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اعالم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان 
زیادی  مخالفان  و  طرفداران  دیگر،  ماه  پنج  تا 
دارد. اما برای شهروندان افغانستان این تصمیم 
به نوعی غیرمنتظره بود. از روزی که این تصمیم 
آینده ی  از  افغانستان  شهروندان  شده،  اعالم 
بسیاری  شده اند.  نگران  بیشتر  سیاسی  مبهم 
افغانستان  در  دیگر  بار  تاریخ  که  می کنند  فکر 
یک  آستانه ی  در  کشور  و  می شود  تکرار 
بایدن  جو  است.  الیگارشی  و  سیاسی  فروپاشی 
رییس جمهور امریکا در روز اعالم تصمیم خروج 
سربازان این کشور و نیروهای ناتو از افغانستان، 
امریکا  او گفت  را مسئوالنه خواند.  این تصمیم 
بر تهدیدی که علیه این کشور از طرف طالبان 
ترک  آیا  دارد.  تمرکز  دارد،  وجود  تروریزم  و 
که  تمام عیار  جنگ  یک  میانه ی  در  افغانستان 
با  که  دولتی  و  ساله   20 متحد  آن  طرف  یک 
هزینه ی هنگفت مالی و جانی امریکا و جامعه ی 
بین الملل بنا شده و در طرف دیگر دشمن 20 
است،  تروریستی  ساله که یک گروه قدرت مند 
به معنای خروج مسئوالنه است؟ این کار نه تنها 
خروج  معنای  به  افغانستان  شهروندان  نظر  از 

مسئوالنه نیست که...
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پایان جنگ یا 
سقوط مأموریت؟

حکمتیار به طالبان: 
از نشست استانبول به عنوان 
یک فرصت استفاده کنید

پنتاگون: 
ممکن تعداد نیروها 
در افغانستان قبل از خروج 
افزایش یابد

گرداب جنگ در هرات؛ 
دست  کم در شش ولسوالی 
هر شب جنگ است

جنگ و مهاجرت
شبکه های اجتماعی و استراتژی های 
اقتصادی هزاره های افغانستان
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انیسه شهید به عنوان 
»چهره ی آزادی بیان« 

افغانستان انتخاب شد

ناسا، اسپیس ایکس را 
برای فرستادن مجدد انسان 
به ماه انتخاب کرد

شفاخانه ی افغان-جاپان؛ 

بزرگ ترین سنگر افغان ها 
در برابر کووید19

غرب  در  تمیز  و  طوالنی  فراخ،  کوچه ای  اواسط  در 
محافظانی  و  امنیتی  موانع  از  عبور  از  پس  کابل، 
به  دارند،  نظر  زیر  را  افراد  مرور  و  عبور  دقت  با  که 
ویژه ی  شفاخانه ی  مجهزترین  و  بزرگ ترین  ورودی 
درمان بیماران مبتال به کووید19 رسیدیم. دم درب 
از  طوالنی  صفی  دیوار،  کنار  در  شفاخانه  ورودی 
اتاقک های کوچک کنار هم چیده شده است. آن جا 
همراهان بیماران در انتظار به سر می برند. عده ای، از 
انتظار برای مشخص شدن وضعیت  از  کالفگی ناشی 
با  تعدادی  کشیده اند.  دراز  تشک   روی  بیماران شان 
دم کردن  و  پز  و  پخت  برای  که  گازی  کپسول های 

چای آورده اند، مصروف اند.
و  جارچی  محافظ،  چند  شفاخانه،  ورودی  درب  دم 
را  افراد  خروج  و  ورود  پذیرش،  و  معلومات  مسئول 

مدیریت می کنند...
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آنچه مأموریت امریکا را در افغانستان به شکست محکوم کرد
برای  ادامه ی جنگ  به  و  نپذیرفت  را  گروه  این  تسلیمی 
متعهد  کشور  کنار  و  گوشه  هر  از  طالبان  نفوذ  برچیدن 
امور  براون«، کارشناس  شد. به گفته ی خانم »فرانسیس 
بین المللی«،  صلح  برای  کارنگی  »موقوفه  در  افغانستان 
بین المللی  توافق نامه  عقد  بر  واشنگتن  هفته  همان  در 

به منظور ایجاد حکومت جدید در افغانستان،...

