آخرین  می کنم  کوشش 

نکنم
آخرین  لبخند،  آخرین  دیدار،  آخرین  روز،  آخرین 
عکس و آخرین خاطره اش را فراموش نمی کنم. از روز 
پنج شنبه، یک روز پس از نبود فاطمه، وقتی حرف 
می زنم، در آخر هر جمله  می گویم »بود و نیست«. با 
خود می گفتم کاش این اتفاق و تمام اتفاقات زنده گی 
پاک  با  که  می بود  ابتدایی  صنف های  امالی  مانند 
کردن فعل هایش تغییر نمی آمد و همه چیز خوب 

می گذشت. 
روز پنج شنبه فاطمه با همکارانش در »افغان فلم« 
به عنوان  بودند که فاطمه  را برگزار کرده  برنامه ای 
دعوت  را  ابوالفضل  خودش،  طرف  از  ویژه  مهمان 
به  ابوالفضل  وقتی  پنج شنبه  بعد از ظهر  بود.  کرده 
وررودی  دروازه  اولین  در  می رود،  فلم  افغان  برنامه 
شده  زیبا  روزها،  تمام  مانند  که  می بیند  را  فاطمه 
بود و لباس صورتی رنگ و آرایش ساده ای داشت. در 
شلوغی مهمانان و برگزارکننده گان، مانند ستاره ای 

در پیش چشمان او می تابید. 
آن روز صمیمی تر از هر روز دیگر دست ابوالفضل را 
به تماشای فلم می پردازند.  می گیرد و در کنار هم 
بعد از برنامه، با هم عکس می گیرند و شاید آخرین 
کنار هم غذا می خورند  در  بار  آخرین  برای  عکس. 
و در هنگام رفتن به خانه فاطمه آرام سرش را روی 
را  کابل  موتر  پنجره  از  و  می گذارد  ابوالفضل  شانه 
می نگرند. همه چیز آن روز برای آخرین بار گذشت 

و فقط خاطره شد. 
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غربی  مدل  که  است  داده  هشدار  گوگل  اجرایی  مدیر 
انترنت آزاد مورد حمله رقبای بین المللی است.

اغلب  باز  الگوی  که  گفت  بی بی سی  به  پیچای  سوندار 
امری بدیهی تلقی می شود، اما بسیاری از کشورها جریان 

اطالعات را محدود می کنند.
به گزارش بی بی سی و به گفته مدیر عامل گوگل، دو تحول 
ایجاد خواهد  دنیا  انقالبی در  آینده،  دیگر طی ۲۵ سال 
کرد: »این تحوالت یکی هوش مصنوعی است و دیگری 
توسعه کامپیوترهای کوانتومی است که توانایی های بسیار 

بیش تری نسبت به کامپیوترهای فعلی دارند.«
ژرف ترین  عنوان  به  را  آن  »من  گفت:  گوگل  مدیرعامل 
فناوری که بشر توسعه داده و روی آن کار خواهد کرد، 
برق  به  شما  اگر  »می دانید،  افزود:  او  می گیرم«  نظر  در 
آن ها  مانند  را چیزی  تحوالت  این  کنید،  فکر  انترنت  یا 
می بینید؛ اما من فکر می کنم حتا عمیق تر از این ها است.«
اساساً هوش مصنوعی تالشی است برای تکرار هوش انسان 
در ماشین. سیستم های مختلف هوش مصنوعی در حال 
حاضر در حل انواع خاصی از مشکالت بهتر از انسان عمل 

می کنند.
است.  متفاوت  کاماًل  پدیده  یک  کوانتومی  کمپیوتر 
محاسبات معمولی براساس حاالت ماده ای است که باینری 
هستند: 0 یا 1. هیچ چیز در این وسط وجود ندارد. به این 

موقعیت ها بیت گفته می شود.
اما در سطح کوانتومی یا زیر اتمی، ذره رفتار متفاوتی دارد 
و می تواند هم زمان 0 یا 1 باشد یا در طیفی بین این دو 
باشد. کمپیوترهای کوانتومی روی کیوبیت ساخته شده اند 
از حالت های  یکی  در  ماده  احتمال وجود  عامل  این  که 

