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اخیرا احمدضمیر گوارا، رییس معارف شهر کابل 
خصوصی  و  دولتی  مکاتب  عنوانی  را  مکتوبی 
صادر کرده است که براساس آن دختران باالتر 
در  و سرود  ترانه  و خواندن  اجرا  از  از 12 سال 
محافل عمومی منع شده بودند. در این مکتوب 
گفته شده است که مکاتب تالش کنند گروه های 
طوری  را  دختر  دانش آموزان  سرود  و  ترانه 
از  باالتر  گروه  اعضای  آن  در  که  کنند  تنظیم 
است  گفته  مکتوب  این  نباشند.  سال   12 سن 
که شرکت دختران باالتر از 12 سال در محافلی 
که شرکت کنندگان آن »صددرصد زنان باشند« 

مانعی ندارد. 
سخن گوی  آرین،  نجیبه  و  گوارا  احمدضمیر 
وزارت معارف در توجیه این مکتوب گفته اند که 
از  متعدد  دریافت شکایات  براساس  این تصمیم 
شاگردان و والدین آن ها گرفته شده است. آقای 
خورشیدی  جاری  سال  که  است  گفته  گوارا 
به دلیل کرونا یک سال عادی نبود و برای این که 
دانش آموزان بتوانند به درس های خود رسیدگی 

کنند، این تصمیم گرفته شده است. 
اما صدور این مکتوب واکنش های گسترده ای را 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خلق کرد. یک 

روز پس از همگانی شدن این مکتوب،...
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چراغ معارف را 
خاموش نکنید

تجربه نزدیک به مرگ؛ 
یم چه اتفایق می افتد؟ وقیت می مری

اتفاقاتی که عمدتا فراموش کرده بود و سپس صحنه هایی 
از اوایل بزرگ سالی اش، باورنکردنی می آمد. این خاطرات، 
گریگ  برای  گذاشت،  آن  بر  را  »خاطره«  نام  بتوان  اگر 
خاطرات زنده و بسیار واضح بودند. آیا او موقع غرق شدن 

یاد گذشته اش افتاده بود؟ فکر نکنم...

»گریگ نوم« 24 ساله بود که پایش لغزید و درون گردابی 
بود پرت شد و بدنش  بر آن جاری  آبشاری  باالی  از  که 
و  افتاد  گیر  آبشار  آب  فشار  و  رودخانه  شنی  بستر  بین 
شروع به غرق شدن کرد. آنچه گریگ موقع غرق شدن دید، 
از صحنه های کامال شفاف از دوران کودکی اش گرفته تا 

دمخور جنگ، 
سیاست و فرهنگ

مرور کوتاه کارنامه جرنایل که شاهد 
ین حوادث افغانستان معارص بود مهم تر

تأثیرگذار  و  نظامی  شخصیت های  از  عظیمی،  نبی 
به لحاظ  که  عظیمی  بود.  افغانستان  معاصر  تاریخ 
در  داشت،  گرایش  مارکسیسم  مکتب  به  فکری 
تغییرات عمده و تأثیرگذار کشور نقش عمده و به سزا 
اردو«  و  مهم »سیاست  کتاب  نویسنده  او  کرد.  ایفا 
به  کتاب  این  افغانستان،  در  کتابت  حوزه  در  است. 
نوبه خود یگانه است، زیرا اولین کتابی است که نقش 
بررسی می گیرد.  به  افغانستان  را در سیاست  ارتش 
در کنار این ، عظیمی نویسنده رمان های »سایه های 
هول« و »واهمه های زمینی« نیز است. از این رو، در 
نظامی-سیاسی است یک  او یک چهره  این که  کنار 

چهره فرهنگی هم می باشد.
نبی عظیمی در تعیین کننده ترین اتفاقات چند دهه 
مشهور  نبرد  در  جمله  از  است.  داشته  نقش  اخیر 

جالل آباد که میان مجاهدین و...
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گروه مطالعه افغانستان در گزارش نهایی خود در فبروری 
2۰21، پیشنهادات مشخصی برای خروج مسئوالنه امریکا 
از افغانستان ارائه کرد. این نهاد در دسامبر سال 2۰1۹ با 
هدف بررسی روند صلح افغانستان، پیامدهای توافق صلح 

یا عدم دست یابی به توافق و در نهایت وارسی...

دولت انتقایل صلح؛ 
رؤیایی که به حقیقت می پیوندد؟
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وزیر خارجه ی ترکیه از برگزاری 
نشست صلح افغانستان در ماه اپریل 
در استانبول خبر داد

صفحه 2

ترکیه پس از ۸ سال قطع رابطه با قاهره: 
تماس های دیپلماتیک را 
از سرگرفته ایم 

صفحه 6

صفحه 7

خ؛  آموزش خانگی صلیب سر
جایی که آموزگاران عاشق کار 
و دانش آموزان عاشق درس اند

از دوحه به آنکارا؛ 
آیا امریکا سناریوی 
وی دست گرفته؟ واقع بینانه تری ر

صفحه 8

بریتانیا ممنوعیت احتمالی 
اجرای ترانه در مکاتب 

تحت حمایتش در افغانستان 
را بررسی می کند

چین، ایران و کوریای 
شمالی به دنبال ائتالِف 
ضد یکجانبه گرایی در 
سازمان ملل متحد 

تأیید  قندهار  والیت  در  ارتش  منابع  روز:  اطالعات 
قول  اول  لوای  فرمانده  صافی،  مزمل  که  می کنند 
اردوی 2۰۵ اتل در این والیت در درگیری با طالبان 

کشته شده است...

وزارت معارف 
در مقابله با قانون 

اساسی افغانستان

فرمانده لوای اول 
قول اردوی ۲۰۵ اتل کشته شد

یک دادستان 
در مرکز والیت 

پکتیا ترور شد
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نمایندگان دولت افغانستان 
در نشست صلح مسکو شرکت می کنند

3 22
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرد 
که وضع هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی های 
بشر،  حقوق   عمومی  اصول  »خالف  کودکان 
کنوانسیون های حقوق کودک و قوانین افغانستان 
است.« این کمیسیون گفته است که حق آموزش، 
هنری  مهارت های  به  دسترسی  و  بیان  آزادی 
بدون  کودکان،  همه ی  اساسی  و  اولیه  حقوق  از 
همه ی  و  است  جنس  و  سن  بر  مبتنی  تبعیض 
حقوق شان  از  می توانند  پسر  و  دختر  کودکان 
قوانین  آزادنه در محدوده ی  و  به صورت مساویانه 

استفاده کنند.
به دنبال گسترش اعتراض های مردم در رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی، ریاست معارف شهر کابل 
و  کرده  ظاهرا عقب نشینی  قبلی خود  تصمیم  از 
را در 21 حوت 13۹۹  رییس آن مکتوب جدید 
نوشته است. در این مکتوب گفته شده است که 
»در  والدین  تفاهم  با  ابتدایی  دوره  دانش آموزان 
روشنایی لوایح و هدایات مقام وزارت معارف« در 
صورتی که در درس های آن ها سکتگی ایجاد نشود، 
می توانند در مکاتب ترانه های خود را ترتیب و ارائه 
دوره ی  از  باالتر  دانش آموزان  مورد  در  اما  کنند 

ابتدایی چیزی گفته نشده است.
وزارت  مسئوالن  جنجالی  تصمیم  نخستین  این 
معارف افغانستان نیست. در ماه قوس امسال نیز 
این وزارت اعالم کرد که تمام دانش آموزان صنوف 
اول تا سوم را به مساجد انتقال می دهد و در سه 
به مسجد  رفتن  پرورش،  و  آموزش  نخست  سال 
یک هویت قوی اسالمی را در دانش آموزان ایجاد 
برای  را  اسالم  محوریت  و  داد  خواهد  پرورش  و 
زمان  آن  در  کرد.  خواهد  برجسته  دانش آموزان 
این تصمیم نیز با واکنش های تند مردمی مواجه 
شد. در یک مورد عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ملی اعالم کرد که این تصمیم وزارت 

معارف اشتباه و نادرست است. 
تصامیم اخیر مسئوالن در وزارت معارف و وضح 
دختر  دانش آموزان  برای  ترانه خوانی  محدودیت 
باالی 12 سال در روزهای اخیر نگرانی های زیادی 
را خلق کرده است. آنچه از این تصامیم برداشت 
از وضعیت سیاسی کنونی  ناشی  بیشتر  می شود، 
اسالمی  جمهوری  صلح  گفت وگوهای  است. 
افغانستان با گروه طالبان و حفاظت از دستاوردهای 
دو دهه اخیر سوال های زیادی را در اذهان عمومی 
خلق کرده است و وضع محدودیت برای دختران 

در راستای همین نگرانی ها قابل بررسی است.
در  را  بسیاری  فرودهای  و  فراز  افغانستان  معارف 
طالبان  دوره حکومت  در  است.  دیده  تاریخ خود 
دختران اجازه رفتن به مکاتب نداشتند و در زمان 
بودند.  خانه نشین  زنان  افغانستان  اسالمی  امارت 
حاال که زمزمه های آمدن دوباره طالبان به قدرت 
افغانستان  در  زنان  به ویژه  و  مردم  است،  مطرح 
گرفتن  با  معارف  وزارت  مسئوالن  می گویند 
افکار  ورود  برای  را  زمینه  چنینی  این  تصامیم 
فراهم  مکتب  از  دختران  محروم کردن  و  طالبانی 
می سازند. وضع محدودیت برای دختران دانش آموز 
همچنان پرسش اساسی دیگری را متوجه حکومت 
با وجود  و رهبران آن می کند: چگونه  افغانستان 
چنین افکار و افرادی در بدنه نظام آن ها می توانند 
از دستاوردهای دو دهه ی پسین و حقوق اساسی 

مردم در مذاکرات صلح حفاظت کنند؟
مسئوالن وزارت معارف اولویت های کلیدی خود را 
فراموش کرده اند. یک گزارش تحقیقی کمیته میک 
استخدام  روند  که  نشان می دهد  در سال 13۹6 
دانش آموزان،  به  درسی  کتاب  توزیع  آموزگاران، 
پرداخت معاش به آموزگاران و روندهای تدارکاتی 
در این وزارت همه معروض به فساد گسترده است. 
عالوه بر این وجود آموزگاران و مکاتب خیالی در 
است.  دیگر  مشکالت  از  یکی  اداره  این  چوکات 
مکاتب بی شمار در سراسر کشور ساختمان ندارد 
و دانش آموزان در زیر خیمه و بر روی خاک درس 
می خوانند. کیفیت پایین آموزش در مکاتب یکی 

دیگر از مشکالت است. 
با توجه به آنچه یاد شد، مسئوالن وزارت معارف 
را  خود  اساسی  اولویت های  بایستی  افغانستان 
بدانند.  نهاد  این  در  کاستی ها  و  مشکالت  رفع 
برای  و  انکشاف معارف تالش کنند  و  برای رشد 
برنامه ریزی  دانش آموزان  استعدادهای  پرورش 
کنند نه این که با صدور مکاتب و تصمیم گیری های 
ناشیانه زمینه را برای محروم کردن دانش آموزان 
نسبت به حقوق اساسی آن ها فراهم کنند. معارف 
پایه و اساس یک جامعه است و رشد و انکشاف 
آن به ترقی جامعه کمک می کند. گماشتن افراد 
مسئول و دلسوز می تواند کشتی معارف افغانستان 
را به سوی روشنایی رهنمایی کند اما وجود افرادی 
با افکار طالبانی و عقب مانده در سمت های کلیدی 
بدنه  بر  را  ویرانگری  و  مخرب  اثرات  وزارت  این 

معارف افغانستان تحمیل می کند.

نمایندگی از طالبان در این نشست دعوت 
شده اند. برخی از کشورهای منطه و امریکا 

نیز در این نشست دعوت شده اند.
است  قرار  درحالی  مسکو  صلح  نشست 
میان  صلح  مذاکرات  که  شود  برگزار 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه 
به  این طرف  به  ماه  دو  از حدود  طالبان 
اخیر  هفته های  در  می رود.  پیش  ُکندی 
هیچ نشست رسمی میان دو طرف برگزار 
بار  چند  تماس  گروه های  تنها  و  نشده 

دیدار داشته اند.

پایتخت  در مسکو،  افغانستان  مورد صلح 
اتمر،  محمدحنیف  شود.  برگزار  روسیه 
در  پیش  روز  چند  کشور  خارجه ی  وزیر 
این  که  بود  گفته  خبری  نشست  یک 
نشست در حمایت از روند صلح افغانستان 

برگزار می شود.
به  نفر  دو  روسیه،  دعوت نامه ی  براساس 
نمایندگی از حکومت، دو نفر به نمایندگی 
یا  ملی، شش  مصالحه ی  عالی  شورای  از 
و  چهره ها  از  نمایندگی  به  نفر  هفت 
رهبران جریان های سیاسی و پنج نفر به 

دولت  که  گفت  همچنان  تهذیب  آقای 
افغانستان از هر گونه تالش کشورها برای 
سهم گیری حقیقی در راستای تأمین صلح 
استقبال  افغانستان  در  باعزت  و  پایدار 
افغانستان  دولت  که  افزود  او  می کند. 
ایاالت  به شمول  کشورها  تمام  تالش های 
در  را  روسیه  و  ترکیه  امریکا،  متحده ی 
باارزش  افغانستان  در  صلح  تأمین  جهت 

و بااهمیت می شمارد.
این درحالی است که قرار است در تاریخ 
1۸ ماه جاری میالدی )مارچ( نشستی در 

کشور  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
می گوید که قرار است هیأتی به نمایندگی 
در  افغانستان  اسالمی  دولت جمهوری  از 

نشست صلح مسکو شرکت کند.
وزارت  سخن گوی  معاون  تهذیب،  حامد 
به  حوت(   22 )جمعه،  دیروز  خارجه 
حال  در  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
چه  که  این  مورد  در  رأی زنی ها  حاضر 
از دولت در نشست  کسانی به نمایندگی 
مسکو بروند، جریان دارد و به زودی نهایی 

خواهد شد.

نمایندگان دولت افغانستان در نشست صلح مسکو رشکت می کنند

از  کشور  جنوب شرق  در  پکتیا  والیت 
جنگ جویان  که  است  ناامن  والیت های 
گروه طالبان در بخش هایی از این والیت 

حضور و فعالیت گسترده دارند.
سه  دست کم  اخیر،  هفته ی  یک  در 
دادستان در کشور کشته شده اند. در تاریخ 
16 حوت رییس دادستانی ریاست امنیت 
ملی هلمند در انفجاری در شهر لشکرگاه 
روز  دیگر صبح  دادستان  کشته شد. یک 
1۸ حوت از سوی افراد مسلح ناشناس در 

مربوطات شهر کابل ترور شد.

جزای  بخش  در  یار  محمدحسن  که 
عمومی این دادستانی کار می کرد. 

»پشت  مسلح  افراد  که  گفت  پاچا  آقای 
دروازه ی خانه ی او ]محمدحسن یار[ تک 
تک کرده و هنگامی که او بیرون شده، او 

را با شلیک گلوله از بین برده اند«.
از سوی هم، دادستانی کل در اعالمیه ای 
گفته است که هیأتی را تعیین کرده است 
تا ترور محمدحسن یار را به گونه ی جدی 
و قانونی بررسی و عامالن آن را شناسایی 

کند.

آقای امیری همچنان گفت که طالبان از 
این دادستان پول درخواست کرده بود، اما 
کرده  رد  را  درخواست  این  ]دادستان[  او 

بود.
او گفت که تیم های کشفی پولیس پکتیا 
تالش ها برای شناسایی و بازداشت عامالن 

این رویداد را آغاز کرده اند.
باره چیزی  این  تا کنون در  گروه طالبان 

نگفته است.
رییس  پاچا،  سیدعنبر  حال،  همین  در 
استیناف والیت پکتیا می گوید  دادستانی 

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت پکتیا 
دادستان  یار،  محمدحسن  که  می گویند 
سوی  از  والیت  این  استیناف  دادستانی 
در  طالبان  گروه  به  وابسته  جنگ جویان 

شهر گردیز کشته شده است.
فرماندهی  سخن گوی  امیری،  لعل محمد 
روز  اطالعات  روزنامه  به  پکتیا  پولیس 
گفت که این رویداد حوالی ساعت 1۰:۰۰ 
در  حوت(   21 )پنج شنبه،  پیش  شب  دو 
منطقه ی »پمپ آریانا«ی شهر گردیز رخ 

داده است.