به  امریکایی  نیروهای  حمله  آغاز  از  پس  ماه  دو  حدود 
به  متحده  ایاالت  مأموریت   ،2001 اکتبر  در  افغانستان 
سمت ناکامی کشیده شد. درحالی که در 7 دسامبر 2001 
کرد که  اعالم  طالبان  عبدالسالم ضعیف، سخن گوی  مال 
می کنند...  آغاز  را  خود  اسلحه  تسلیم دهی  طالبان  »فردا 
متحده  ایاالت  برویم«،  خانه  به  باید  ما  می کنم  فکر 
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امریکای ذهنی ما
افغانستان  »امریکا می  خواهد  کنید کسی می  گوید  فرض 
را در برابر ایران به عنوان یکی از متحدان خود نگه دارد.« 
این جمله تنها در صورتی ارزش و اهمیت دارد که ادعای 
می  توان  کجا  از  باشد.  دقیق  و  درست  آن  در  مطرح  شده 
یک  به  و  دارد  معتبری  محتوای  جمله  این  که  دانست 

واقعیت اشاره می  کند؟ به این سوال دو پاسخ...

ایجاد »خانه ی آزادی بیان افغانستان«؛ 
»آزادی بیان در روند صلح تضمین شود«

صفحه 2
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حکمتیار به طالبان: 
از نشست استانبول به عنوان یک فرصت استفاده کنید

کسی ترس ندارد«. 
رهبر حزب اسالمی در بخشی از صحبت هایش گفت که تأخیر در خروج امریکا از 
افغانستان دالیل لوجستیکی نه، بلکه دالیل سیاسی دارد که امریکا تا کنون این 

دالیل را با مردم افغانستان و کشورهای رقیب امریکا در میان نگذاشته است.
یک  را  سپتامبر   11 تا  افغانستان  از  خارجی  نظامیان  خروج  حکمتیار  گلبدین 
پیشرفت خواند، اما گفت که این تصمیم یکجانبه و در مغایرت با توافق نامه ی دوحه 

گرفته شده و هیچ کمکی به حل بحران افغانستان نخواهد کرد.
امریکا چهارشنبه  ایاالت متحده ی  بایدن، رییس جمهور  این درحالی است که جو 
شب هفته ی گذشته )25 حمل( اعالم کرد که تمامی نیروهایش را تا 11 سپتامبر 
سال جاری از افغانستان خارج می کند. همزمان با این، ناتو نیز اعالم کرده است که 
یکجا با امریکا افغانستان را ترک می کند. طالبان اما گفته اند تا زمانی که نیروهای 
خارجی به گونه ی کامل افغانستان را ترک نکنند، در هیچ نشستی که در آن در مورد 

افغانستان تصمیم گرفته شود، شرکت نمی کنند.

طالبان  گروه  از  افغانستان  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  روز:  اطالعات 
می خواهد که در نشست استانبول شرکت کرده و از ان به عنوان یک فرصت استفاده 

کنند.
آقای حکمتیار که دیروز )شنبه، 28 حمل( در یک نشست خبری در کابل صحبت 
می کرد، خطاب به طالبان گفت که اگر اراده برای رسیدن به صلح دارند و یا مجبور 

به ادامه ی جنگ نیستند، در مذاکرات با مردم افغانستان مقاطعه نکنند.
به گفته ی حکمتیار، طالبان از مرحله ی مذاکره با امریکایی ها عبور کرده و در حال 

حاضر هیچ توجیهی برای اعالم مقاطعه در مذاکره با مردم افغانستان ندارند.
او تأکید کرد که اعالم مقاطعه در مذاکرات از سوی طالبان به نفع این گروه نیست 
و در جهان و در میان مردم افغانستان نسبت به طالبان ذهنیت منفی ایجاد می کند.

گلبدین حکمتیار همچنان خطاب به طالبان گفت در صورتی که به خاطر موقف شان 
دالیل قوی و موجه دارند، در نشست استانبول به »جانب مقابل« و جهانیان ارائه 
کنند. به گفته ی او، »کسی که به خاطر موقف شان دالیل قوی دارد، از مذاکره با هیچ 

تصمیم  این  مخالف  امریکا  در  بسیاری 
است. حتا از دید ناظران امریکایی خروج 
جنگ،  پایان  نه تنها  خارجی  نیروهای 
بلکه تمدید و بزرگ ترشدن جنگ تفسیر 