مختلف است.
آقای پیچای در یک مصاحبه مفصل با بی بی سی، هم چنین 
از سوابق شرکت خود در زمینه حفظ حریم خصوصی و 
داده ها دفاع کرد و گفت که گوگل یک محصول رایگان 
است و کاربران می توانند به جای دیگری بروند. این همان 
استداللی است که فیس بوک در شکایت هایی که علیه این 
شرکت مطرح شده بود، در دادگاه استفاده کرد و پیروز 

شد.
این  محصوالت  از  بسیاری  بر  گوگل  در  پیچای  سوندار 
شرکت از جمله، »گوگل کروم«، »گوگل مپ« و »گوگل 

ارت )زمین(« نظارت دارد.
هر شرکت  از  بیش تر  گوگل  در طول ۲۳ سال گذشته، 

دیگری انترنت آزاد و باز امروزی را شکل داده است.

رییس گوگل نسبت به 
تهدیداتی که متوجه انترنت 

آزاد است، هشدار داد

قانون گذاران امریکایی جو بایدن را برای پاسخ قاطعانه به 
حمالت نیروهای نیابتی ایران تحت فشار می گذارند

نشریه »پولیتیکو« در گزارشی می گوید که دور جدید 
نیروهای  علیه  ایران  به  وابسته  شبه نظامیان  حمالت 
بایدن،  جو  بر  فشارها  سوریه،  و  عراق  در  امریکایی  
از  برخی  و  است  داده  افزایش  را  امریکا  رییس جمهور 
و  ناکافی  را  وی  رویکرد  جمهوری خواه  قانون گذاران 

ناکارآمد توصیف می کنند.
در این گزارش که به تازه گی منتشر شده، آمده است 
که سربازان و دیپلمات های امریکایی مستقر در عراق و 
سوریه، طی هفته گذشته، شش بار هدف حمالت راکتی 
و پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت ایران قرار گرفته اند. 
به گزارش صدای امریکا و به گفته وین ماروتو، سخنگوی 
نیروهای ایتالف، تنها در روز چهارشنبه، 1۷ سرطان، 14 
راکت به پایگاه هوایی عین االسد، محل استقرار نیروهای 

امریکایی، شلیک شد که شماری را زخمی کرده است.
رویکرد  از  انتقاد  با  هفته گذشته،  در  جمهوری خواهان 
»حداقلی« جو بایدن خاطرنشان ساختند که دو حمله 
تالفی جویانه وی، در خصوص حمالت گروه های نیابتی 

ایران خاصیت بازدارنده گی نداشته است.
ایالت  از  جمهوری خواه  ارشد  سناتور  اینهوف،  جیم 
اکالهما در کمیته نیروهای مسلح سنا، به پولیتیکو گفته 
است: »حمالت مداوم شبه نظامیان مورد حمایت ایران 
علیه پرسونل ایاالت متحده در عراق نباید تحمل شود.« 
او گفته است: »رییس جمهور بایدن باید به جای رویکرد 
ایران  بازداشتن  از  ناکام  که  مثلی  به  مقابله  و  حداقلی 
در خطر  را  امریکایی ها  جان  و  است  شبه نظامیانش  یا 
برای  را  واقعی  راهبرد  یک  است،  داده  قرار  فزاینده   ای 

بازداشتن و پایان دادن به این حمالت ارایه دهد.«
قانون گذاران دموکرات اما ضمن اذعان به ناپایدار بودن 
جمهور  رییس  که  می کنند  استدالل  فعلی،  وضعیت 
امریکا بدون تایید کنگره، اجازه انجام حمالت تهاجمی 
علیه گروه های نیابتی وابسته به ایران را ندارد. به گفته 
آن ها، رییس جمهور در چارچوب اختیارات تحت قانون 
اساسی در دفاع از امریکایی ها به اقدامات تالفی جویانه 