یک دادستان در مرکز والیت پکتیا ترور شد

فرمانده لوای اول قول اردوی ۲۰۵ اتل کشته شد
اما گزارش کرده اند که یک نفر دیگر نیز همراه با مزمل صافی 

کشته شده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

در  دارد.  موقعیت  افغانستان  جنوب  در  قندهار  والیت 
بخش هایی از این والیت جنگ جویان گروه طالبان حضور و 

فعالیت تروریستی دارند.
ارغنداب،  ژیری،  جمله  از  قندهار  ولسوالی های  از  شماری 
پنجوایی و... در جریان سال جاری شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی 
تلفات  دو طرف  به  درگیری ها،  این  نتیجه ی  در  است.  بوده  طالب  و جنگ جویان 

سنگین وارد شده و هزاران خانواده نیز بیجا شده اند.

اطالعات روز: منابع ارتش در والیت قندهار تأیید می کنند که 
مزمل صافی، فرمانده لوای اول قول اردوی 2۰۵ اتل در این 

والیت در درگیری با طالبان کشته شده است.
یک منبع در قول اردوی 2۰۵ اتل که نخواست نامش گرفته 
شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این درگیری دو روز 
پنجوایی  ولسوالی  مربوطات  )پنج شنبه، 21 حوت( در  پیش 

قندهار صورت گرفته است.
این منبع همچنان گفت که آقای صافی در نخست در جریان درگیری زخمی شده 

بود و سپس در شفاخانه قول اردوی 2۰۵ اتل جان باخته است. 
به گفته ی او، در این درگیری به کسی دیگر آسیب نرسیده است. شماری از رسانه ها 

یل در استانبول خرب داد یر خارجه ی ترکیه از برگزاری نشست صلح افغانستان در ماه اپر وز
طرف های مذاکرات در افغانستان ]دولت و طالبان[ به ترکیه اعتماد دارند و پیش از 

این نیز خواستار برگزاری چنین نشستی شده بودند.
این درحالی است که پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ی ایاالت متحده ی 
امریکا در نامه ای به رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی 
مصالحه ی ملی گفته بود که کشورش از ترکیه خواهد خواست تا یک نشست سطح 

باالی رهبری دولت و طالبان را میزبانی کند.
باصالحیت  مقام های  دیگر  با  که  بود  خواسته  غنی  رییس جمهور  از  بلینکن  آقای 

حکومت و نمایندگان حوزه ی جمهوریت در این نشست بپیوندند.

اطالعات روز: مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ی ترکیه اعالم کرده است که قرار 
است نشست صلح افغانستان به میزبانی این کشور در ماه اپریل سال جاری در شهر 

استانبول برگزار شود.
رسانه های ترکی دیروز )جمعه، 22 حوت( به نقل از آقای اوغلو گزارش کرده اند که 
نشست استانبول جایگزین نشست دوحه نه، بلکه مکمل آن است و در هماهنگی با 
دولت قطر برگزار می شود. او گفته است که کشورش در این راستا یک نماینده ی 

ویژه در امور افغانستان تعیین خواهد کرد.
که  است  گفته  کشور  این  خارجه ی  وزیر  ترکیه،  »تی آر تی«  شبکه  گزارش  به 

قوانین  و  کودک  حقوق  کنوانسیون های 
افغانستان دانسته است.

که  است  گفته  همچنان  کمیسیون  این 
به  دسترسی  و  بیان  آزادی  آموزش،  حق 
مهارت های هنری از حقوق اولیه و اساسی 
بر  مبتنی  تبعیض  بدون  کودکان،  همه ی 

سن و جنس است.

عقب گرد وزارت معارف
تازه ی  مکتوب  یک  در  حال،  همین  در 
ریاست معارف شهر کابل عنوانی حوزه ی 
از  که  است  آمده  شهر  این  آموزشی  اول 
مکتوب قبلی این ریاست که در رسانه های 
»تعبیر  نداشت،  کامل  وضاحت  اجتماعی 

سو« شده است.
و  ترانه  اجرای  بر  نیز  تازه  مکتوب  در  اما 
دانش آموزان  سوی  از  مکاتب  در  سرود 
تأکید شده  ابتداییه  دوره ی  پسر  و  دختر 
مورد  در  مشخصا  مکتوب  این  در  است. 
سوی  از  سرود  و  ترانه  اجرای  اجازه ی 
و  متوسطه  دوره ی  دختر  دانش آموزان 
لیسه یعنی دانش آموزانی که باالتر از 12 
سال سن دارند، وضاحت داده نشده است.

روزنامه اطالعات روز گفته بود که تمامی 
مکاتب  در  ابتدائیه  دوره ی  دانش آموزان 
خصوصی و دولتی و سوادآموزی در سراسر 
از اجرا و خواندن ترانه و سرود در  کشور 

محافل عمومی منع شده اند.
این  که  بود  گفته  همچنان  آرین  خانم 
شکایت  و  درخواست  براساس  تصمیم 
شده  گرفته  آنان  والدین  و  دانش آموزان 

است.
واکنش های  با  معارف  وزارت  تصمیم  این 
جمله  از  است.  شده  مواجه  گسترده 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
بشر،  حقوق  عمومی  اصول  خالف  آن را 

در  را  سرود  و  ترانه  اجرای  اجازه ی  سن، 
محافل عمومی ندارند.

ایلن مکتلوب آملده بلود کله تلالش  در 
شلود تلا مکاتلب گروه هلای ترانه و سلرود 
دانش آملوزان دختلر را به گونله ای تنظیلم 
کننلد کله سلنین اعضلای گلروه باالتلر از 

12 سلال نباشلد.
که  بود  شده  تأکید  همچنان  مکتوب  در 
دانش آموزان  سرود  و  ترانه  گروه های  به 
دختر »به هیچ صورت به جز از مربیان و 
آموزگاران زن از طرف مربیان مرد« تمرین 

و آموزش هم داده نشود.
نجیبه آرین، سخن گوی وزارت معارف به 

کرده  اعالم  بریتانیا  دولت  روز:  اطالعات 
است که ممنوعیت احتمالی اجرای ترانه و 
سرود از سوی دانش آموزان دختر در مکاتب 
را  افغانستان  این کشور در  تحت حمایت 

به گونه ی فوری بررسی می کند.
بریتانیا،  چاپ  تلگراف  روزنامه  گزارش  به 
سخن گوی وزارت امور خارجه، کشورهای 
گفته  بریتانیا  توسعه  و  مشترک المنافع 
وزارت  وضاحِت  دنبال  به  فوراً  »ما  است: 
گزارش ها  مورد  در  افغانستان  معارف 
پیامد  هرگونه  و  تصمیم  این  درباره ی 
معارف  با  مرتبط  کارهای  بر  آن  احتمالی 
در افغانستان با بودجه ی انگلیس هستیم.«

در گزارش تلگراف همچنان آمده است که 
بریتانیا در دو دهه ی گذشته ده ها میلیون 
پول برای معارف و حقوق کارمندان دولت 
کمک کرده است و از طریق این کمک ها 
گذشته  سال  شش  در  دختر  هزار   3۰۰

توانسته اند به مکتب بروند. 
معارف  ریاست  از  مکتوبی  پیش،  روز  دو 
خصوصی  و  دولتی  مکاتب  عنوانی  کابل 
منتشر شد که در آن آمده بود پس از این 
سال   12 از  باالتر  دختر  دانش آموزان  به 

یتانیا ممنوعیت احتمایل اجرای ترانه در مکاتب تحت حمایتش در افغانستان را برریس می کند بر
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پیوند فرهنگ و سیاست
عظیمی  نبی  رفت  تذکرش  که  همان طور 
تأثیرگذار  و  سیاسی  چهره های  معدود  از 
ادبیات  و  فرهنگ  حوزه  در  که  است  کشور 
هم کارهای قابل توجه دارد. عظیمی در ابتدا 
یک چهره فرهنگی بود، و البته در کنار آن 
نبود.  غافل  هم  سیاسی  احوال  و  اوضاع  از 
به  خودش  از  که  توانایی های  و  امر،  همین 
نمایش گذاشته بود، باعث شد شخصیت های 
سیاسی به او اعتماد کنند و از او بخواهند که 
در جناح های شان بپیوندد. حبیب حمیدزاده 
»زیرکی  می گوید  نویسنده(  و  )ژورنالیست 
او سبب شده بود که  و هشیاری و ظرفیت 
خواستار  او  از  خلقی ها  و  داوود  کودتای  در 
کمک شوند و او کارهای در حد خودش در 
می کند  عالوه  بعد  و  داد.«  انجام  زمان  آن 
بلهوسانه  ذوقی  هم  »مارکسیست شدنش 
به  پژوهش  و  مطالعه  راه  از  او  است.  نبوده 
این مکتب رسیده بود و به آن باور پیدا کرده 

بود.«
از  فعال  اگرچند  که  مارکسیسم،  مکتب 
و  شکست خورده  مکتب  یک  به  عنوان  آن 
ایدئولوژی ای که باعث جنایات فراوان در قرن 
بیستم شد نام برده می شود، اما برای حقوق 
»فرودستان« مبارزه می کند. این مکتب از آن 
چیزی حرف می زند که اتفاقا در افغانستان 
به شدت ملموس است و معضلی برای همه: 
فقر. البته در کنار این ها، آن میزانی بی شمار 
به  از آن  بگیرید که  نیز در نظر  را  آدم های 
نام »کارگر« یاد می شوند و برای پیداکردن 
»نان« مشقت های فراوان را متقبل می شوند. 
به  واقعیت ها  این  به  توجه  با  عظیمی،  نبی 
مکتب مارکسیسم می گراید و آن  را به  عنوان 
روزنه ای برای دفاع از حقوق طبقه »کارگر« 
می نویسد  او  می بیند.  »فقر«  کاهش  و 
»آشفتگی های سرنوشت من، با بحرانی ترین 
اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی همراه و 
همزمان بود، سرزمینی که بر اثر حق تولد، 
شادمانی ها، خوشی ها و بهترین چیزها را به 
شور  و  قدرت  نمک  آن  در  و  بود  داده  من 
رفته  دست  از  دیگر  بودم  چشیده  را  غرور 
با  بود...« )ص637(. عظیمی تالش می کند 
درک واقعیت های جامعه پیوند معنادار میان 
سیاست و فرهنگ برقرار کند و به آن هایی 
یا  شده اند  متوسل  سیاست  به  یا  صرفا  که 
صرفا فرهنگ را راه حل می دانند، تذکر بدهد 
راه سومی هم در این میان وجود دارد. این 
و  سیاست  و  فرهنگ  میان  پیوند  سوم،  راه 
درد  لمس کردن  و  جامعه  متن  از  گذشتن 

طبقه فرودست است. 

شاهد آن بوده است. بسیار چیزها را یا انجام 
این کتاب  بنابراین  یا شنیده.  یا دیده  داده، 
در حوزه اردوی افغانستان بهترین معلومات 
آقای فخری  قرار می دهد.«  ما  اختیار  را در 
نبی  از  نزدیک  شناخت  که  کسی  به  عنوان 
عظیمی دارد درباره محتوای کتاب می گوید 
که »تحلیل هایش خویشتن دارانه است، یعنی 
بیشتر خودش را توجیه کرده است. در این 
کتاب تالش شده است نویسنده و جناح های 
شود  تبرئه  بوده  متعلق  آن  به  نویسنده  که 
و اشتباهات و خطاهایی را که احیانا صورت 
این ها  تعقیب  به  و  کند.«  توجیه  گرفته، 
ساده  بسیار  زبان  و  »نثر  که  می کند  عالوه 
و سلیس« این کتاب باعث شد بعد از انتشار 
کتاب جنرال عظیمی به  عنوان یک شخصیت 
فرهنگی برجسته و بااستعداد نیز به جامعه 

معرفی شود.
کتاب  سیاست«  و  »اردو  کتاب  کل،  در 
و  حسنات  از  گذشته  اما  است.  تاریخی 
این  در  نقضش  کتاب  این  مثبت  جنبه های 
است که تحلیل ها و بررسی های که در این 
کتاب صورت گرفته جانب دارانه است و این 

که نقش تعیین کننده را اندیشه و علم دارد، 
در افغانستان »زور بازو« و »تفنگ« همه چیز 
را تعیین می کند. عظیمی در این مورد اشاره 
سپیده دم  از  که  افغانستان  »تاریخ  می کند 
تمدن جهانی آغاز می شود با تاریخ تشکل و 
پیدایش لشکرها، افواج و اردوهایی که یکی 
بعد از دیگری زاده می شدند و در امر دفاع 
از مردم، آزادی و حرکت بودند، می رزمیدند 
که  است  داشته  عمیقی  و  پیوسته  ارتباط 
دانست«  مجزا  دیگری  از  را  یکی  نمی توان 
که  اما همان طور  و سیاست، ص22(.  )اردو 
این  از  بهتر  شناخت  برای حصول  پیداست 
ارتش  مورد  در  ابتدا  تا  است  نیاز  موضوع 
قطعا  که  کنیم  کسب  معلومات  افغانستان 
و  »اردو  کتاب  مورد  این  در  کتاب  بهترین 
سیاست« می باشد. این کتاب با نگاه اجمالی 
با  تاریخ«، و  افغانستان را »در مسیر  اردوی 
ارزیابی  نگاه فشرده به سه دهه اخیر، مورد 
کتاب،  این  در  من  »هدف  است.  داده  قرار 
دادن تصویری مختصر برای خواننده گرامی 
اردوی  رول  و  نقش  دانستن  مشتاق  که 
کودتاهای  گوناگون،  حوادث  در  افغانستان 
در  سیاسی  شگرف  تغییرات  و  پی درپی 
افسر  که خود  زیرا  می باشد.  اخیر  سال های 
حوادث  و  وقایع  زنده ی  شاهد  و  بوده ام 

گوناگون« )ص27(.
مهم ترین  از  یکی  سیاست«  و  »اردو  کتاب 
کتاب ها در حوزه سیاست و بحث های نظامی 
در افغانستان است. اما باید توجه داشت که 
این کتاب را باید از دو منظر به خوانش گرفت؛ 
یک، به دلیل نداشتن متن مکتوب و جدی در 
حوزه ارتش این کتاب باید به لحاظ اطالعاتی 
مورد خوانش قرار بگیرد. دوم، به دلیل حضور 
مورد  کتاب  این  باید  پیش داوری ها  بعضی 
فخری  حسین  بگیرد.  قرار  انتقادی  خوانش 
ویرایش کرده  را  اردو و سیاست  )که کتاب 
است( در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز در 
این مورد می گوید کتاب »اردو و سیاست« 
از چند لحاظ مورد خوانش قرار  را می توان 
کتاب  می رود  توقع  که  »همان طور  داد. 
اردوی  نظامی  تاریخچه  از  سیاست  و  اردو 
زیرا  دارد.  اول  دسته  معلومات  افغانستان 
جنرال نبی عظیمی یک شخصیت برجسته 
و بسیار تأثیرگذار در اردوی افغانستان بوده 
و نیز اکثر ماجراها را از نزدیک دیده است؛ 
مطالب و اسنادی دارد که در جریان کار خود 