می شود. 
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
هم دست آوردهای دو دهه ی گذشته در 
یک  به  عنوان  طالبان  هم  و  است  خطر 
خطر برای امریکا باقی می ماند. طالبان 
گروهی است که هرگز به صورت روشن 
نگفته اند که از اعمال گذشته ی خود از 
دست  اقلیت ها  و  زنان  سرکوب  جمله 
و  سیاسی  نیروهای  تمامی  برداشته اند. 
قریب  اکثریت  با  عمیقا  طالبان  جنگی 
غرب  حمایت  با  که  تغییراتی  اتفاق  به 
در افغانستان طی دو دهه ی گذشته به 
میان آمده، مخالف اند. همچنین طالبان 
از پناه دادن به تروریست های بین المللی 
دست  امریکا  عمده ی  نگرانی  به  عنوان 
برنداشته اند. از زمان امضای توافق نامه ی 
امریکا و طالبان بر پایه ی گزارش وزارت 
ارتباط شان  طالبان  امریکا  خزانه داری 
از طرف  داده اند.  القاعده گسترش  با  را 
دیگر، »سیا« پیش بینی کرده است که 
افغانستان  از  امریکا  عجوالنه ی  خروج 
و  فعلی  حکومت  فروپاشی  به  می تواند 
تسلط طالبان بر این کشور منجر شود. 
که  می دهد  هشدار  سیا  آن،  از  بدتر 
امریکا،  شتاب زده ی  خروج  فردای  در 
در  دارد  امکان  داعش  حتا  یا  القاعده 
معنای  به  این  کنند.  النه  افغانستان 
با  مبارزه  در  امریکا  مأموریت  سقوط 

تروریزم است. 
دور از تصور نیست که خروج زودهنگام 
امریکا از افغانستان وضعیت مشابه عراق 
را برای این کشور به ارمغان آورد. خروج 
به  منجر  عراق  از  امریکایی  سربازان 
پیشرفت سریع شورشیان داعش به سوی 
شهر بغداد شد و در عراق هرج ومرج و 
خروج  پیامد  در  شد.  حکم فرما  بحران 
حاکم  وضعیتی  عراق  از  امریکا  اشتباه 
همچنان  نظامی  نظر  از  امریکا  که  شد 
ناگزیر  و  شد  زیادی  هزینه های  متقبل 
شد در عراق بماند. این سناریو می تواند 
و  داعش  و  شود.  تکرار  افغانستان  در 
ترتیب  را  بازگشتی  می توانند  القاعده 
دهند. از نظر بسیاری از ناظران القاعده، 
متواری  سال   20 توانسته  که  سازمانی 
زنده بماند، به خوبی قادر به انجام چنین 

کاری خواهد بود. 
سرخوردگی حکومت بایدن از این جنِگ 
به ظاهر بی پایان کامال قابل درک است، 
چنین  در  مأموریت  این  کردن  رها  اما 
شرایطی برای امریکا و افغانستان سودی 
ندارد و یک شکست مفتضحانه  در پی 
حکم  سیاسی  منطق  بنابراین،  است. 
باعث  که  اخالقی  به لحاظ  هم  می کند 
سرنوشت  و  زندگی  خطرافتادن  به 
بخش های قابل توجه جامعه افغانستان 
می شود و از منظر استراتژیک که امنیت 
ایاالت متحده را به خطر می اندازد، در 

این تصمیم تجدید نظر شود. 
با خروج نیروهای امریکایی در افغانستان 
طالبان دیگر حاضر نیستند به یک روند 
گروه  این  دهند.  تن  صلح  عادالنه ی 
خارجی  نیروهای  بیرون شدن  مترصد 
اعالم زمان خروج  با  است. حتا طالبان 
نیستند،  نیروهای خارجی حاضر  کامل 
ترکیه  در  رو  پیش  روزهای  نشست  در 
مذاکرات  موفقیت  برای  کنند.  شرکت 
هیچ نشانه ی امیدوارکننده وجود ندارد. 
وضعیت مبهم است. طالبان نیز این روزها 
به شدت به خشونت خود افزوده و جنگ 
افغانستان  والیت های  بیشتر  در  تقریبا 
به نظر می رسد طالبان  بعید  است.  گرم 
فرصت  یک  به  عنوان  ترکیه  نشست  از 
استفاده کنند. بنابراین، وقتی برای یک 
نیست،  امیدی چندانی  راه حل سیاسی 
خطر تهدید دوباره ی امریکا از ناحیه ی 
همه  این  به  نیازی  پابرجاست  تروریزم 

شتاب نیست. 