دست می زند.
دموکرات  سناتور  هولن،  ون  کریس  ارتباط،  همین  در 
عضو کمیته روابط خارجی سنا، به پولیتیکو گفته است: 
»این اقدامات ]امریکا[ در عراق بسیار متفاوت از انجام 

هر گونه حمله علیه ایران است.«
او می گوید: »رییس جمهور اجازه حمله به ایران را ندارد 
و در چنان شرایطی، به روشنی باید جهت دریافت مجوز 

به کنگره بیاید.«
برخی دیگر از دموکرات ها شرایط جاری را با یک جنگ 
در مقیاس پایین مقایسه کرده اند که بر اساس »قانون 
نامید.  را »تخاصمات«  اختیارات جنگ« می توان آن ها 
آن ها به جو بایدن اصرار می کنند که برای ادامه حمالت 
بر شبه نظامیان وابسته به ایران از کنگره مجوز درخواست 

کند.
در همین حال، مقام های پیشین وزارت دفاع امریکا از 

به  پاسخ  در  که  خواسته اند  کشور  این  جمهور  رییس 
دوره  در  که  مالروی  میک  کند.  عمل  مستمر  حمالت 
ریاست جمهوری دونالد ترمپ ناظر بر سیاست پنتاگون 
که  بداند  باید  »ایران  می گوید:  بود،  خاورمیانه  درباره 

نمی تواند پشت سر نیروهای نیابتی اش پنهان شود.«
زد و خوردهای اخیر میان امریکا و شبه نظامیان وابسته به 
ایران، سبب پیچیده  شدن تالش ها برای کنترل اختیارات 
جنگی رییس جمهور امریکا توسط کنگره این کشور نیز 
شده است. در روزهای آینده، انتظار می رود کمیته روابط 
از  استفاده  مجوز  دو  الیحه ای،  تصویب  با  سنا  خارجی 
نیروی نظامی علیه عراق را لغو کند. روز دوشنبه، ۲1 
ارشد  مقام های  از  کلی  گزارشی  قانون گذاران  سرطان، 
دولت بایدن، پیرامون تاثیر احتمالی لغو این اختیارات بر 
عملیات نظامی جاری به ویژه با تمرکز روی شبه نظامیان 

مورد حمایت ایران در عراق دریافت خواهند کرد.
جو بایدن از لغو این مجوزهای قدیمی )مربوط به ۲00۲ 
نیز  نماینده گان  مجلس  و  می کند  حمایت   )1۹۹1 و 

پیش تر اقدامات مشابهی را به تصویب رسانده است.
اما برخی از سناتورهای جمهوری خواه با این استدالل که 
لغو این دو مجوز پیام خطرناکی به شبه نظامیان شیعه 
این  که  داده اند  وعده  می فرستد،  ایران  حمایت  مورد 

فرایند را دشوارتر کنند.
گفته  پولیتیکو  به  جمهوری خواه،  سناتور  کروز،  تد 
است که متممی را به لغو دو مجوز اضافه خواهد کرد 
که توانایی رییس جمهور در حمله بر ایران و نیروهای 
برای  اولویت  یک  این  کرد.  خواهد  حفظ  را  نیابتی اش 

قانون گذاران جمهوری خواه است.
مایک راجرز، قانون گذار جمهوری خواه کمیته نیروهای 
بایدن  جو  از  نیز  امریکا،  نماینده گان  مجلس  مسلح 

می خواهد که »در برابر این حمالت قدرت نمایی کند.«

را به جرم  ارشد پیشین  اردن دو مقام  دادگاهی در 
پادشاه  عبداهلل،  ملک  حکومت  براندازی  برای  اقدام 
اردن و تالش برای به قدرت رساندن ولی عهد سابق، 

به 1۵ سال زندان محکوم کرده است.
سابق  رییس  عوض اهلل،  باسم  بی بی سی،  گزارش  به 

ریچارد برانسون، سرمایه گذار و کار آفرین میلیاردر ۷0 
ساله بریتانیایی، روز یک شنبه گذشته با یک هواپیمای 
ویژه شرکت »ویرجین گلکتیک« از ایالت نیومکسیکو 
در امریکا به پرواز در  آمد و تا ارتفاع 80 کیلومتری به 