عباس اسدیان

و  نظامی  شخصیت های  از  عظیمی،  نبی 
بود.  افغانستان  معاصر  تاریخ  تأثیرگذار 
مکتب  به  فکری  به لحاظ  که  عظیمی 
مارکسیسم گرایش داشت، در تغییرات عمده 
ایفا  به سزا  و  نقش عمده  تأثیرگذار کشور  و 
و  »سیاست  مهم  کتاب  نویسنده  او  کرد. 
افغانستان،  در  کتابت  در حوزه  است.  اردو« 
این کتاب به نوبه خود یگانه است، زیرا اولین 
سیاست  در  را  ارتش  نقش  که  است  کتابی 
افغانستان به بررسی می گیرد. در کنار این ، 
عظیمی نویسنده رمان های »سایه های هول« 
این رو،  از  است.  نیز  زمینی«  »واهمه های  و 
در کنار این که او یک چهره نظامی-سیاسی 

است یک چهره فرهنگی هم می باشد.
اتفاقات  تعیین کننده ترین  در  عظیمی  نبی 
از  است.  داشته  نقش  اخیر  دهه  چند 
میان  که  جالل آباد  مشهور  نبرد  در  جمله 
مجاهدین و کمونیست ها درگرفته بود. نبی 
دیگر  تأثیرگذار  شخصیت  چند  و  عظیمی 
پایان  به  کابل  حکومت  نفع  به  را  نبرد  این 
اتهامات،  بعضی  میان  این  در  البته  رساند... 
بر  جبهه،  هر  با  »سازش کاری«  جمله  از 
است، خصوصا  وارد  عظیمی  نبی  شخصیت 
در قضیه ممنوع الخروج کردن داکتر نجیب و 
اعدام شدن آن به واسطه طالبان )در صورتی 
که نبی عظیمی برای به قدرت رسیدن نجیب 
حسین  اما  است(.  داشته  مؤثر  نقش  نیز 
این مورد  پژوهشگر( در  و  )نویسنده  فخری 
نبود،  سازش کار  عظیمی  »جنرال  می گوید 
بلکه با درنظرداشت پالیسی ها و منافع عموم 
برایش  شخصی  منافع  می داد.  جهت  تغییر 
با  موضع گیری اش  بود.  مطرح  کم  بسیار 
نجیب با در نظرداشت این بود که کشتار و 
جنگ در کابل صورت نگیرد. یعنی به نحوی 
که نه مردم و نه اردو متضرر شوند.« عظیمی 
به کارهای  بیشتر  در سال های آخر عمرش 
فرهنگی می پرداخت و سردبیر نشریه آنالین 
»در گستره زندگی« بود. نبی عظیمی، چند 
همین  به  درگذشت.  تاشکند  در  قبل  روز 
بهانه کارنامه او را به صورت اجمالی به بررسی 

می گیریم.

»اردو و سیاست«
در تاریخ معاصر افغانستان، به جای بازی های 
سیاسی و تأثیرگذاری اندیشه ها، اردو )ارتش( 
قدرت رسیدن  به  برای  تعیین کننده  نقش 
موضوع  این  است.  داشته  جناح ها  و  افراد 
از  بهتر  برای شناخت  نوبه خود می تواند  به 
این  به  زیرا  کند.  کمک  افغانستان  جامعه 
پرسش پاسخ می دهد که چرا در عصر حاضر 

امر به ارزش کتاب به  عنوان یک سند معتبر و 
متن تاریخی آسیب می  رساند. زیرا در فلسفه 
تاریخ می خوانیم اصوال یک تاریخ نگار – در 
جنرال  که  است  بوده  این  ما  فرض  این جا 
تاریخ نگار،  یک  به  عنوان  را  عظیمی  نبی 
حداقل در بخش نظامی، در نظر بگیریم – به 
هیچ وجه نباید وقایع و رویدادها را برحسب 
کند.  روایت  خودش  ذهنی  پیش فرض های 
یک متن تاریخی باارزش و قابل اعتنا متنی 
نویسنده  پیش داوری های  از  عاری  که  است 
ذهنی  پیش فرض  های  ردپای  اما  باشد، 
دقیقا  کتاب  این  در  عظیمی  نبی  جنرال 
نظریه پردازان  خالف همان  چیزی است که 
یک  البته  می کنند.  اتکا  آن  به  تاریخ نگاری 
نکته را باید در نظر گرفت و آن هم این که ما 
توقع نداریم نبی عظیمی باید یک تاریخ نگار 
سیاست«  و  »اردو  کتاب  و  می بود  حرفه ای 
به  عنوان  اما  تاریخ  حوزه  در  متن  بهترین 
مخاطبان این اثر و از آن جایی که این کارها 
به سرنوشت جمعی ربط دارد، می توانیم توقع 
داشته باشیم که متن های از این دست باید 

عاری از پیش داوری ها باشد.

مرور کوتاه کارنامه جنرالی که شاهد مهم ترین حوادث افغانستان معاصر بود

دمخور جنگ، سیاست و فرهنگ

ابراز  واقع  در  میگردد.«  تنظیم  قانون  توسط  جمعي 
اتباع افغانستان را  عقاید و نظریات، افکار و احساس 
به طور عادالنه توسط روش  های گوناگون نظیر گفتار، 
نوشتار، رسامی، مجسمه  سازی، ثبت اهنگ، اوازخوانی، 
خوانش سرود و ترانه، تمثیل و تئاتر، تصویر، و دیگر 
شیوه  های علمی، ادبی، هنری و فرهنگی است که فارغ 
از جنسیت افراد اعم از زن و مرد، تحت حمایت قانون 
می  توانند  افغانستان  اتباع  و  می  باشد  کشور  اساسی 
به ابراز و اجرای ان بپردازند. به همین ترتیب دولت 
وظیفه نشر و گسترش علم و دانش را در کشور دارد 
حکم  افغانستان  اساسی  قانون  چهل وهفتم  ماده  که 
می کند: »دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و 
هنر برنامه های موثر طرح می کند« تا زمنیه مناسب 
برای رشد فعالیت بانوان در کنار مردان فراهم شود.  

افغانستان  دولت  می  رود  انتظار  حالتی  چنین  در 
اساس  که  آن  قوانین  از  و  اجرا  را  خود  مسئولیت 
به دفاع و صیانت پرداخته  این حکومت است  وجود 
و مانع نقض آن توسط افراد و منسوبین حکومتی و 
با  یا افراد غیرحکومتی گردد. دولت مسئول است تا 
چنین تصمیمات خودسرانه و مغرضانه برخورد کرده 
و عامالن ان را مورد پیگرد و بازخواست قرار دهد، از 
حضور و فعالیت زنان در اجتماع دفاع کرده و قوانین 
کشور را عملی کند تا افراد مسئول و غیرمسئول به 
را  موجود  قوانین  یا  و  نکرده  وضع  قانون  خود  میل 

تغییر ندهند. 

اعمال تبعیض جنسیتی است که به عنوان موادی در 
قانون اساسی افغانستان باید از آن دفاع شود.

فردی  حق  یک  و  بشر  حقوق  از  یکی  بیان  آزادی 
پذیرفته شده براساس قوانین و کنوانسیون  ها بین  المللی 
است که افغانستان نیز آن   را پذیرفته است. در کنار 
این، براساس قانون اساسی افغانستان آزادی بیان از 
هیچ  که  است  برای شهروندان  اساسی  جمله حقوق 
کس حق تعرض به آن را ندارد. در واقع خود دولت 
باید تسهیل  کننده این امر و مدافع آزادی بیان باشد، 
باشند  نباید طوری  نیز  دولتی  پالیسی  های  و  قوانین 
که مانع توسعه آزادی بیان شود. متأسفانه درحالی  که 
مواد  بر  باید  معارف  وزارت  مسئوالن  می رود  انتظار 
و  تعلیم  زمینه  در  خصوصا  افغانستان  اساسی  قانون 
تربیه و آزادی بیان آگاهی کافی داشته باشند، آگاهی 
ابتدایی بر این مواد را نداشته و با احکام غیرمسئوالنه   
باید  که  می کنند  تعرض  قوانین  این  بر  ناآگاهانه،  و 

مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
افغانستان می گوید:  اساسی   قانون  ماده سی وچهارم 
»آزادي بیللان از تعلرض مصون است. هر افغان حق 
و  تصویر  نوشته،  گفتار،  وسیله  به  را  خود  فکر  دارد 
قانون  این  مندرج  احکام  رعایت  با  دیگر،  وسایل  یا 
به  مطابق  دارد  حق  افغان  هر  نماید.  اظهار  اساسي 
احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي 
آن به مقامات دولتي بپردازد. احکام مربوط به مطابع، 
رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط 

باعث به حاشیه راندن آنان می   گردد.
وزارت معارف هدف و دیدگاه اصلی خود در وب  سایت 
این وزارت  خانه را این  گونه تعریف می  کند: »انکشاف 
سرمایه بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس 
از  بشر  حقوق  و  ملی  ارزش های  به  احترام  اسالم، 
طریق فراهم آوری زمینه ی دسترسی مساویانه ی همه 
باکیفیت غرض تمهید  تربیه  و  تعلیم  به  اتباع کشور 
اقتصادی،  رشد  متوازن،  انکشاف  در  تسهیم شان  و 
صلح و امنیت در کشور.« این در حالی است که این 
وزارت  خانه چندی پیش سعی در تغییر ساختار این 
وزارتخانه داشت و خواستار آموزش شاگردان صنوف 
تا به گفته  ی این وزارت  اول تا سوم در مساجد بود 
تربیه  و  تعلیم  سیستم  در  را  محوری  جایگاه  اسالم 

داشته باشد.
افغانستان حقوق زنان را به عنوان یک  قانون اساسی 
انسان، شهروند و تبعه  ی افغانستان در تمام ماده های 
کرده  ذکر  برابر  و  مساویانه  شکل  به  اساسی  قانون 
افغانستان  اساسی  قانون  بیست ودوم  ماده  در  است. 
شکل  به  انسانی،  و  جنسیتی  تساوی  و  برابری  حق 
مشخص و اساسی ذکر شده است: »هر نوع تبعیض 
اتباع  است.  ممنوع  افغانستان  اتباع  بین  امتیاز  و 
افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق 
دختران  منع  بنابراین  می باشند.«  مساوی  وجایب  و 
سرود  اجرای  نظیر  هنری  برنامه  های  در  اشتراک  از 
و  بیان  آزادی  بارز نقض  از مصداق  های  ترانه یکی  و 

مریم جعفری

در  زن  جهانی  روز  از  پیش  روز  چند  درحالی که 
گوشه و کنار جهان و خصوصا افغانستان تجلیل های 
پرطمطراقی صورت گرفت، در تازه  ترین اقدام، وزارت 
معارف افغانستان، دستور منع خوانش ترانه و سرود 
دولتی  مکاتب  در  سال   12 باالی  دختران  برای 
یک  تصمیم  این  است.  کرده  اعالم  را  خصوصی  و 
تصمیم ناقض آزادی بیان و تبعیض   گرایانه جنسیتی 
علیه دختران و زنان برای خاموش کردن صدای آنان 
همیشه  که  می  گیرد  صورت  حالی  در  افغانستان  در 
تصویر  در  زنان  حضور  برای  زیادی  مخالفت  های 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  بخش  های  رسانه،  و 
فرهنگی و هنری به گوش می  رسد. اقداماتی نظیر این 
همیشه در حال تنگ ترکردن عرصه  ی فعالیت زنان در 

اجتماع و محیط  های تعلیمی، کاری و رسمی است.
پیامدهای  نگران  زنان  خصوصا  افغان ها،  درحالی  که 
مواجه شدن  خطر  با  و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
دو  تقریبا  در  کشور،  در  زنان  حقوق  دستاوردهای 
و  خودسرانه  اقدامات،  چنین  هستند  گذشته  دهه 
شدت  را  تشویش  ها  و  تهدیدها  این  افراطی  گرایانه، 
اندیشه  های  چنین  با  افرادی  حضور  می  بخشد. 
و  جنسیتی  تبعیض  گرایانه  ی  طالبانی،  مغرضانه  ی 
نظیر  و در بخش  های کلیدی  ضدزن در هرم قدرت 
معارف کشور، راه را برای تبعیض در برابر زنان و به 
خطرانداختن آزادی  های نسبی آنان هموار ساخته و 

وزارت معارف در مقابله اب قانون اسایس افغانستان
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تجربه نزدیک به مرگ پدیده جدیدی نیست. به گفته افالطون، سقراط نیز 
باری تجربه نزدیک به مرگ داشته؛ »گایوس پلینیوس دوم« معروف به 
»پلینی بزرگ« نیز این نوع تجربه را در قرن اول ثبت کرده؛ تاریخ نیز پر است از 
نمونه هاییی که در آن کوه نوردان از صخره سقوط کرده و به جای تجربه وحشت 
و ترس، رضامندی و شادمانی را تجربه کرده اند. اکنون به نظر می رسد که ما 
بیش از هر زمان دیگری مجذوب این پدیده هستیم و تجربه نزدیک به مرگ در 
فرهنگ عامه همچنان گسترده است.

با توجه به این که تجربه نزدیک به مرگ تقریبا بدون هشدار قبلی اتفاق 
می افتد، آزمایش این دست تجارب نیز تقریبا غیرممکن است. گریسون 
می گوید که وقتی بیماری تجربه نزدیک به مرگ را تجربه می کند، ما »زمان 
بسیار کوتاهی در اختیار داریم.« وقتی شناگری زیر آب گیر می افتد، معماری 
از نردبان می افتد، رهگذری تلفن به دست با موتر تصادف می کند، ما زمان 
کافی برای آزمایش نداریم. گریسون در کتاب خود After خاطرنشان می کند 
که حرفه ی وی با پیشرفت ها در فناوری تصویربرداری از مغز، از جمله ظهور 
 fMRI اسکنرهای »تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی« مشهور به
همزمان بوده است.
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می افتد،  نردبان  از  معماری  می افتد،  گیر 
تصادف  موتر  با  دست  به  تلفن  رهگذری 
می کند، ما زمان کافی برای آزمایش نداریم. 
گریسون در کتاب خود After خاطرنشان 
در  پیشرفت ها  با  وی  حرفه ی  که  می کند 
فناوری تصویربرداری از مغز، از جمله ظهور 
اسکنرهای »تصویرسازی تشدید مغناطیسی 
کارکردی« مشهور به fMRI همزمان بوده 
علوم  دانشمندان  به  فناوری ها  این  است. 
مغز و اعصاب امکان می دهد که میکانیسم 
استفاده  اما  را در مغز مشاهده کنند.  تفکر 
از این تجهیزات برای مشاهده آنچه در مغز 
مرگ  به  نزدیک  تجربه  درحال  که  فردی 
برای  زیرا  است  دشوار  دارد،  جریان  است، 
و  پزشک  با  مالقات  قرار  اول  باید  کار  این 
شود،  گذاشته  اعصاب  و  مغز  متخصص 
آزمایش  رویش  که  کند  موافقت  بیمار  بعد 
است  ممکن  صورتی  در  همه  این  و  شود 
آستانه  در  بیمار  این  شویم  مطمئن  ما  که 
است.  مرگ  به  نزدیک  تجربه  تجربه کردن 
اما وقتی یک تجربه به طور کامال تصادفی 
رخ دهد، و فرد تجربه کننده در شفاخانه و 
متصل به تجهیزات پزشکی پیشرفته نباشد، 
چگونه  دانشمندان  می افتد؟  اتفاقی  چه 
یک لحظه زودگذر و اعالم نشده و غیرقابل 