اطالعات که تضمین کننده ی آزادی بیان 
اند، در روند صلح تضمین شود.

بیان  آزادی  »خانه ی  هم،  سوی  از 
در  اخیر  پیشرفت های  از  افغانستان« 
همچنان  و  کرده  استقبال  صلح  روند 
طرف های  که  است  کرده  امیدواری  ابراز 
گذشته  دست آوردهای  درک  با  گفت وگو 
و  حمایت  بر  بیان،  آزادی  راستای  در 
شهروندان  بیان  آزادی  حق  از  حفاظت 
افغانستان و به کار مستقالنه ی خبرنگاران 

و رسانه های آزادی توافق کنند.
بیان  آزادی  »خانه ی  اعالمیه ی  در 
افغانستان« آمده است: »تجربه ی صلح در 
با  که  می دهد  نشان  نیز  دیگر  کشورهای 
سرکوب آزادی بیان و حق نشر دیدگاه ها 
و  اجتماعی  مختلف  گروه های  نظریات  و 
سیاسی، امکان دسترسی به صلح واقعی و 

پایدار بعید است.«

رسیدگی صورت گیرد.
طبق اعالمیه، تضمین مصونیت خبرنگاران 
صلح  روند  پایان  در  بیان  آزادی  حفظ  و 
کمک های  ادامه ی  شرط  یک  به عنوان 
در  جهانی  جامعه ی  دیپلماتیک  و  مالی 

نظر گرفته شود. 
است  آمده  اعالمیه  این  در  همچنان 
طریق  از  صلح  روند  در  شفافیت  که 
و  افغانستان  مردم  دوامدار  دست رسی 
صلح  گفت وگوهای  جزئیات  به  رسانه ها 
و  خبرنگاران  نمایندگان  حضور  و  تأمین 
روند  در  نیز  افغانستان  مدنی  جامعه ی 

صلح تضمین شود.
»خانه ی آزادی بیان افغانستان« در ادامه 
حقوقی  چارچوب  حفظ  که  است  گفته 
شانزدهم  ماده های  جمله  از  موجود 
قانون  اساسی،  قانون  سی وچهارم  و 
رسانه های همگانی و قانون دست رسی به 

نگران است.
بیان  آزادی  »خانه ی  اعالمیه،  طبق 
افغانستان« انتظار دارد که بستر فرهنگی، 
سیاسی و حقوقی موجود برای آزادی بیان 
پایان گفت وگوهای صلح  در جریان و در 

قربانی معامله های سیاسی نشود.
در این اعالمیه آمده است که در جریان 
کارمند  و  خبرنگار  ده  گذشته  ماه  شش 
کشتارهای  و  خشونت  قربانی  رسانه ای 
می رسد  نظر  »به  و  شده اند  هدفمند 
نیروهای مخالف با حقوق بنیادین بشری، 
حداقل  یا  ساختن  بی صدا  صدد  در 

تک صداسازی جامعه ی افغانستان اند.«
خواستار  افغانستان  بیان  آزادی  خانه ی 
هدفمند  کشتارهای  فوری  توقف 
شده  غیرنظامیان  دیگر  و  خبرنگاران 
و  قتل  پرونده های  به  که  است  گفته  و 
خشونت علیه خبرنگاران به گونه ی عاجل 

و  خبرنگاران  از  جمعی  روز:  اطالعات 
»خانه ی  افغانستان  رسانه های  مسئوالن 
کردند.  ایجاد  را  افغانستان«  بیان  آزادی 
یک  ایجاد  بیان،  آزادی  خانه ی  هدف 
حرفه ای  صنفی  و  متکثر  فراگیر،  تشکل 
رسانه ای  کارمندان  و  خبرنگاران  برای 

گفته شده است.
اولین همایش رسمی »خانه ی آزادی بیان 
با  حمل(   28 )شنبه،  دیروز  افغانستان« 
تلویزیون  خبرنگار  شهید،  انیسه  معرفی 
طلوع نیوز به عنوان »چهره ی آزادی بیان« 