فضا رفت و با موفقیت به زمین بازگشت.
به گزارش صدای امریکا، آقای برانسون با انتشار ویدیویی 
از سفر خود، در توییتر نوشت: زمانی یک کودک بودم که 
با رویا به ستاره گان نگاه می کرد و اکنون یک بزرگ سال 

هستم که از باال به زمین زیبای مان نگاه می کند.
او خطاب به نسل بعدی »رویاپردازان« گفت: »اگر ما 
می توانیم این کار را انجام دهیم، فقط تصور کنید که 

شما چه کارهایی می توانید انجام دهید.«

دربار و شریف حسن بن زید، از اعضای درجه دوی 
خاندان سلطنتی و نماینده پیشین اردن در عربستان، 
متهم بودند که با هدف کودتا علیه ملک عبداهلل، با 

شاهزاده حمزه، برادر ناتنی او، هم دست  شده اند.
شاهزاده حمزه بن حسین، ولی عهد سابق اردن، جزو 
متهمان این دادگاه نبود. او حدود سه ماه پیش به ظن 
تالش برای کودتا تحت بازداشت خانه گی قرار گرفت، 
اما بعد از چند روز به ملک عبداهلل ابراز وفاداری کرد.

پادشاه اردن در آن زمان گفت که تصمیم گرفته به 
مساله برادر ناتنی اش در چارچوب خانواده سلطنتی 

هاشمی رسیده گی کند.
اتهام فتنه و تحریک علیه سلطنت

اتهامات  در  را  سابق  مقام  دو  امان  امنیتی  دادگاه 
»تحریک علیه نظام حاکم« و »فتنه انگیزی« مجرم 

شناخت.

به گزارش رویترز او شرکت »ویرجین گلکتیک« را 1۷ 
سال پیش آغاز کرد و اقدامش در روز یک شنبه گذشته 

دادگاه اعالم کرد که شواهد کافی برای اثبات اتهامات 
این دو نفر را در اختیار داشته و افزود که متهمان با 
تحریک شاهزاده حمزه برای در دست گرفتن قدرت 

در صدد آسیب  زدن به نظام سلطنتی بوده اند.
حمایت  به  امید  متهمان  که  شده  گفته  هم چنین 
بسته  عربستان،  پرنفوذ  ولی عهد  سلمان،  بن  محمد 

بودند.
در  و  دارد  هم  را  عربستان  تابعیت  عوض اهلل  باسم 
نشست های مهم در زمینه سرمایه گذاری در عربستان 

حضور داشته است.
با محمد  عربستان،  ولی عهد  به  نزدیکی  بر  او عالوه 
مرتبط  هم  عربی،  متحده  امارات  ولی عهد  زاید،  بن 
است و گفته می شود در خریدن زمین های فلسطینی 
در اطراف بیت المقدس که چند ماه پیش با حمایت 

امارات انجام شد، نقش داشته است.

نقطه عطفی در تالش ها برای توریستی کردن سفرهای 
فضایی به شمار می رود.

آقای برانسون یکی از شش کارمند ویرجین گلکتیک 
است.

صنایع  شرکت  که  ویرجین  شرکت های  بنیان گذار 
سال  در  را  گلکتیک«  »ویرجین  فضایی  گردشگری 
۲004 تاسیس کرد، آماده است تا فعالیت تجاری این 
شرکت را سال آینده میالدی آغاز کند. آقای برانسون 
با سفر موفقیت آمیزش به فضا، جف بزوس، بنیان گذار 
موشک  با  بود  امیدوار  که  را  آمازون  شرکت  میلیاردر 
شرکت فضایی خود زودتر از برنسون به فضا برود، در 

یک رقابت علنی، شکست داد.

دو مقام سابق اردن به جرم تالش برای سرنگونی ملک عبداهلل به ۱۵ سال زندان محکوم شدند

ریچارد برانسون با موفقیت به فضا رفت و به زمین بازگشت