پیش بینی را ثبت کنند؟
وقتی از گریسون پرسیدم که چرا حاال، بعد 
که  است  گرفته  تصمیم  سال،  همه  این  از 
که  گفت  کند،  منتشر  را   After کتابش 
تجربه  مورد  در  تا  باید صبر می کردیم  »ما 
تا  کنیم  پیدا  کافی  دانش  مرگ  به  نزدیک 
است.«  خبر  چه  واقعا  که  بفهمیم  بتوانیم 
این نیست که  اینجا  از دانش در  او  منظور 
بدانیم تجربه نزدیک به مرگ چیست، بلکه 
پیشرفت در علم و فناوری به ما این امکان 
در  سر  چیزهایی  انبوه  از  که  است  داده  را 
نیست.  مرگ  به  نزدیک  تجربه  که  بیاوریم 
فیزیولوژیکی  »فرضیه های  می گوید:  او 
محتمل  تئوریک  لحاظ  به  که  دارد  وجود 
و شدنی به نظر می رسد« اما هیچ یک دوام 
نیاورده است. او می پرسد: آیا مواد شیمیایی 
لحظه  در  که  اندورفین  مانند  شادی آور 
باعث  می شود  آزاد  بدن  در  خطر  احساس 
ایجاد حس سرخوشی می شود؟ آیا مغز دچار 
کمبود اکسیجن می شود و تخیالِت به ظاهر 
واقعی را تولید می کند؟ آیا مناطق مختلف 
حاالت  ایجاد  برای  ناگهانی  طور  به  مغز 
هماهنگ  صورت  به  تغییریافته،  و  عجیب 

سال ها صدها مورد تجربه ی نزدیک به مرگ 
را جمع آوری و ثبت کرده است. تجاربی که 
او ثبت کرده است به دو طریق جمع آوری 
شده است: یا بیمارانی که از پژوهش وی در 
این خصوص مطلع بودند، داوطلبانه داستان 
گریسون  یا  کردند،  شریک  باوی  را  خود 
تجربه  این  که  بیماری  با  اتفاقی  به صورت 
و  مواجه شده  است،  داشته  شفاخانه  در  را 
تجربه اش را ثبت کرده است. در این موارد 
همیشه  تقریبا  گریسیون  پژوهش  فرآیند 
بیمار  تخت  کنار  او  است:  بوده  یکسان 
را  اطالعات  آرامی  به  و  می رود  موردنظر 
بیمار  از  اول  می گوید  او  می کند.  استخراج 
می پرسم: »آخرین چیزی که قبل از تارشدن 
منظره به یاد می آوری چیست؟« بعد از این 
سوال، او از بیمار می پرسد: »چیزی که بعد 
از تارشدن منظره به یاد می آوری چیست؟« 
در  را  »آنچه  می پرسد:  بیمار  از  سرانجام  و 
یاد می آوری چیست؟« همه ی  به  بین  این 
گریسون  پرسش های  به  نسبت  بیماران 
واکنش خوبی نشان نمی دهند. اکثر بیماران 
او  اما  می شوند.  گیج  او  پرسش های  از 
می گوید که »تقریبا یک نفر از هر پنج نفر 
می گوید: »خب، می دانی، فکر می کنم در آن 
لحظه پدرم را که 2۰ سال قبل مرده بود، 
دیدم.« و من می گویم: »در موردش به من 

بگو« و بعد می گذارم حرف بزنند.«
گریسون پژوهش خود را در کتاب جدیدی 
به  برپایه  که  می کند  عرضه   After نام  به 
شده  نگاشته  موردی  مطالعات  سری  یک 
کتاب  این  داستان های  و  روایات  است. 
است؛  عرفانی  روایات  و  داستان ها  شبیه 
مانند آن هایی که آدم در تلویزیون و کتاب 
همگی  موضوع  اما  می خواند.  و  می بیند 
مشترک است. در این کتاب به نقل از یک 
بد  واکنش  از  پس  او  که  است  آمده  بیمار 
می آورد  یاد  به  بیهوشی،  برابر  در  بدنش 
و  باز  ذهنی  با  چمنزار،  در  را  »خودم  که: 
چمنزار  کردم.  پیدا  نخورده  دست  هویتی 
با نوری پرشکوه و تابناک روشن شده بود، 
نوری که هرگز ندیده بودمش. نوری مالیم 
بود.«  از تک تک گیاهان ساطع  اندرونی  و 
شامل  داستان ها  بیشتر  می گوید  گریسون 
عین احساس شگفتی، آرامش ذهنی و حس 
خروج  تجربه  افراد  برخی  است.  شادمانی 
می گویند  یا  می کنند،  بازگو  را  بدن شان  از 
سفر  طوالنی  تونلی  در  دارند  خاطر  به  که 
می کردند. برخی دیگر گزارش می دهند که 
روبرو  موجوداتی  با  تجربه  این  جریان  در 
یا  »اهلل«  یا  خدا  می کنند  فکر  که  شده اند 
اعضای درگذشته خانواده شان بوده اند. برخی 
تجربه  جریان  در  که  می گویند  نیز  دیگر 
نزدیک به مرگ شان احساس می کردند که 
انگار  برداشته است،  یا تاب  زمان خم شده 
یک  باری  باشد.  ارتجاعی  و  کشسان  زمان 
مأمور پولیس که نزدیک بود در حین عمل 
جراحی جان دهد )و بعدا معلوم شد در این 

به  دایره وار  ردیفی  در  دیگر  نفر   3۰ حدود 
با  و  بودند  نشسته   AA جلسه های  شیوه 
دقت گوش می دادند و هرازگاهی سر تکان 

می دادند.
از  از وقوع حوادث  گریسون سال ها بود که 
گریسون  می شنید.  آدم ها  برای  دست  این 
آموزش  جریان  در  باری  که  می گوید 
بیماری  با   ،1۹6۰ دهه  در  روان پزشکی اش 
روی  درحالی که  بود  مدعی  که  شد  روبه رو 
خود  بدن  »از  بوده  بیهوش  شفاخانه  تخت 
خارج شده.« این بیمار پس از به هوش آمدن 
شرح دقیقی از وقایعی را که در »اتاق دیگر 
این  بازگو کرد.  بود،  افتاده  اتفاق  شفاخانه« 
داستان از نظر گریسون، که به گفته خودش 
در »خانوار علمی« و از پدری شیمی دان به 
دنیا آمده، با عقل جور درنمی آمد. گریسون 
معتقد بود که فرد دیگری اطالعات را درباره 
آنچه در جریان بیهوشی این بیمار در اتاق 
دیگر شفاخانه اتفاق افتاده بوده، به این بیمار 
منتقل کرده است. و در واقع داستان بیمار 
موردنظر ساختگی بوده است. او همچنین از 
خود پرسید که »جداشدن از بدن دیگر چه 

کوفتی است؟«
را  داستان  این  کرد  سعی  سال ها  گریسون 
داستان های  با  تکرار  به  اما  کند،  فراموش 
که  روبرو شد  دیگری  آدم های  سرگیجه آور 
از  مرگ شان  این که  از  بعد  یا  بودند  مدعی 
لحاظ بالینی قطعی شده بود )ایست قلبی( 
بودند  مرگ  به  نزدیک  خیلی  که  زمانی  یا 
را  حوادثی  ناپایدار(  حیاتی  عالئم  )دچار 
نیست.  دنیا  این  مربوط  که  کردند  تجربه 
زمانی  که  مودی«  »ریموند  روان پزشک 
پرفروش  کتاب  در  بود،  گریسون  همکار 
سال 1۹7۵اش تحت عنوان »زندگی بعد از 
زندگی« این حوادث را »تجربه ی نزدیک به 
 Near-Death Experience یا  مرگ« 
نامید، اصطالحی که تاکنون ثابت و گویای 
گریسون  است.  مانده  باقی  تجارب  این 
تجربه ها  این  که  شدم  »متوجه  می گوید: 
یک  بلکه  نیست.  بیمار  یک  مربوط  فقط 
درک،  این  از  پس  است.«  معمول  پدیده 
این تجربه ها  گریسون مجذوب خصوصیات 
و پرسش هایی شد که از این تجربه ها ناشی 
پرسش ها  این  مهم ترین  جمله  می شود. 
اتفاقی  چه  می میریم  وقتی  که  است  این 
می افتد؟ او می گوید که این پدیده او را در 
خود »غوطه ور« کرد و »۵۰ سال گذشته و 
من هنوز سعی می کنم از آن سر در بیاورم.«

وقتی  است.  ساله   74 اکنون  گریسون 
درخانه اش  او  می کردیم  صحبت  داشتیم 
انتظار ختم  در »شارلوتزویل« ویرجینیا در 
همه گیری کووید1۹ بود. او می گوید طی این  

پایش  که  بود  ساله   24 نوم«  »گریگ 
از باالی آبشاری  لغزید و درون گردابی که 
بین  بدنش  و  شد  پرت  بود  جاری  آن  بر 
آبشار  آب  فشار  و  رودخانه  شنی  بستر 
آنچه  به غرق شدن کرد.  افتاد و شروع  گیر 
از صحنه های  دید،  غرق شدن  موقع  گریگ 
گرفته  کودکی اش  دوران  از  شفاف  کامال 
و  بود  کرده  فراموش  عمدتا  که  اتفاقاتی  تا 
بزرگ سالی اش،  اوایل  از  سپس صحنه هایی 
باورنکردنی می آمد. این خاطرات، اگر بتوان 
نام »خاطره« را بر آن گذاشت، برای گریگ 
او  آیا  بودند.  واضح  بسیار  و  زنده  خاطرات 
بود؟  افتاده  یاد گذشته اش  موقع غرق شدن 
فکر نکنم. با این که خاطرات گریگ برق آسا 
و تقریبا همه به یک بارگی مثل یک موج باال 
او می توانست هریک را جداگانه  اما  آمدند، 
بود  قادر  گریگ  واقع  در  کند.  پردازش 
اطرافش جریان داشت،  را که در  هرچیزی 
از ضربه های آب آبشار از باال گرفته تا بستر 
شنی رودخانه از پایین، همه چیز را به طور 
که  می آورد  خاطر  به  او  کند.  درک  واضح 
و  »بشنود  می توانست طوری  لحظه  آن  در 
ببیند« که تا آن لحظه هرگز قادر نشده بود. 
او می گوید به رغم این که زیر آب گیر افتاده 
بود، احساس راحتی و آرامش می کرد. او به 
می کرد  فکر  لحظه  آن  در  که  می آورد  یاد 
که قبال حواسش به نوعی ُکند کار می کرد، 
زیرا اکنون حس می کرد که می تواند جهان 
به طور  را  واقعی کیهان  و حتا شاید معنای 
تصاویر  این  کم  کم  اما  کند.  درک  کامل 
کم رنگ شدند. او به یاد می آورد که بعد از 
را  تاریکی  این تصاویر، »فقط  کم رنگ شدن 
مثل  کوتاه،  یک گسست  و حس  می دیدم. 
به من  باشد،  وقوع  این که چیزی در شرف 

دست داد.«
این  در سال 1۹۸۵ گریگ  بعد  چهار سال 
حمایتی  گروه  اعضای  برای  را  داستانش 
او  کرد.  بازگو  »کنتیکت«  ایالت  در  مستقر 
اما  بود.  برده  به در  سالم  حادثه جان  آن  از 
اکنون امیدوار بود که بفهمد چرا درحالی که 
رفتار  آن گونه  ذهنش  می شد  غرق  داشت 
توسط  حمایتی  گروه  این  جلسات  کرد. 
»بروس گریسون«، که اکنون استاد برجسته 
روان پزشکی در »دانشگاه ویرجینیا« است، 
گریک  درحالی که  می شود.  داده  ترتیب 
و  گریسون  می کرد،  بازگو  را  داستانش 

جریان تجربه نزدیک به مرگ را پشت سر 
گذاشته است( از گریسون پرسید: »چگونه 
می کنی؟  توصیف  را  بی زمان  حالت  یک 
جایی که در آن هیچ چیزی از نقطه ای به 
نقطه ای دیگر پیش نمی رود، جایی که همه 
چیز ساکن است و شما در آن فضا غوطه ور 
می آورد:  یاد  به  دیگری  شخص  هستید؟« 
»جریان انرژی روح من مانند حرکت نهنگ 
و  سرخوشی  از  دریایی  در  که  بود  بزرگی 

رضامندی خاموش ُسر می خورد.«
این  روان پزشک  عنوان  به  گریسون  نقش 
را فراهم کند که در  بوده است که فضایی 
آن »تجربه کنندگان« این پدیده بتوانند به 
را  نامفهوم شان  غالبا  داستان های  راحتی 
بازگو کنند. گرچه حتا وقتی بیماران جرأت 
زبان  یافتن  در  می کنند،  پیدا  را  کار  این 
مناسب برای بازگوکردن تجربه شان مشکل 

دارند.
گریسون می گوید: »وقتی با تجربه کنندگاِن 
تجربه نزدیک به مرگ صحبت می کنم، یکی 
است:  این  اولین چیزهایی که می گویند  از 
»نمی توانم آن را به زبان بیاورم... راهی برای 
تجربه کننده  یک  ندارد.««  وجود  آن  بیان 
گریسون  به  باری  پدیده،  این  سرخورده 
گفت که وقتی سعی می کند وقایع آن لحظه 
می آورم.«  کم  »همیشه  بیاورد،  یاد  به  را 
تجربه کننده دیگری به او توضیح داده است 
ما  زیرا  است،  دشوار  تجربه اش  توصیف  که 
در  او  آنچه  و  می کنیم  زندگی  بعد  سه  در 
مرز بین زندگی و مرگ دیده است، به نوعی 
فضایی بزرگ تر از سه بعد به نظر می رسیده 
است. گریسون دریافته است که گاهی اوقات 
آن  در  که  وقایعی  یادآوری  برای  افراد  این 
لحظه تجربه کرده اند به نقاشی یا موسیقی 
رو می آورند؛ گویی معنای واقعی آن تجربه 
بیان  غیرشفاهی  طرز  به  می توان  فقط  را 
نیست.  ابزار غیرشفاهی کافی  اما حتا  کرد. 
که  گفت  گریسون  به  تجربه کننده ای  باری 
یادآوری تجربه اش مانند این است که تالش 
کنیم با »مداد رنگی« حس بو را به تصویر 
بکشیم؛ کاری که از اساس غیرممکن است.

مرگ  به  نزدیک  تجربه  این که  به  توجه  با 
می افتد،  اتفاق  قبلی  هشدار  بدون  تقریبا 
تقریبا  نیز  تجارب  دست  این  آزمایش 
که  می گوید  گریسون  است.  غیرممکن 
را  مرگ  به  نزدیک  تجربه  بیماری  وقتی 
کوتاهی  بسیار  »زمان  ما  می کند،  تجربه 
آب  زیر  شناگری  وقتی  داریم.«  اختیار  در 

تجربه نزدیک به مرگ؛ 

وقیت یم میریم چه اتفایق یم افتد؟

الکس ُمشاکیس، گاردین 
مترجم: جلیل پژواک
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کند. محمد محقق، مشاور ارشد رییس جمهور و رهبر حزب وحدت 
اسالمی افغانستان نیز طرح صلح ایاالت متحده را »صلح فرمایشی 
و آمرانه« تعبیر کرد و اذعان کرد که از دل چنین رویکردی، صلح 
افغانستان نتیجه بخش نیست. با این حال برخی دیگر از رهبران 
سیاسی از جمله داکتر عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی 
و حنیف اتمر، وزیر امور خارجه دولت افغانستان درباره محتوای 
نامه آقای بلینکن، موضعی آرام تر اتخاذ کرده اند. آقای عبداهلل و 
آقای محب، مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید کردند که طرح 
صلح امریکا قابل بررسی است و نیاز به تأمل دارد. در همین حال، 
رییس جمهور افغانستان در مراسم آغاز به کار دوره تازه پارلمان گفت 
که »آماده هر نوع فداکاری برای صلح است. اما تأکید کرد که انتقال 
قدرت از طریق انتخابات برای دولت او یک اصل غیرقابل معامله 
است.«. همچنین او گفت که »هیچ  فردی نمی تواند درباره انحالل 
افغانستان، پیش بینی شده است،  نهادهایی که در قانون اساسی 

تصمیم گیری کند.«

طرح صلح دولت انتقالی 
در پیش نویس طرح این طور آمده است که طرح مذکور به منظور 
کمک به فرایند تسریع مذاکرات صلح افغانستان میان جمهوری 
اسالمی افغانستان و طالبان ارائه شده از سه بخش اصلی تشکیل 
می شود: بخش اول مربوط به اصول رهنمودی توافق شده برای اداره 
کشور در ذیل یک دولت عبوری تنظیم شده است. بخش دوم آن 
نقشه راهی است برای آوردن تغییرات در قانون اساسی و رسیدگی 
به امور امنیتی و حکومت  داری. بخش سوم عبارت  است از شرایط 

توافق شده برای آتش بس دایمی و همه جانبه و تطبیق آن.
و  دارد  بسیاری  پنهان  و  پیدا  زوایای  خلیل زاد،  آقای  طرح صلح 
تالش شده است که نگرانی ها و دیدگاه های دو طرف منازعه در 
آن گنجانده شود. »برگزاری انتخابات آزاد و شفاف«، ایجاد »شورای 
قوا«،  تفکیک  شناختن  رسمیت  به  »اصل   ،» اسالمی  فقه  عالی 
»آتش بس دایمی و همه جانبه«، »ایجاد یک دولت موقت صلح«، 
»نحوه حکومت داری محلی« و موارد دیگری که می توان برشمرد. 