برگزار شد.
بیان  آزادی  »خانه ی  اعالمیه ی  در 
توجه  با  که  است  آمده  افغانستان« 
کشتارهای  و  خشونت ها  از  موجی  به 
فعاالن مدنی  و  علیه خبرنگاران  هدفمند 
محدودشدن  از  خانه  این  غیرنظامیان،  و 
بیان  آزادی  دست رفتن  از  و  فضا  بیشتر 

ایجاد »خانه ی آزادی بیان افغانستان«؛ 
»آزادی بیان در روند صلح تضمنی شود«

گروه طالبان قبل از آن نیز در واکنش به 
خروج  در  تأخیر  بر  مبنی  آمریکا  تصمیم 
نظامیانش از افغانستان، گفته بود تا زمانی 
افغانستان  از  نیروهای خارجی  تمامی  که 
خارج نشوند، در هیچ نشستی که در آن 
شود،  گرفته  تصمیم  افغانستان  مورد  در 

اشتراک نمی کند.
براساس توافق نامه امریکا و طالبان که در 
دوحه،  در  خورشیدی   1۳98 حوت  دهم 
اول ماه می  به امضا رسید،  پایتخت قطر 
سال جاری میالدی به عنوان آخرین مهلت 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 

تعیین شده است.
نظامی   2500 به شمول  حاضر،  حال  در 
ناتو  نظامی   9۶00 به  نزدیک  امریکایی، 
در افغانستان حضور دارند. این نظامیان به 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان آموزش و 

مشوره می دهند.

دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  آن،  از  پس 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در  نیز  ناتو 
خروج نیروهای ناتو از افغانستان از اول ماه 
می آغاز و طی چند ماه پس از آن تکمیل 
خواهد شد. او تأکید کرد که ناتو و امریکا 

از افغانستان همزمان خارج می شوند.
در  گفت  همچنان  استولتنبرگ  آقای 
خروج  جریان  در  طالبان  که  صورتی 
نیروها  این  بر  حمله ای  خارجی،  نظامیان 
انجام دهند، با پاسخ سخت نظامی مواجه 

خواهند شد.
یک روز پس از آن طالبان با نشر اعالمیه ای 
نیروها  این  زمان خروج  تأخیرانداختن  به 
توافق نامه ی  از  علنی  سرپیچی  به معنای 
دوحه است. این گروه تهدید کرده بود که 
توافق نامه  این  انجام  به  امریکا متعهد  اگر 
»راه  جنگ جویانش  به  گروه  این  نشود، 

هرگونه اقدام الزم« را باز می گذارد.

سایر  یا  و  امریکایی  نیروهای  بر  خروج 
پاسخ  امریکا  سوی  از  خارجی،  نیروهای 

داده خواهد شد.
پیش، جو  روز  است که سه  درحالی  این 
متحده ی  ایاالت  رییس جمهور  بایدن، 
نظامیان  خروج  برنامه ی  رسما  امریکا 
کرد.  اعالم  را  افغانستان  از  امریکایی 
نظامیان  تمامی  برنامه،  این  براساس 
جاری  سال  سپتامبر   11 در  امریکایی 

افغانستان را ترک خواهند کرد.
افغانستان در  از  امریکایی  خروج نظامیان 
سال  سپتامبر   11 حمالت  سالگی   20
2001 انجام می شود. بایدن در سخنرانی 
برنامه، حمالت  این  اعالم  خود در هنگام 
در  امریکا  حضور  دلیل  را  سپتامبر   11
اما گفت که »این  افغانستان عنوان کرد، 
نمی تواند توجیه کند که ما چرا در سال 

2021 در آنجا ]افغانستان[ بمانیم.«

امریکا  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
خروج  به منظور  که  می گوید  )پنتاگون( 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  مصون 
افغانستان  در  نیروها  این  شمار  ممکن 

افزایش یابد.
روز  دو  پنتاگون  سخن گوی  کربی،  جان 
پیش )جمعه، 27 حمل( در یک نشست 
نیروها  این  تعداد  که  است  گفته  خبری 
افزایش  افغانستان  برای مدت کوتاهی در 
می یابد تا عالوه بر خروج مصون، منظم و 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  آگاهانه ی 
تهدیدات احتمالی گروه طالبان را نیز دفع 

کند.
امریکا نسبت به خطر  افزوده است که  او 
حمالت طالبان به نیروهای این کشور در 
را  تهدید  این  و  است  آگاه  خروج  هنگام 
کرده  تأکید  کربی  جان  می گیرد.  جدی 
است که هر گونه حمالت طالبان در روند 