انتخابات  یک  غنی محصول  اشرف   که  نیست  پوشیده  بر کسی 
ناکارآمد و وضعیت بغرنج سیاسی است. او در دوران حکومتش، 
بسیاری از نهادها و ساختارهای جامعه را که در تعمیق دموکراسی، 
نقش اساسی داشتند، قربانی تمامیت خواهی و جاه طلبی خود کرد. 
اداره  ارگ،  به  را  جامعه  و  دولت  مشارکت  و  تصمیم گیری  دایره 
دیگر  عبارت  به  و  کرد  محدود  خودساخته  نهاد  تعدادی  و  امور 
چون  افرادی  به  را  دولت-ملت  تصمیم گیری  و  مشارکت  دایره 
... تقلیل داد. بسیاری از رهبران  »فضلی«، »نادری«، »محب« و 
سیاسی، قومی و جنبش های مدنی-اجتماعی را فدای قدرت طلبی 
و انحصارطلبی اش کرد. به همین دلیل است که او اکنون به شدت 
احساس تنهایی می کند؛ تنهایی ای که نقطه ضعف این روزهای او 

در عرصه سیاسی و اجتماعی است. 
واکنش های با طمأنینه و گاهی با سکوت بسیاری از جریان های 
سیاسی و رهبران قومی به طرح صلح دولت انتقالی آقای خلیل زاد، 
به خوبی نشان می دهد که رییس جمهور غنی، روزهای سختی را 
پیش رو دارد. روزهایی پرالتهاب و کابوس وار. میزبانی او از رهبران 
سیاسی و قومی در ارگ ریاست جمهوری و تقالی او برای دلجویی از 
محمد محقق، مارشال دوستم و سایرین، همگی نشان از درماندگی 
و تنهایی اوست و صد البته تالش مزبوحانه او برای ترمیم آنچه که 

خود مسبب آن بوده است.
به نظر  می رسد که امریکا تالش دارد تا زمان خروج نیروی  خود 
از افغانستان، پرونده حضور خود را نیز در این کشور پایان دهد. 
استراتژی ای که در طول ماه های گذشته، طالبان و همفکران آن ها 
به شدت آن را تقویت کردند، این بود که اشرف  غنی مانع صلح است. 
به همین دلیل امریکا فکر می کند با فشار آوردن به دولت اشرف  غنی 
و تهدید او به جدی گرفتن روند صلح و ممانعت نکردن او مسأله حل 
خواهد شد. اما آیا اشرف غنی مهم ترین عامل به وجود نیامدن صلح 

است؟ آیا ما با طرح صلح آقای خلیل زاد از چاله به چاه نمی افتیم؟
دین  به عنوان  اسالم  دین  به  خلیل زاد  آقای  نخست طرح  بخش 
این  براساس  است.  شده  اشاره  افغانستان  آینده ی  دولت  رسمی 
طرح، شورایی موسوم به »شورای عالی فقه اسالمی«، برای ارائه ی 
مشورت های اسالمی به همه ی ساختارهای حکومتی ملی و محلی 
تشکیل خواهد شد تا این اصل را تحکیم کند. پرسشی که در نهایت 
می توان مطرح کرد این است که »شورای عالی فقه اسالمی« که 
به نظر می رسد پاسخی به ایدئولوژی »خالفت خواهی« طالبان است 
آیا ما را به سمت یک حکومت »توتالیتر دینی« و یا به عبارتی به 

سمت یک »استبداد دینی« سوق نمی دهد؟

حسین علی کریمی

گروه مطالعه افغانستان در گزارش نهایی خود در فبروری 2۰21، 
افغانستان  از  امریکا  برای خروج مسئوالنه  پیشنهادات مشخصی 
ارائه کرد. این نهاد در دسامبر سال 2۰1۹ با هدف بررسی روند 
صلح افغانستان، پیامدهای توافق صلح یا عدم دست یابی به توافق 
گروه  شد.  ایجاد  امریکا  تهدیدات  و  منابع  وارسی  نهایت  در  و 
مطالعه افغانستان در گزارش خود اشاره می کند که »مجموعه ای 
مسئوالنه و منسجم از اقدامات ایاالت متحده می تواند شانس توافق 
مسالمت آمیز را بعد از چهل سال درگیری، افزایش دهد. یک رویکرد 
عجوالنه می تواند احتمال خرابی نظم در افغانستان و وخیم ترشدن 
این جنگ طوالنی و غم انگیز را با پیامدهای منفی برای منطقه 
و تهدیدهای امنیتی و منافع ایاالت متحده و متحدانش افزایش 
دهد.«. همچنین آن ها هشدار می دهند که »خروج غیرمسئوالنه 
امریکا، احتماال به جنگ داخلی جدیدی در افغانستان منجر خواهد 
شد و این امر دعوت از احیای نیروهای ضد امریکا است. گروه های 
تروریستی که می توانند افغانستان را تهدید کنند و روایت پیروزی 

در برابر قدرتمندترین کشور جهان را فراهم کنند.«
محتوای نامه وزیر خارجه امریکا نشان می دهد که امریکا عالقه مند 
خروج از افغانستان در زمان تعیین شده است و تمایل ندارد خود را 
بیش از این در گودال یک جنگ فرسایشی ببیند. پرسش اصلی این 
نوشته این است که طرح »دولت انتقالی صلح« که آقای خلیل زاد 
افغان در کابل شریک  با مقامات  را در جریان هفته گذشته  آن 
ساخت و بعد از آن رهسپار دوحه شد تا آن را با طالبان شریک کند، 
چقدر با واقعیت های افغانستان منطبق است و بیانگر یک استراتژی 

مسئوالنه است؟ 

سیاست گذاری های تویت محور
دوره ریاست جمهوری ترمپ، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های 
امریکا به »تویت گرایی« تقلیل پیدا کرد. پیامد این »تویت گرایی«، 
روند  بر  تأثیرگذار  نهادهای  حذف  و  فردی  تصامیم  اتخاذ 
سیاست گذاری و تصمیم گیری در امریکا بود. از جمله کشورهایی 
که به شدت متأثر از این »تویت گرایی« شد، افغانستان بود. به نظر 
از  متأثر  افغانستان هنوز  قبال  امریکا در  می رسد سیاست  گذاری 
تفاوت که  این  با  عصر »تویت گرایی« رییس جمهور ترمپ است. 

»تویت کردن« اکنون به »ارسال نامه« تغییر ماهیت داده است. 
وزیر خارجه آمریکا در اقدامی به رییس جمهور غنی، نامه ای ارسال 
برای  جدید  راه  نقشه  یک  خواستار  صراحت  به  آن  در  که  کرد 
ایجاد یک حکومت تازه و فراگیر در افغانستان شده است. »آنتونی 
بلینکن« درباره وضعیت افغانستان به رییس جمهور غنی هشدار 
می دهد و در نامه اش به او بر ایجاد مشارکت سیاسی با سایر رهبران 
افغانستان و اتخاذ یک راه حل سیاسی برای برون رفت افغانستان از 
جنگ ناتمام تأکید می کند. به نظر می رسد محتوای این نامه، طرح 
انتقالی را که هفته گذشته، زلمی خلیل زاد در سفر  صلح دولت 
رسمی اش به کابل با مقامات افغانستان شریک ساخته بود، تأیید 
می کند. در محتوای نامه به صراحت از دولت افغانستان، به خصوص 
اشرف  غنی خواسته شده که هرچه سریع تر یک دولت مشارکتی 

فراگیر ایجاد کند.
در متن نامه، خطاب به رییس جمهوری افغانستان آمده است »شما و 
مردم کشورتان به درستی می دانید که تفرقه میان رهبران افغان در 
دهه های گذشته، نتایج اسف باری برای مردم افغانستان داشته است 
و اکنون نباید چنین وضعیتی دوباره تکرار شود.« آنتونی بلینکن 
در ادامه با لحنی تحقیر آمیز به رییس جمهوری افغانستان هشدار 
می دهد، همان طور که جریان سیاست گذاری های ما در امریکا در 
حال شکل گرفتن است، برای دولت امریکا هیچ گزینه ای در قبال 
به رییس جمهوری  او همچنین خطاب  نیست.  افغانستان مردود 
افغانستان تأکید می کند که متوجه شدت و صراحت بیان او درباره 

اقداماتی که در محتوای این نامه است، شود. 
واکنش ها در درون افغانستان به محتوای این نامه، مختلف بوده 
است. معاون نخست رییس جمهوری افغانستان، طرح صلح خلیل زاد 
را »سند ننگ« خواند و مدعی شد که حاضر نیست در پای آن امضا 

دولت انتقایل صلح؛ 

رؤیایی که به حقیقت 
یم پیوندد؟

فعال می شوند؟ گریسون می گوید: »ما مدام 
است...  همین  حتمن  »اوه  که  می کنیم  فکر 
نشان  را  این  داده ها  نه  باشد...  این طور  باید 

نمی دهد... اوه پس این چیست؟«« 
اعصاب  و  مغز  متخصص  نلسون«،  »کوین 
همانند  که  او  است.  کنتاکی«  »دانشگاه  در 
تجربه های  ثبت  مصروف  سال ها  گریسون 
را  تجربه ها  این  است،  بوده  مرگ  به  نزدیک 
و  )بیداری  هوشیاری  حالت  دو  از  »ترکیبی 
در  چشم«(  سریع  حرکات  با  همراه  »خواب 
بزرگ«  عاطفی  یا  جسمی  خطر  لحظه ی 
که  است  این  استداللش  و  می کند  توصیف 
بسیاری از تجربه های نزدیک به مرگ شبیه 
عصبی  مرزی«  »نواحی  در  که  است  »رویا« 
وجود دارد. او می گوید که غش کردن ممکن 
است تجربه مشابه تجربه نزدیک به مرگ را 
به همراه داشته باشد. سایر پژوهش گران، از 
ساکس«،  »اولیور  فقید  عصب شناس  جمله 
تجربه های نزدیک به مرگ را توهمات »بسیار 
لحاظ  به  دست کم  که  می دانند  پیچیده« 

فرهنگی پذیرفته شده است.
گریسون می گوید که وقتی از تحقیقاتش برای 
همکارانش یاد می کند، »واکنش های مختلف 
و  داده ای؟«  از دست  را  »آیا عقلت  از جمله 
»اوه بگذار من درباره تجربه نزدیک به مرگ 
او  می کند.  دریافت  بگویم««  برایت  خودم 
به  رسمیت بخشیدن  برای   1۹۸۰ دهه  در 
مرگ،  به  نزدیک  تجربه  درباره  پژوهش ها 
گریسون«  »مقیاس  نام  به  را  نظرسنجی ای 
این  کرد.  منتشر  آن را  نتایج  و  راه انداخت 
نظرسنجی به بیش از 2۰ زبان ترجمه شده 
است و همچنان مورد استفاده پژوهش گران 
در  را  زیادی  مقاالت  همچنین  او  است. 
کرده  منتشر  جهان  معتبر  پزشکی  مجالت 
است. اما گریسون ایده های عجیب و غریبی 
دارد.  مرگ  به  نزدیک  تجربه های  درباره  نیز 
او در کتابش می نویسد: »من این احتمال را 
که تجربه نزدیک به مرگ امکان دارد در اثر 
جدی  شود،  ایجاد  مغز  در  فیزیکی  تغییرات 
می پذیرد  او  که  درحالیست  این  می گیرم.« 
که ذهن امکان دارد بتواند »مستقل« از مغز 
کار کند. او می گوید گزارش هایی وجود دارد 
که نشان می دهد تجربه کنندگان درحالی این 
پدیده را تجربه کرده اند که مغزشان غیرفعال 
بوده است، اما با وجود آن گزارش داده اند که 
در لحظه تجربه نزدیک به مرگ »زنده ترین 
از زندگی خودشان را داشته اند.« این  تجربه 
جریان  در  او  نیست.  منطقی  گریسون  برای 
مصاحبه پرسید: »آیا این تجربه ها لحظه های 
آغاز  لحظه های  یا  است؟  هوشیاری  آخر 

زندگی پس از مرگ؟«
این نوع تئوری ها گریسون را نزد دانشمندان 
علوم اعصاب که اکثرا براین عقیده اند که ذهن 
قرار  لرزانی  سکوی  در  است،  مغز  محصول 
مرگ  از  پس  زندگی  درباره  نلسون  می دهد. 
فوق العاده ترین  ادعا  »این  که  گفت  من  به 
علمی  مدرک  هیچ  و  است  علم  در  ادعا 
ندارد  وجود  خارق العاده،  به  رسد  عادی، چه 
که آن را تأیید کند.« )او افزود: »این مسأله، 
ادعاهایی  ساکس  است.«(  ایمانی  مسأله 
می خواند.  »ضدعلم«  ادعاهای  را  این  مانند 
»دنیل کندزیال«، متخصص مغز و اعصاب در 
»شفاخانه دانشگاه کپنهاگن«، به من گفت در 
نزدیک  تجربه  پدیده  که  افرادی  که  صورتی 
به مرگ را تجربه می کنند، سال ها بعد قادر 
پس  باشند،  خود  تجارب  بیان  و  توصیف  به 
پردازش شده  »محصول  تجربه  این  مطمئنا 
در مغز و مراکز حافظه شان است.« )کندزیال 
همانند نلسون معتقد است که تجربه نزدیک 
حرکات  با  همراه  خواب  با  نوعی  به  مرگ  با 

سریع چشم مرتبط است.(
گریسون می داند که اثبات وقایعی که فرد در 
تجربه  نزدیک به مرگش مشاهده می کند، به 
غیرممکن  علمی،  تحقیق  امکان  عدم  دلیل 
است. اما با وجود این، کنارگذاشتن تئوری های 
گیج کننده و حتا به ظاهر خرافاتی برای وی 
درک  که  می پرسم  او  از  وقتی  است.  دشوار 
به  تجربه ها چیست،  این  از  او  فعلی  منطقی 
نظر می رسد او تسلیم ناممکن ها در این زمینه 
شده است. او می گوید: »من فکر می کنم که 
به احتمال زیاد ذهن به گونه ای از مغز جدا 
می توانیم  پس  باشد،  درست  این  اگر  است. 
می میرد،  مغز  وقتی  ذهن  که  کنیم  فرض 
مسأله ی  فرض  این  اما  کند.  کار  می تواند 

دشوار دیگری را مطرح می کند: اگر ذهن جدا 
از مغز باشد، و اگر ذهن در مغز نیست، پس 

کجاست؟ اصلن خود ذهن چیست؟«
تجربه نزدیک به مرگ پدیده جدیدی نیست. 
تجربه  باری  نیز  سقراط  افالطون،  گفته  به 
پلینیوس  »گایوس  داشته؛  مرگ  به  نزدیک 
دوم« معروف به »پلینی بزرگ« نیز این نوع 
تجربه را در قرن اول ثبت کرده؛ تاریخ نیز پر 
از  کوه نوردان  آن  در  که  نمونه هایی  از  است 
صخره سقوط کرده و به جای تجربه وحشت و 
ترس، رضامندی و شادمانی را تجربه کرده اند. 
اکنون به نظر می رسد که ما بیش از هر زمان 
این پدیده هستیم و تجربه  دیگری مجذوب 
همچنان  عامه  فرهنگ  در  مرگ  به  نزدیک 

گسترده است.
به  نزدیک  تجربه های  تأثیر  گریسون  نظر  از 
مرگ بر زندگی مردم شگفت آورترین یافته  ی 
برای  تالش  با  »من  می گوید:  او  است.  وی 
امرار  زندگی شان  تغییر  برای  به مردم  کمک 
اما در  این کار آسان نیست.  معاش می کنم. 
در  گاهی  که  پدیده ای سرخوردم  با  کار  این 
باورها  ارزش ها،  نگرش ها،  ثانیه،  چند  عرض 
چشم گیری  طرز  به  را  مردم  رفتارهای  و 
دگرگون می کند.« این تغییرات اغلب دهه ها 
ادامه می یابد. در بیشتر موارد تجربه کنندگان 
متوجه می شوند که دیگر از مرگ نمی ترسند؛ 
بر  زیادی  »تأثیر  گریسون  نظر  از  که  درکی 
فرد  آن  از  زیرا پس  دارد«  زندگی شان  نحوه 
نیز  را  زندگی کردن  از  خود  »ترس  موردنظر 
زندگی کردن  از  دیگر  او  می دهد...  دست  از 
هم نمی ترسد... از فرصت هایی که در زندگی 
برایش پیش می آید، هم نمی ترسد.« گریسون 
پدیده  این  تجربه کنندگان  از  اوقات  گاهی 
می پرسد نظرشان را درباره شریک زندگی شان 
در دوره ی قبل و بعد از این تجربه بیان کنند. 
آن ها اغلب می گویند: »او ]شریک زندگی ام[ 
کسی نیست که من باهاش ازدواج کرده بودم. 
او دیگر آدم متفاوتی است.« گریسون می گوید 
این افراد اغلب پس از تجربه شان، هدفی را در 
بی خبر  آن  از  قبال  که  می بینند  زندگی شان 
از  قدرت  مندتر  که چیزی  می گوید  او  بودند. 