گون:  پنتا
ممکن تعداد نریوها در افغانستان قبل از خروج افزایش یابد

انیسه شهید به عنوان »چهره ی آزادی بیان« افغانستان انتخاب شد
نمره داده شده است که در  داوران  از سوی  به هر خبرنگار 

نتیجه، انیسه شهید بیشترین امتیاز را کسب کرده است.
 107 اول  مرحله ی  در  خبرنگار،   1700 از  بیش  میان  از 
خبرنگار از سوی داوران انتخاب شدند. در مرحله ی دوم پنج 

نفر راه یافتند.
سوی  از  روز  اطالعات  روزنامه  گزارشگر  سروش  عصمت اهلل 
داوران جایگاه دوم را گرفت و کریم امینی گزارشگر طلوع نیوز 

سوم شد.
و  پژواک  خبرگزاری  خبرنگار  سایل  عبدالرقیب  طور،  همین 
رحیم گل ساروان خبرنگار صدای امریکا دو خبرنگار دیگری اند که از سوی هیأت 

داوران در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفته اند.
خانه ی آزادی بیان و وزارت اطالعات و فرهنگ برای مقام اول یا »چهره ی آزادی 

بیان« افغانستان مبلغ پنج هزار دالر امریکایی جایزه در نظر گرفته اند.

اطالعات روز: انیسه شهید، خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع 
آزادی  »چهره ی  به عنوان  بیان  آزادی  خانه ی  سوی  از  نیوز 

بیان« افغانستان انتخاب شده است.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  همکاری  با  بیان  آزادی  خانه ی 
از  بیش  یک ساله ی  کارکردهای  بررسی  از  پس  افغانستان 
آزادی  »چهره ی  به عنوان  را  شهید  خانم  خبرنگار،   1700

بیان« افغانستان انتخاب کرده است.
لیز دوسیت از بی بی سی، رضا معینی از سازمان گزارشگران 
از  کروخیل  دانش  گروپ،  کلید  ایوبی  نجیبه  مرز،  بدون 

هنرساالر،  گروه  از  شریفی  امید  نیوز،  طلوع  از  امیری  شریف  پژواک،  خبرگزاری 
عبدالمنان شیوای شرق از وزارت اطالعات و فرهنگ و مریم درانی فعال حقوق زن 

در قندهار کارکردهای یک ساله ی این خبرنگاران را بررسی کرده اند.
براساس معیارهای »حرفه ای بودن«، »موثریت«، »جرأت در کار« و »کیفیت کار« 
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شفاخانه ی افغان-جااپن؛ 

بزرگ ترین سنگر افغان ها در برابر کووید19

بخش  عمومی  مسئول  فیضی،  حشمت اهلل 
بخش  در  معالج  پزشک  و  ظرفیت  ارتقای 
مراقبت های ویژه، در پاسخ به پرسش همکارم 
مبنی بر این که چرا برای بیماران کلیپ های 
صوتی از قرائت قرآن پخش می کنند، گفت 
پخش  اسالمی،  و  دینی  آموزه های  به  دلیل 
آرامش  بیماران،  برای  کلیپ هایی  چنین 

روحی و قوت قلب در پی دارد.
سالن مراقبت های ویژه ی شفاخانه ی افغان-
که  است  تلخی  و  دشوار  میدان گاه  جاپان، 
به جنگ  آن  به کووید19 در  بیماران مبتال 
دشوار  و  طاقت فرسا  مصافی  می روند.  مرگ 
برای حفظ زندگی و به زمین انداختن کرکس 
مرگ. اما درصدی اندکی از بیماران، وقتی به 
این سالن وارد می شوند، شانس پیروزی دارند.

داکتر شیرین  آغا ناصری به من گفت، حداکثر 
۳0 درصد بیماران این شانس را دارند که در 
پزشک  دهند.  شکست  را  مرگ  سالن،  این 
عمومی  مسئولیت  که  تنومندی  و  جوان 
شعبه ی نرسنگ شفاخانه ی افغان-جاپان را به 
عهده دارد می گوید زمانی که شیوع بیماری 
و مرگ و میر ناشی از آن در کابل و سراسر 
کشور در اوج قرار داشت، او گاه در یک روز 
بوده  بیمار   20 نفس های  قطع شدن  شاهد 