این تغییر ندیده است.
می گوید:  او  بیاورد.  مثالی  می خواهم  او  از 
مأمور  یا  بودند  پولیس  که  افرادی  با  »من 
ارتش بودند صحبت کرده ام. آن ها پس از این 
زیرا  بازگردند  به شغل شان  نتوانستند  تجربه 
کارشان  در  خشونت  ایده ی  با  نمی توانستند 
چنین  چرا  که  می پرسم  او  از  بیایند.«  کنار 
چیزی ممکن است. او می گوید: »زیرا ایده ی 
ایده زشت  نظر آن ها  از  به کسی  صدمه زدن 
و شنیع است.« گریسون با گفتن این سخن 
شانه باال انداخته و ادامه می دهد: »این افراد 
در  که  آوردند  رو  شغل هایی  به  نهایت  در 
به مردم است. آن ها معلم،  آن هدف، کمک 
مددکار اجتماعی یا رضاکار اجتماعی شدند.«
از گریسون می پرسم که آیا این پژوهش منجر 
به تغییر در طرز فکر خودش نیز شده است 

یا خیر.
او می گوید: »فکر نمی کنم مرا از نظر روابطم با 
دیگران تغییر داده باشد. اما فکر می کنم باعث 
غیرمعمول  ایده های  برابر  در  که  است  شده 
پذیراتر و بازتر شوم.« او می گوید که به عنوان 
یک روان پزشک »از معنای روان پریش بودن« 
پذیرای  »من  که  می گوید  او  اما  است.  آگاه 
افکار غیرمعمول شده ام، اما نه افکار دیوانه و 
پرت. و این باعث شده با ناشناخته ها برخورد 

معقول تری داشته باشم.«
او ادامه می دهد: »من بدون هیچ نوع پیشینه 
و هنوز مطمئن  بزرگ شدم.  معنوی/مذهبی 
نیست که از معنویات سر دربیاورم. اما اکنون 
کار  این  در  بودن  سال  چهل-پنجاه  از  بعد 
فراتر  زندگی چیزهای  در  متقاعد شده ام که 
از وجود فیزیکی ما وجود دارد. من باور دارم 
که ما دارای یک وجود غیرفیزیکی در وجود 
خود هستیم. معنویت معموال جستن چیزی 
بزرگ تر و فراتر از خود شما را در بر می گیرد؛ 
معنویت به معنای رفتن به دنبال معنا و هدِف 
عالم هستی است. من این خصوصیات را یقینا 

دارم.«

بروس گریسون، روان پزشک و نویسنده کتاب 
 After: A Doctor Explores What
 Near-Death Experiences Reveal

About Life and Beyond است.
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این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا 
بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارز ش های 

اتحادیه اروپا پایبند کند.
شده  یاد  کشور  دو  در  حاکم  راستگرای  دولت های 
اعالم  و  گرفته  موضع  مکانیزم  این  به  نسبت  شدت  به 
کرده اند که علیه آن به دیوان عالی دادگستری اتحادیه 

اروپا شکایت کرده  اند.
پیوتر مولر، سخن گوی دولت لهستان در سخنانی مدعی 
نقض  نوعی  به  خود  قانون  حاکمیت  مکانیزم  که  شد 

قانون اتحادیه اروپا است.
ایلن چاللش حقوقلی که از سلوی دو کشلور لهسلتان و 
مجارسلتان بله راه افتلاده ممکلن اسلت اجلرای مصوبه 
بله  سلال  دو  بلرای  را  اروپلا  اتحادیله  بودجله  جدیلد 
تاخیلر بیانلدازد و فضلای تنفلس بیشلتری در اختیلار 
ریاسلت ویکتلور  راسلتگرای تحلت  »فیلدس«،  حلزب 
اوربلان در مجارسلتان و حلزب »قانلون و عداللت« بله 
ریاسلت ماتئلوش موراویه تسلکی، نخسلت وزیر لهسلتان 

دهد. قلرار 
در  پارلمانی  انتخابات  آتی  دور  که  حالیست  در  این 
ترتیب در سال های  به  قرار است  لهستان  مجارستان و 

2۰22 و 2۰23 برگزار شود.

و  ساز  به  اعتراض  در  بوداپست  و  ورشو  روز:  اطالعات 
لزوم  به  را  اروپا  اتحادیه  مالی  کمک های  که  کاری 
دیوان  به  می کند  مرتبط  قانون«  حاکمیت  به  »احترام 

عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند.
هدف  با  شده  یاد  مکانیزم  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو،  سال گذشته 
در بودجه مصوب اتحادیه اروپا گنجانده شد و قرار است 
برای دوره ای شش ساله تا سال 2۰27 لحاظ و اجرایی 

شود.
لهسلتان و مجارسلتان سلال ها اسلت بر سلر موضوعات 
مختللِف مرتبلط بلا حاکمیلت قانلون بلا اتحادیله اروپلا 
اختالفلات اساسلی دارند؛ بروکسلل دو کشلور یاد شلده 
بلردن اسلتقالل دسلتگاه  بیلن  از  بلرای  بله تلالش  را 
قضایلی و ممانعلت در آزادی عمل رسلانه ها متهم کرده 

ست. ا
اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا،  بویژه دو کشور یاد 
شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی 
را در بودجه خود گنجانده که کمک های مالی از جمله 
صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی 
از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری کووید1۹ را 

نیز شامل می شود.

مدیترانه مذاکره کند.
با  خود  روابط  تا  است  تالش  در  مصر  بر  عالوه  ترکیه 
یونان، اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را بهبود بخشد. 
مولود چاووش اوغلو در همین راستا در مورد چشم انداز 
وجود  »دلیلی  گفت:  سعودی  عربستان  با  ترکیه  روابط 
ندارد که روابط ما با عربستان سعودی بهبود پیدا نکند.«

روابط ترکیه با عربستان طی سال های گذشته به دلیل 
خاشقجی،  جمال  کشته شدن  و  قطر  از  آنکارا  حمایت 
ساختمان  در  عربستان  حکومت  منتقد  نگار  روزنامه 

کنسولگری این کشور در استانبول پرتنش بود.

ترکیه  وزیر خارجه  اوغلو،  مولود چاووش  روز:  اطالعات 
روز جمعه اعالم کرد که کشورش برای اولین بار از سال 
برقرار  دیپلماتیک«  با مصر »تماس های  تاکنون   2۰13

کرده است.
به گزارش یورونیوز فارسی، روابط دیپلماتیک بین آنکارا 
دنبال کودتای عبدالفتاح  به  و  قاهره در سال 2۰13  و 
سیسی، رییس جمهوری کنونی مصر علیه محمد مرسی، 
رییس جمهوری سابق این کشور قطع شد. مولود چاووش 
اوغلو گفت که تماس ها با مصر در سطح وزارتخانه های 
که  افزود  وی  است.  شده  برقرار  خارجه«  و  »اطالعات 
با  گفتگو  برای  شرطی  پیش  طرف  دو  از  کدام  هیچ 

یکدیگر تعیین نکرده بودند.
با این حال به گفته وزیر خارجه ترکیه عبور از وضعیت 
ارتباط  قطع  ها  سال  از  پس  اینکه  به  تظاهر  و  کنونی 

اتفاقی بین دو کشور روی نداده است »آسان« نیست.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه تاکنون بارها 
همتای مصری خود را »کودتاچی« خوانده است. با این 
حال آنکارا طی ماههای گذشته تالش کرده بود تا روابط 
همین  در  اوغلو  چاووش  مولود  کند.  ترمیم  را  مصر  با 
برای  مصر  با  تا  است  آماده  آنکارا  که  بود  گفته  راستا 
دستیابی به توافق بر سر حریم دریایی در شرق دریای 

کمیت قانون«  لهستان و مجارستان علیه »مکانزیم حا
اتحادیه به دیوان دادگسرتی اروپا شکایت کردند 

ترکیه پس از ۸ سال قطع رابطه با قاهره: 
تماس های دیپلماتیک را از رسگرفته ایم 

خبرهای خارجی

»به صورت  این حمالت  از  ترامپ  دونالد  زمان دولت 
بر  مبنی  نشانه ای  هیچ  و  می کرد  حمایت  تاکتیکی« 

مخالفت واشینگتن با این حمله ها وجود ندارد.

خواهد  پیدا  بیشتری  مصونیت  گیرد،  قرار  آن  آستانه 
کرد.

از سوی دیگر، رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور 
پایگاه خبری  با  ایران، روز چهارشنبه در گفت وگویی 
مایل  اسرائیل  نه  و  متحده  ایاالت  نه  گفت  آکسیوس 
نیستند به اختالفاتی که پیش از به امضا رسیدن برجام 

در مورد برنامه هسته ای ایران داشتند بازگردند.
روز پنج شنبه نیز وال استریت ژورنال با اشاره به گشوده 
شدن جبهه تازه  درگیری میان ایران و اسرائیل به نقل 
که  داد  گزارش  منطقه ای  و  امریکایی  مقام های  از 
تاکنون   ،2۰1۹ سال  اواخر   ،۹۸ زمستان  از  اسرائیل 
بیشترشان  که  را  سوریه  عازم  کشتی   12 دست کم 

حامل نفت ایران بودند، هدف قرار داده است.
در  که  گفتند  امریکایی  مقام های  گزارش،  این  بنابر 
اقدامات  اسرائیل  دریایی،  حمالت  این  از  مواردی 
محموله های  انتقال  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 

تسلیحاتی در منطقه را نیز هدف قرار داده است.
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه افزود: امریکا در 

از سوی دیگر، رسانه های اسرائیل نیز گزارش داده اند 
که در روزهای گذشته یک هیات از مقامات اسرائیلی 
مورد  در  اسرائیل  مواضع  واشینگتن  به  سفری  در 
مناسبات آتی امریکا با ایران را به اطالع مقامات ایاالت 

متحده رسانده اند.
و  امریلکا  اسلتراتژیک  مشلورتی  کارگلروه  نشسلت 
اسلرائیل یلک روز پلس از آن صلورت می گیلرد کله 
امریلکا، در نشسلت  بلینکلن، وزیلر خارجله  آنتونلی 
ایلاالت  نماینلدگان  مجللس  خارجله  روابلط  کمیتله 
متحلده تاکیلد کلرد کله دوللت بایلدن متعهلد اسلت 
پیلش از هلر توافقی با ایران در مورد مسلاله هسلته ای 
ایلن  کشلور، بلا اسلرائیل و کشلورهای حاشلیه خلیلج 

فلارس رایزنلی کنلد.
گستره  با  امریکا  براینکه  تاکید  با  بلینکن  آنتونی 
وسیعی از اقدامات جمهوری اسالمی، از جمله حمایت 
از تروریسم، برنامه موشکی بالستیک و سایر اقدامات 
دارد،  بنیادین«  »مشکالت  منطقه  در  بی ثبات کننده 
در  یا  دست یابد  هسته ای  سالح  به  ایران  اگر  گفت: 

مشورتی  کارگروه   نشست  نخستین  روز:  اطالعات 
استراتژیک ایاالت متحده و اسرائیل به ریاست جیک 
همتای  و  سفید،  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان، 
اسرائیلی  او، مئیر بن شبات به صورت مجازی برگزار 
شد و طرفین در این جلسه چالش های امنیتی منطقه، 
از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای 

را بررسی کردند.
به گزارش ایران اینترنشنال، امیلی هورن، سخن گوی 
شورای امنیت ملی امریکا، روز پنج شنبه در بیانیه ای 
درباره  را  خود  دیدگاه های  »طرفین  کرد:  اعالم 
منافع  آنها  در  دوکشور  که  منطقه  امنیتی  موضوعات 
و نگرانی های مشترک دارند، از جمله ایران، را مطرح 
این  با  مقابله  برای  خود  مشترک  عزم  بر  و  کردند 
است  مواجه  آن  با  منطقه  که  تهدیداتی  و  چالش ها 

تاکید کردند.«
پیش از جلسه روز پنج شنبه، سالیوان و بن شبات طی 
دو تماس طوالنی جداگانه با یکدیگر تبادل نظر کرده  

بودند.

یکا و ارسائیل نخستنی نشست اسرتاتژیک خود را درباره مسائل امنییت منطقه و ایران برگزار کردند امر
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ملل  سازمان  در  بایدن  دولت  نماینده  گرینفیلد،  لیندا 
متحد پیش تر در این زمینه گفته بود که ایاالت متحده بر 
تالش پکن جهت به چالش کشیدن کشورش در سازمان 
ملل متحد تمرکز کرده و اجازه نخواهد داد تا پکن دستور 

کاری اقتدارگرایانه را در این نهاد پیش ببرد.
نامه ای  متن  به  استناد  با  خود  گزارش  ادامه  در  رویترز 
منشور  حامی  دوستاِن  از  »گروهی  توسط  شده  تنظیم 
چندجانبه گرایی  که  است  آورده  متحد«  ملل  سازمان 
واقع شده؛  مورد حمله  سابقه ای  بی  به شکل  اکنون  هم 
مسئله ای که به نوبه خود تهدید صلح و امنیت جهانی را 

به دنبال دارد.
با این حال یک دیپلمات ارشد اروپایی که نامی از وی برده 
نشده به رویترز گفته که »این به اصطالح دوستان اغلب 
کشورهایی هستند که خود بیشترین تالش را برای نقض 

منشور سازمان ملل متحد به خرج داده اند.«
این  باشد که  بهتر  اروپایی »شاید  دیپلمات  این  به گفته 
کشورها احترام به حقوق بشر و آزادی های سیاسی را ابتدا 

از خود شروع کنند.«
بالروس،  آنگوال،  الجزایر،  کشورهای  از  گزارش  این  در 
سنت  نیکاراگوئه،   الئوس،  اریتره،  کوبا،  کامبوج،  بولیوی، 
دیگر  عنوان  به  ونزوئال  و  سوریه  گرنادین ها،  و  وینسنت 

یای شمایل به دنبال ائتالِف ضد یکجانبه گرایی در سازمان ملل متحد  چنی، ایران و کور
سازمان  منشور  حامی  دوستان  گروه  پایه گذار  کشورهای 

ملل متحد نام برده شده است.
در بخشی از یادداشت گروه یاد شده آمده است: »جهان 
شاهد توسل فزاینده به یکجانبه گرایی است که با رویکرد 
تحمیل  جمله  از  خودسرانه  و  انزواطلبانه  سیاست های  و 
اقدامات یکجانبه اجباری یا خروج از توافق نامه های مهم 
برجسته  چندجانبه گرایی  بر  مبتنی  برجسته  نهادهای  و 

شده است.«
با  مقابله  جهت  در  اساسی  اقدامات  تضعیف  برای  تالش 
چالش های مشترک و جهانی از دیگر نشانه های رویکرد 

فزاینده به یکجانبه گریایی عنوان شده است.
از  راستا  در همین  ترامپ  دونالد  ریاست  تحت  واشنگتن 
سازمان  جمله  از  بین المللی  مهم  توافقنامه های  و  نهادها 
جهانی بهداشت، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، 
سازمان فرهنگی ملل متحد، یونسکو، توافق آب  و هوایی 
پاریس و توافق هسته ای قدرت های جهانی با ایران خارج 

شد.
دولت جو بایدن اما رویکردی کامال متضاد با دولت قبلی 
و  توافق ها  برخی  به  تاکنون  ژانویه  از  و  گرفته  پیش  در 
نهاد های بین المللی که امریکا پیش تر از آنها خارج شده 

بود، باز گشته است.

به  برای  بیشتر  فشار  اعمال  حال  در  چین  که  حالیست 
چالش کشیدن رهبری سنتی ایاالت متحده در این نهاد 

بین المللی است.

ایران و چند کشور  اطالعات روز: چین، کوریای شمالی، 
دیگر با استناد به منشور سازمان ملل متحد در پی جلب 
تا  هستند  بین المللی  نهاد  این  در  ائتالفی  از  حمایت 
بواسطه آن بتوان با هرگونه تهدید به استفاده از زور و یا 

اعمال تحریم های یکجانبه جلوگیری کرد.
بله نقلل از یورونیلوز فارسلی، خبرگلزاری رویتلرز با اعالم 
ایلن خبلر مدعلی شلده به متلن نامله ای دسلت یافته که 
از سلوی چنلد کشلور عضلو سلازمان مللل متحلد بلرای 
ائتالفلی  چنیلن  کلردن  اجرایلی  و  تشلکیل  از  حمایلت 

تنظیم شلده اسلت.
رویترز اعالم کرده که 16 کشور عضو سازمان ملل متحد 
به اضافه فلسطینیان در حالی دست به این اقدام زده اند 
بنا  بایدن  جو  ریاست  به  متحده  ایاالت  جدید  دولت  که 
است رویکری تازه در جهت تعامل بیشتر و چند جانبه با 

متحدان خود در پیش گیرد.
راستای  در  رویکردی  چنین  که  حالیست  در  این 
سیاست های دولت پیشین امریکا به ریاست دونالد ترامپ 
که شعار »نخست امریکا« را سرلوحه کار خود قرار داده، 

بود قرار نداشت.
متحد  ملل  سازمان  در  که  شده  متعهد  همچنین  بایدن 
در  این  بایستد،  پکن  توسعه طلبانه  سیاست های  مقابل 
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باز  افغانستان  نقاط  سایر  به  را  راهش  کم کم 
کرد و حاال در والیت های هرات، بلخ، ننگرهار، 

پروان، کاپیسا و پنجشیر هم در جریان است.
برنامه آموزش خانگی صلیب سرخ  مسئوالن 
می گویند که در دوونیم دهه از آغاز این برنامه 
توانسته اند  معلولیت  دارای  نفر   1۹1 حاال  تا 
برسانند: »سال 2۰2۰  اتمام  به  را  صنف 12 
در کل کشور 1۹۹ شاگرد داشتیم و 4۵ نفر 
جدیدالشمول. در این سال 1۰ نفر توانستند از 
صنف 12 فارغ شوند و پنج نفر دیگر با فراغت 
از برنامه سوادآموزی، سواد ابتدایی خواندن و 

نوشتن را یاد گرفتند.«
به دیدن عیسا تابش رفتم. او از چندی به این 
طرف سرپرست تیم مکتب خانگی صلیب سرخ 
در کابل است. از تیم شش نفره مکتب خانگی 
صلیب سرخ در کابل که عیسا سرپرستی آن 
را به عهده دارد چهار تای آن معلولیت دارند 
و دو تای دیگر افراد سالم اند که این برنامه را 
پیش می برند: »دو تا سرمعلم ما معلولیت دارد 

و دو تا سوپرایزر ما.«
آموزش  و  اجتماعی  بازتوانی  برنامه  مسئوالن 
آن ها  هدف  می گویند  سرخ  صلیب  خانگی 
ابتدایی مثل خواندن  در نخست آموزش های 
بعد  و  بود  معلولیت  دارای  افراد  به  نوشتن  و 
دارای  افراد  تا  دادند  گسترش  را  برنامه  شان 
و  گرفته  قرار  حاشیه  در  که  را  معلولیتی 

فراموش شده به اجتماع برگرداند.
آموزش  برنامه  اکنون  تابش،  عیسا  گفته  به 
برنامه  یک  از  فراتر  سرخ  صلیب  خانگی 
آموزشی معمول است. دست اندرکاران از صدر 
تا ذیل عاشق کارشان هستند: »من حتا در 
صورت ضرورت در روزهای رخصتی هم سرکار 
می آیم. در بدل دستمزد بهتر در جایی بهتر 
به رها کردنش نیستم چون همین جا  حاضر 

بزرگ شدیم و آموختیم.«
سراسر  در  سرخ  صلیب  خانگی  مکتب 
افغانستان، سال گذشته 1۹4 آموزگار داشت 
بودند.  معلولیت  دارای  افراد  آن  نفر   4۰ که 
این  آموزش  و  اجتماعی  بازتوانی  مسئوالن 
برنامه آموزش خانگی  ایجاد  از  نهاد می گوید 
در سال 1۹۹6 میالدی تا حاال 1۹1 نفر فرد 

دارای معلولیت را از صنف 12 فارغ داده اند. 
برنامه آموزش خانگی صلیب سرخ در کابل ۹4 
شاگرد دارای معلولیت و 7۵ آموزگار دارد که 
هر روز طبق تقسیم و براساس سیستم وزارت 

معارف آموزش می بینند.
با زمری حسینی، عضو نظارت برنامه بازتوانی 
و آموزش خانگی صلیب سرخ که بر اثر اصابت 
به  است  شده  معلول   1372 سال  در  گلوله 
خانه های افراد دارای معلولیت که از این برنامه 
مستفید می شوند رفتم. آقای حسینی می گوید 
که آن ها روزانه از برنامه آموزش خانگی صلیب 
سرخ نظارت می کنند: »شاگردان ما از صنف 
اول شروع کرده و از صنف 12 فارغ شدند و به 
دانشگاه ها رفتند. اگر به دانشگاه دولتی رفتند 
صلیب سرخ خرچ و مصرف کتاب و چپترشان 
خصوصی  دانشگاه های  به  اگر  و  پرداخته  را 
رفتند هزینه اش را صلیب سرخ پرداخته است. 
ما شاگردانی داریم که در بخش اقتصاد، حقوق 

و کمپیوتر ساینس فارغ شده اند.« 

آموزگاری است که عاشق کارش است.  روزه 
دانشکده ی  از   13۹۵ سال  ابراهیمی  آرزو 
به  و  شد  فارغ  کابل  دانشگاه  روان شناسی 
برنامه آموزش خانه به خانه افراد دارای معلولیت 
برنامه  این  به  »وقتی  پیوست:  سرخ  صلیب 
پیوستم استرس داشتم، چون کار در چنین 
محیطی را تجربه نکرده بودم. نخستین هدفی 
که برایم تعیین کردم تغییر ذهنیت افراد دارای 
معلولیت بود. کم کم با شاگردانم اُنس گرفتم و 

حاال یک خانواده ایم.«
گذشت نیم دهه از فعالیت آرزو ابراهیمی، او 
خانگی  آموزش  برنامه  عاشق  حدی  به  حاال 
صلیب سرخ شده است که گاهی اوقات حساب 
»برنامه  می رود:  در  دستش  از  هفته  روزهای 
و  مالی  نظر  از  سرخ  صلیب  خانگی  آموزش 
اقتصادی برای آموزگاران کافی نیست. اما تالش 
دارم به افراد دارای معلولیت کمک کنم. یکی 
از روزها در تقسیم اوقات اشتباه کرده به جای 
رفتن به خانه یک شاگرد به خانه دیگرش رفتم 
شاگرد به من گفت استاد امروز همراهت درس 
ندارم آن وقت متوجه شدم که تقسیم اوقات را 
اشتباه کردم. اما وقتی نمی توانم به درس بروم 

شاگردان تماس می گیرند.«
برنامه  به  از پیوستن جالل الدین  هشت سال 
»آموزش خانگی« افراد دارای معلولیت صلیب 
مشقت های  مدت  این  در  او  می گذرد.  سرخ 
زیادی را تجربه کرده است: از رفتن به جاهای 
تا  کچالو  تپه  مثل  و حومه شهر  صعب العبور 
آموزش دادن شعیب و ادریس در منطقه خلوت 
جالل الدین  خیرخانه.  لب جر  فقیرنشین  و 
مقطع  تا  را  اقتصاد  و  دارد  لیسانس کمپیوتر 
خوانده  خصوصی  دانشگاه  یک  در  لیسانس 
است. او می گوید از سال 2۰12 وقتی به این 
برنامه پیوست تا حاال با اشتیاق وظیفه اش را 
بدهد:  ادامه  را  آن  است  حاضر  و  برده  پیش 
»خدمت به کودکان دارای معلولیت خدمت به 

آموزگاران »آموزش خانگی« صلیب سرخ فرا 
گرفته است. این روزها آرزو آبراهیمی آموزگار 
او است و راه طوالنی را می پیماید تا به خانه 
وحیده می رسد. امید وحیده به زندگی در حال 
جوانه زدن است: »رفت وآمد به صلیب سرخ 
دوست  و  کرده  عالقه مند  فیزیوتراپی  به  مرا 
می خواهم  نشد  اگر  شوم،  فیزیوتراپ  دارم 

روان شناسی بخوانم.«
دسترسی افراد دارای معلولیت، به ویژه کودکان 
نیست،  آسانی  کار  افغانستان  در  آموزش  به 
این  پیوستن  از  قانونی  ممنوعیت  هرچند 
کودکان در مکاتب دولتی و خصوصی عادی 
و  جامعه  تبعیض آمیز  نگاه  اما  ندارد،  وجود 
نبود امکانات رفت وآمد باعث می شود به راحتی 
آموزش  از  جسمی  معلولیت  دارای  کودکان 
افراد  برای  آموزش  ویژه  مراکز  محروم شوند. 
محدود،  نیز  افغانستان  در  معلولیت  دارای 

دست نارس و فاقد امکاتات الزم است. 
برنامه  به  ادریس  و  شعیب  پیش  سال  چهار 
پیوستند؛  سرخ  صلیب  خانگی«  »آموزش 
بر  بنا  که  دوم  صنف  از  را  آموزشش  ادریس 
ازدیاد مشکالتش ترک کرده بود پی گرفت و 
از  بعد  به صنف ششم رسیده و شعیب  حاال 
دست دادن  از  به دلیل  را  چهارم  صنف  آن که 
و  داده  ادامه  بود،  کرده  رها  پایش  حرکات 
»سه  است:  هشتم  صنف  دانش آموز  اکنون 
از  صددرصد  و  داریم  مهربان  خیلی  معلم  تا 
استادان خود راضی ایم هر قدر بخواهیم درس 
 ۹ ساعت  تا  شب  هم  ما  می کند.  تشریح  را 

درس می خوانیم.«

آموزگاران عاشق کار
پیچ وخم  ساله   13 وحیده  دیدن  برای  وقت 
چهارراهی  محله نشین  کوچه پس کوچه های 
یک  همان  برای  کردم،  طی  را  کابل  بره کی 
هر  کار  این  اما  کردم،  احساس خستگی  روز 

هادی خوش نویس

برنامه  آموزگاران  از  یکی  ابراهیمی،  آرزو 
افراد  برای  سرخ  صلیب  خانگی«  »آموزش 
دارای معلولیت جسمی است. دانش آموز آرزو 
ابراهیمی و میزبان ما وحیده 13 ساله است 
که بیماری و جنگ هر دو پایش را از او گرفته 

است. 
وقتی 13 سال قبل وحیده به دنیا آمد، بیماری 
آبله در ستون فقرات او جا خوش کرده بود. 
وحیده  پای  به  بیماری  این  سرایت  به دلیل 
جانش  نجات  برای  دادند  تشخیص  پزشکان 
یک پای او قطع شود. با موافقت خانواده، پای 
دنیای  به  او  و  رفت  جراحی  تیغ  زیر  وحیده 
افراد دارای معلولیت قدم گذاشت. چند سال 
او  از  را  وحیده  دیگر  پای  بار جنگ  این  بعد 
اثر  گرفت. وحیده می گوید پای دومش را بر 
اصابت یک گلوله از دست داده است. این گونه 
بود که وحیده مثل بسیاری از کودکان دارای 
»با  شد:  زمین گیر  افغانستان  در  معلولیت 
آموزش  از  سال  سه  تقریبا  پایم  زخمی شدن 

دور بودم.«
یافتن کودکان دارای معلولیت جسمی در شهر 
زیرا جنگ  نیست،  کابل کار چندانی سختی 
زمین گیر  شهر  این  در  را  بسیاری  بیماری  و 
دارای  برادر  ادریس دو  و  کرده است. شعیب 
خلوت  و  فقیرنشین  منطقه  در  را  معلولیت 
خیرخانه پیدا کردیم. کودکان دارای معلولیتی 
که شامل برنامه آموزش خانگی صلیب سرخ 
وارد  فقیرانه  و  کاه گلی  اتاق   به  هستند. وقت 
شدم، جالل الدین در تخته سفید به شعیب و 

ادریس درس انگلیسی می داد.
یا  عضالت  فرسایش  بیماری  درگیر  شعیب 
ناشنوایی  از  و  است  دیستروفی«  »ماسکوالر 
مفرط هم رنج می برد به طوری که با کمک 
شنیدن  به  قادر  سختی  به  شنوایی  آله ی 
صداهای پیرامونش است. شعیب می گوید که 
سال  شش  اما  است.  مادرزادی  ناشنوایی اش 
پیش در نتیجه یک بیماری حرکت پاهایش 
را از دست داد: »شش ساله بودم که یک دفعه 
لنگ شدم.« ادریس نیز معلولیتش مادرزادی 
داخل  تا  فقط  نمی توانم.  رفته  »بیرون  است: 

حویلی می روم و بازی می کنم.«

دریچه امید در میان تاریکی
وحیده  پای  زخم های  تا  برد  زمان  سال  سه 
در  را  او  که  بزرگی  رنج  اما  کند.  پیدا  التیام 
برگرفته بود هنوز سرجایش بود؛ محرومیت از 
آموزش. سال 13۹6 وقتی روی ویلچر از خانه 
خواهرش برمی گشت در جاده منتهی به کارته 
سخی با جمعی از مردان و زنان عصابه دست 
تحریک  را  کنجکاوی اش  و حس  روبه رو شد 
کرد: »وقتی از سرک کارته سخی می گذشتیم 
به افراد معلول برخوردم که عصاچوبی با نشان 
ICRC را زیر بغل داشتند. پرسیدم، گفتند 