است.
و  بیماری  اوج شیوع  در  شیرین  آغا می گوید 
را تجربه  از آن، روزهایی  ناشی  و میر  مرگ 
کرده که مجبور بوده با دویدن میان تخت های 
بیماران در این سالن، به وضعیت وخیم آن ها 
رسیدگی کنند: »هنوز نمی توانستم نفس های 
بیمار دیگر در  بیمار را تنظیم کنم که  یک 
مواجه  نفس  قطعی  با  آن سوتر،  تخت  چند 
شده و صدای بلند زنگ هشدار دستگاه های 

تنفس مصنوعی به صدا درمی آمد.«
به  صورت  سال   7 »من  می گوید:  شیرین  آغا 
بودم.  بدن سازی  رشته ی  ورزشکار  حرفه ای 
در یک سال گذشته در شرایط وخیم، مجبور 
این  از  دستانم  روی  را  بیمار  صدها  بودم 
بخش  به  آمبوالنس  از  و  تخت  آن  به  تخت 
کنم.  منتقل  شفاخانه  ویژه ی  مراقبت های 
آن قدر این کار را به  صورت روزانه تکرار کردم 

که انگار در سالن ورزشی، وزنه زده باشم.«
مراقبت های  بخش  باریک  و  طوالنی  سالن 
حمل  از  افغان-جاپان  شفاخانه ی  ویژه ی 
شاهد  خورشیدی،   1400 حمل  تا   1۳99
هزار  یک  دست کم  نفس های  قطع شدن 
آقای  است.  بوده  کووید19  به  مبتال  بیمار 
ناصری می گوید حدود ۳00 نفر در یک سال 
گذشته این شانس را داشتند که پس از چند 
درمان  زیر  قرارگرفتن  و  بستری شدن  روز 
همکارانش از آن سالن زنده خارج شده و از 
چنگ مرگ بگریزند. اکنون نیز هر چند روز 
یک بار، جسدی از بیماران منتقل شده به این 
قبرستان ها  به  آمبوالنس  با  شفاخانه،  بخش 
شیوع  اوج  نسبت  به  اما  می شود  منتقل 
ویروس و مرگ و میر ناشی از آن، نرخ مرگ 
بسیار پایین است: »در 48 ساعت گذشته یک 

بیمار از بین رفت.«
زمانی که بخش مراقبت های ویژه ی شفاخانه 
تخت  بر  تمرکزم  و  نگاه ها  کردیم،  ترک  را 
دو خانمی که در کما قرار داشتند، جا ماند. 
عمومی  مسئول  تشخیص  به  که  مادری  دو 
بقا  برای  اندکی  شانس  شفاخانه،  نرسنگ 
یک  با  را  شفاخانه  داشتند.  مرگ  از  گریز  و 
حسرت و آرزوی عمیق و معنوی ترک کردم. 
پیروز  مرگ،  برابر  در  مادر  دو  آن  ای کاش 

شوند.

اتحادیه ی  مالی  حمایت  با  گزارش  »این 
صرفا  آن  محتوای  است.  شده  تولید  اروپا 
و  بوده  روز«  اطالعات  »روزنامه  عهده ی  به 
اروپا  اتحادیه ی  نظریات  منعکس کننده ی 

نیست.«

عادتی روزانه و معمول تبدیل شده است.
فریداهلل چگونگی کارکرد و کاربرد دستگاه های 
مختلفی را که در این بخش شفاخانه از آن 
استفاده می شود به ما توضیح داد. او می گوید 
7 ماشین صحی ویژه ی معاینه ی خون، هر 
روز، دست کم 70 نوع معاینه را روی حداقل 
می دهد.  انجام  بیماران  خون  نمونه ی   100
و تشخیص  معاینه  برای  این بخش  ظرفیت 
نمونه های بزاق دهن بیماران و مراجعین به 