که آره. این مرکز صلیب سرخ است.«
به مرکز صلیب  راه وحیده  بود که  این گونه 
دو  او صاحب  که  این  کنار  در  باز شد.  سرخ 
آموزش  برنامه  شامل  شد،  مصنوعی  پای 
آن  از  شد.  نیز  بشردوستانه  نهاد  این  خانگی 
زمان تا کنون وحیده سه صنف را تحت نظر 

جامعه است. از شغلم رضایت کامل دارم.«
حاصل هشت کار جالل الدین در برنامه »مکتب 
که  است  شاگرد   1۰ سرخ،  صلیب  خانگی« 
توانسته صنف 12 را تمام کند و به تحصیالت 
عالی راه یابند: »هر سال به طور اوسط هشت 
شاگرد دارم و گاهی به 13 شاگرد هم می رسد. 
به طور تخمینی در هشت سال ۵۰ شاگرد را 
آموزش دادم و 1۰ نفر آن از صنف 12 فارغ 

شده اند.«

آموزش خانگی صلیب سرخ چیست؟
آنچه از سال 1۹۹6 در یادها مانده، موجی از 
به همراه  طالبان  بود که  بربریتی  و  خشونت 
آورد و ساِل منحوسی را برای کشور رقم زد. اما 
در این سال یک اتفاق به ظاهر ساده، جرقه ای 
امیدی را در زندگی یک بخش »فراموش شده« 
به  آن ها  امیدوارانه  نگاه  باعث  و  کرد  روشن 

آینده شد.
2۵ سال قبل، سال 1۹۹6 میالدی همزمان با 
تصرف کابل توسط طالبان، کمیته بین المللی 
مکتب  »تیم  ایجاد  به  تصمیم  سرخ  صلیب 
خانگی« گرفت تا از این طریق به افراد دارای 
معلولیتی که در وضعیت بغرنجی به سر می برند 

زمینه آموزش و تحصیل را مهیا کند.
»آموزش  برنامه  نخستین  تطبیق  از  بعد 
برنامه  این  کابل،  در  سرخ  صلیب  خانگی« 

آموزش خانیگ صلیب رسخ؛ 
جایی که آموزگاران عاشق کار و دانش آموزان عاشق درس اند

مسئوالن برنامه بازتوانی اجتماعی 
و آموزش خانگی صلیب سرخ 
می گویند هدف آن ها در نخست 
آموزش های ابتدا�یی مثل خواندن 
و نوشتن به افراد دارای معلولیت 
بود و بعد برنامه  شان را گسترش 
دادند تا افراد دارای معلولیتی را که 
در حاشیه قرار گرفته و فراموش 
شده به اجتماع برگرداند.
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لیتر تیل دیزل و۹۰۰۰۰  آبیاری و مالداری پروژه } تدارک 11۰۰۰۰  قبأل ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 
MAIL/PD/NC- شماره داوطلبی  تحت  وزارت  آالت  وماشین  نقلیه  وسایط  ضرورت  مورد  پطرول  تیل   لیتر 
B/G-4/1400/Rebid{ را به اعالن داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ }24/12/13۹۹{

برگزارگردد،  اما درمدت اعالن پروژه  تمدید وارد گردیده است.
بناء به اطالع داوطلبان واجد شرایط می رساند تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته 
خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }1۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }چهار 
شنبه{ مورخ }۰4/۰1/14۰۰{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر 
مبلغ)22۰,۰۰۰(  دو صدو بیست هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( 

میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، 

آبیاری ومالداری
داوطلبلان میتواننلد اسلناد مکملل داوطلبلی را از ویلب سلایت NPA.GOV.AF داونللود نماینلد،در صلورت عدم 
داونللود از ویلب سلایت، داوطلبلان ملی توانند شلرطنامه  را در سلی دی یا فلش دیسلک از آمریت تلدارکات اجناس 
وخدملات غیلر مشلورتی  ریاسلت تهیله وتلدارکات واقلع تعمیلر معینیلت ماللی واداری، منلزل اول به شلکل رایگان 

بدسلت آورند.

» تعدیل در میعاد اعالن داوطلبی پروژه } تدارک 11۰۰۰۰ لیتر تیل دیزل و 
9۰۰۰۰ لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وماشین آالت وزارت{

قبأل ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه } تدارک، انتقال و توزیع  3۰۰ متریک تن تخم 
 }MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400 بذری شالی برای 13 والیت کشور تحت دوالت تحت داوطلبی شماره
را به اعالن داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ }23/12/13۹۹{برگزارگردد،  اما درمدت اعالن 

پروژه  تمدید وارد گردیده است.
بناء به اطالع داوطلبان واجد شرایط می رساند تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته 
خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }1۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }سه 
شنبه{ مورخ }۰3/۰1/14۰۰{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر برای 
الت اول  مبلغ )32۰,۰۰۰( سه صدو بیست هزارافغانی و تضمین آفر برای الت دوم مبلغ )22۰,۰۰۰(  دوصدو بیست 
هزار افغانی و برای مجموع هردو الت مبلغ ))۵4۰,۰۰۰ پنجصدو چهل هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت 

)طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه : دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، 

آبیاری ومالداری
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود 
از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر 

مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

» تعدیل در میعاد اعالن داوطلبی پروژه } تدارک، انتقال و توزیع  
3۰۰ متریک تن تخم بذری شالی برای 13 والیت کشور تحت دوالت{
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شرط های که گذاشته، حاضر نیست از حکومت 
به هیچ صورت  و  بکشد  پنج ساله خود دست 
حاضر به انعطاف نیست. بنابراین پیام نامه  وزیر 
خارجه امریکا این است که رییس جمهور را تحت 

فشار قرار دهد تا از موضع خودش کوتاه بیاید.«
دکتر عارفی معتقد است که پروسه دوحه اگر ادامه 
هم یابد، باز هم به نتیجه نخواهد رسید. چرا که 
طرف های منازعه و به خصوص طرف طالبان که 
ناامن کننده کشور هستند، به بن بست در جنگ و 
منازعه نرسیده است: »در بحث صلح سازی یکی 
از مهم ترین پیش شرط ها برای رسیدن به توافق 
صلح این است که دو طرف به بن بست جنگ و 
منازعه رسیده باشند. اما در شرایط کنونی طالبان 
از اقتصاد جنگی سود می برند. بنابراین هیچ نوع 
چشم انداز مثبت و امیدوارکننده وجود ندارد که 

پروسه دوحه به نتیجه برسد.«
که  دیگری  پیچیدگی  عارفی،  دکتر  نظر  از 
که  است  این  دارد  وجود  افغانستان  جنگ  در 
حکومت برخورد قاطع و سرکوب گرانه در برابر 
طالبان ندارد: »بلکه طالبان را به عنوان ابزار در 
مقابل ائتالف شمال و در مقابل اردوی ملی که 
به زعم حامد کرزی این نهاد ملی نبود، چرا که 
اکثریت نیروهای این نهاد امنیتی را غیرپشتون ها 
تشکیل می داد. بنابراین کرزی نه تنها طالبان را 
بلکه در مواردی  به طور قاطعانه سرکوب نکرد، 

حمایت هم کرد.«
معضالت افغانستان به عنوان مشکالت برخاسته 
از فرهنگ و مردم افغانستان خواهند نگریست 
و در صدد مختصرکردن حمایت ها از حکومت 
بایدن  جو  ترمپ،  مقایسه  به  و  برآمده  کابل 
خودش  به زعم  افغانستان  معضالت  حل  برای 

رادیکال تر عمل خواهد کرد.«
چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  اوغلی  آقای 
می گوید  است،  نداشته  پیشرفت  دوحه  پروسه 
که  داشت  وظیفه  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
بر این پیچیدگی های جنگ و صلح افغانستان 
فایق آیند که متأسفانه آن ها نتوانستند: »دلیل 
از  تعدادی  پایین  ظرفیت  شاید  آن ها  ناکامی 
آن ها  از  تعدادی  عالقه  و  یکسو  از  نمایندگان 
برای طوالنی شدن مذاکرات جهت اخذ معاشات 
بلند از سوی دیگر بوده باشد. از آنجایی که مردم 
می دانند تعدادی از مذاکر ه کنندگان فرزندان و 
یا وابستگان انگل های سیاسی قومی اند و زبان 
طالب را که بیشتر با آیات و احادیث، هر عمل 
خود را در افغانستان توجیه می کنند، نمی دانند. 
این مسأله بر نمایندگان طالبان که فکر می کنند 
امریکا را شکست داده اند، غرور کاذب بخشیده 
تا حضور نمایندگان دولت را زیاد جدی نگرفته 
اعالم  از  را قبل  و مسائل مطرح شده در دوحه 
اثرگذار  امریکا،  جدید  رییس جمهور  سیاست 

نخوانند.«
پژوهشگر  و  نویسنده  اندیشمند،  محمداکرام 
که  می گوید  روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در 
بودن  بی نتیجه  و  طوالنی شدن  از  امریکایی ها 
شده اند.  ناامید  و  ناراض  بین االفغانی  مذاکرات 
این مذاکرات مطابق چارچوب زمانی توافق نامه 
امریکا و طالبان پیش نرفته است: »درحالی که 
امریکایی ها امیدوار بودند که با عملی شدن گام 
به گام مراحل توافق نامه دوحه راه را برای ترک 
افغانستان هموار می کند. اما این گونه نشد. حاال 
هم بدون تردید مذاکرات قطر لغو نمی شود، اما 
امریکایی ها دیگر در انتظار نتیجه این مذاکرات 

نمی نشیند.«

است.«
صلح  مورد  در  که  است  معتقد  جعفری  آقای 
دولت  از  خوبی  میراث  بایدن  جو  افغانستان، 
بدون  امریکا  جدید  اداره  و  است  برده  ترمپ 
تردید به دنبال بهره برداری از این میراث خواهد 
که  مدلی  و  است  جنگ  پایان  »هدف  بود: 
بایدن روی دست گرفته بازگشت به تدبیر امور 
جهانی Global Governance است. تقویت 
رژیم های بین المللی و توجه به پیچیدگی های 
با  رابطه  در  که  است  شده  باعث  منطقه ای 
افغانستان نیز از منظر منطقی تصمیم درستی 
چراغ  نشان دادن  با  امریکایی ها  شود.«  گرفته 
از  به قدرت های منطقه در آستانه خروج  سبز 
بین االفغانی  مذاکرات  از  مراتب  به  افغانستان، 
گرفته اند:  پیش  در  را  واقع بینانه تری  سناریوی 
افغانستان  صلح  قربانی  گوشت  مانند  »اگرچه 
در پایتخت های کشورهای همسایه می چرخد، 
اما معتقدم با نامه اخیر وزیر امور خارجه امریکا 
خردشدن  صدای  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
وضعیت  زایش  برای  استخوان  بیست  همزمان 

جدید شنیده می شود.«

در صدد مختصرکردن حمایت ها از حکومت 
کابل

و  دانشگاه  استاد  اوغلی،  محمدرحمان  سردار 
نماینده پیشین پارلمان در گفت وگو با اطالعات 
توافق نامه  روز، می گوید پروسه دوحه محصول 
میان امریکا و طالبان بوده است، بعد از انتخابات 
برابر  در  ترمپ  مقاومت  و  امریکا  پرجنجال 
مساعد  نوعی  به  را  زمینه  بایدن،  جو  پیروزی 
توسط  رفته  راه  امریکا،  جدید  اداره  تا  ساخت 
اداره ترمپ را عوض کند. بنابراین احتمال زیاد 
وجود دارد که پس از بررسی توافق نامه دوحه، 
مذاکرات بین االفغانی را کنار بگذارند. اما تالش ها 
و  خالصه تر  سریع تر،  صلح  به  دست یابی  برای 
ملموس تر شود: »با درنظرداشت اظهارات قبلی 
بر  امریکا  اداره  افغانستان،  مورد  در  بایدن  جو 

عباس عارفی

طرح حکومت مشارکتی صلح که از سوی وزارت 
رهبران  افغانستان،  حکومت  به  امریکا  خارجه 
سیاسی در کابل و رهبران گروه طالبان در دوحه 
تاکنون واکنش های گسترده  و  پیشکش شده، 
افغانستان و منطقه در پی  متنوع را در داخل 
داشته است. عبداهلل عبداهلل، رییس  شورای عالی 
مصالحه ملی از این طرح استقبال کرده و امراهلل 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری آن را »سند 
بردگی« عنوان کرده است. گروه طالبان، اما هنوز 

واکنش نشان نداده است.
طرح حکومت مشارکتی صلح و همزمان نامه ی 
هشدارآمیز آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا به 
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل در هفته ی 
گذشته، پروسه صلح افغانستان را به شدت تحت 
تأثیر قرار داده است. طوری که در سطح منطقه ای 
نیز در قبال پروسه صلح افغانستان تحرک ایجاد 
کرده است، روسیه از حکومت افغانستان، رهبران 
سیاسی و نمایندگان گروه طالبان دعوت کرده 
میان  این  در  بروند.  مسکو  در  نشستی  در  که 
عمده ترین پرسش که خلق می شود این است 
که در صورت پافشاری امریکا بر عملی شدن این 
طرح و  روی کارآمدن پروسه جدیدی در ترکیه 
با اشتراک سطح بلند مذاکره کنندگان، آیا پروسه 

دوحه کنار گذاشته می شود؟  

سناریوی واقع بینانه تر
دکتر محمدموسی جعفری، پژوهشگر و استاد 
دانشگاه در گفت وگو با اطالعات روز می گوید که 
کنارگذاشتن پروسه دوحه اهمیت چندانی ندارد. 
توافق نامه  راستای  در  دوحه  مذاکرات  که  چرا 
امریکا و طالبان ایجاد شد و بیش از این که هدف 
آن رسیدن به توافق صلح میان طرفین افغانی 
باشد، تحقق بخشی از توافق نامه امریکا و طالبان 
است که اهمیت دارد: »مسأله اصلی این است که 
مسیر صلح افغانستان آیا با مذاکرات بین االفغانی 
میسر می شود؟ که در این مورد پاسخ من منفی 

آقای اندیشمند می گوید که امریکایی ها نشست 
ترکیه را زیر نظر سازمان ملل در روزهای آینده 
برگزار خواهند کرد. مقدمات این نشست با سفر 
نماینده سازمان ملل در کابل و دوحه آغاز شده 
است: »از آنجایی که قطر و ترکیه رابطه نزدیک 
و دوستانه دارند، این نشست به سرعت برگزار 
همکاری  مخالفت  به جای  قطر  و  شد  خواهد 
خواهد کرد. گروه طالبان در نشست ترکیه به 
نخواهند  اصرار  گذشته  امارتی  نظام  بازگشت 
نمی خواهند.  را  این  پاکستانی ها  که  چرا  کرد، 
پسا  اسالمی  نظام  از  نیز  دوحه  توافق نامه  در 
توافق سخن رفته است که بر سر نام آن توافق 
صورت خواهد گرفت«. از نظر آقای اندیشمند، 
امریکایی ها به صورت قطع در صدد اجرایی شدن 
طرح خود هستند تا راه بیرون رفت از افغانستان 
برای شان هموار شود. برای آن ها رفتن به گونه ی 
آبرومندانه اهمیت دارد و مهم نیست که آینده ی 
افغانستان چه می شود. آینده افغانستان بیشتر 
و  همسایگان  ناهمسویی  و  همسویی  گرو  در 
قدرت های منطقه ای است. طبعا امریکا و اروپا 

می توانند در این همسویی نقش مهم ایفا کنند.
دکتر مهدی عارفی، پژوهشگر و استاد دانشگاه 
با اطالعات روز می گوید که لحن  در گفت وگو 
این است که  از  ناشی  امریکا  نامه وزیر خارجه 
مهم ترین مانع فعلی مذاکرات صلح رییس جمهور 
غنی تلقی شده است: »آقای غنی با خط قرمز و 

از دوحه به آنکارا؛ 

آیا امریکا سناریوی واقع بینانه تری روی دست گرفته؟