صدها نمونه در روز می رسد.
البراتوار  بخش  می گوید  قاضی زاده  آقای 
شفاخانه ی افغان-جاپان این ظرفیت را دارد 
که در حداکثر ۶ ساعت، پروسه ی معاینه و 
بزاق دهن  نتیجه ی نمونه های خون و  اعالم 
بیماران را از دریافت فورم تا تحویل دهی فورم 
دستگاه های  هرچند  دهد.  انجام  بیماران  به 
پی سی آر این شعبه، در حداکثر یک ساعت، 
دهن  بزاق  نمونه های  معاینه ی  نتیجه ی 
که  صورتی  در  اما  می کند  اعالم  را  بیماران 
معاینه ی  مثل  جانبی  معاینات 
ادرار  و  خون  نمونه های 
باشد،  نیاز  نیز  بیماران 
پروسه ۶ ساعت  این 
به طول می انجامد. 
قاضی زاده  آقای 
اکنون  می گوید 
ساعت   24 در 
به  صورت میانگین 
150 نمونه از بزاق 
دهن یا خون و ادرار 
شعبه ی  به  بیماران 
البراتوار شفاخانه می رسد 
به  صورت  میان  این  از  که 
میانگین، نتیجه ی معاینه ی نمونه های 
25 تا ۳0 درصد مراجعین، مثبت تشخیص 
می شود. با کامل  شدن فورم معلومات هر بیمار 
یا فرد مظنون به ابتال به بیماری، این معلومات 
عمومی  سیستم  در  مسئول  فرد  دو  توسط 
وزارت صحت عامه درج و به  صورت آنالین در 
سیستم دیتابیس صحی وزارت صحت عامه و 
همه ی ادارات و نهادهای دخیل، ثبت می شود.

توضیحات  قاضی زاده  آقای  آن که  از  پس 
پیچیده و فنی اش در مورد بخش های مختلف 
دستگاه های  و  شفاخانه  البراتوار  شعبه ی 
عجیب و غریب آن را پایان داد، با شتاب از 
درب  به  که  زمانی  شدیم.  خارج  شعبه  این 
پوشش  فوریت  به  رسیدیم،  شعبه  خروجی 
سنگین صحی را از تنم خارج کردم تا بتوانم 

به راحتی نفس بکشم.
متصل به بخش اوپی دی یا بخش معاینه ی 
بخش  سالن های  ترتیب  به  بیمار،  سراپای 
مراقبت های  یا  آی سی یو  بخش  و  عاجل 
وضعیت  که  صورتی  در  دارد.  قرار  ویژه 
بخش  در  معاینه  از  پس  باشد،  خوب  بیمار 
و  کرده  مرخص  را  بیمار  پزشکان،  او پی دی، 
استراحت  برای  تدابیر صحی و درمانی الزم 
در خانه را به او تجویز می کنند. اگر بیماری 

جامعه ی  دانش  بود.  گرفته  بر  در  را  جهان 
علمی و پزشکی نسبت به این پاندمی اندک 
و اضطراب و ترس مردم از آن باال بود. آرام-

اکنون شفاخانه ی  و  بهتر شد  آرام، وضعیت 
افغان-جاپان تقریبا هیچ کمبودی ندارد.«

و  تشخیص  بیماران،  از  نمونه  دریافت  روال 
درمان آن در شفاخانه ی افغان-جاپان، روندی 
به  ورود  محض  به  است.  منظم  اما  طوالنی 
صحن شفاخانه، یک سالن کوچک و باریک 
تعبیه شده که کادر درمان شفاخانه از آن به 
این بخش،  در  یاد می کنند.  او پی دی  بخش 
معلومات عمومی و صحی بیمار در سیستم 
در  و  دهن  بزاق  نمونه  ی  و  ثبت  شفاخانه 
صورت ضرورت خون بیمار توسط گروهی از 

پزشکان و پرستاران دریافت می شود.
بزاق  نمونه های  صحی،  معلومات  پرونده ی 
فورم  یک  ضمیمه ی  بیمار  خون  و  دهن 
البراتوار  شعبه ی  به  اوپی دی  بخش  از  ویژه 
فرستاده می شود. ما برای بازدید از این بخش 

شفاخانه، انتظار طوالنی کشیدیم. 
لباس های  پوشیدن  از  پس 

دستکش،  شامل  ویژه 
برای کفش،  روکشی 

تمام قد،  لباس 
یک  و  ماسک 
کاله پژشکی وارد 
البراتوار  شعبه ی 

شفاخانه شدیم.
البراتوار  بخش 

نه ی  خا شفا
 ، ن پا جا - ن فغا ا

ین  ه تر فظت شد محا
شفاخانه ی  این  در  شعبه  

با  درمان  کادر  چند  است.  بزرگ 
چهره هاشان  تشخیص   که  ویژه  لباس های 
ویژه  محافظتی  لباس های  پوشیدن  به  دلیل 
ممکن نیست، دور و بر ماشین های عجیب و 
غریب صحی مصروف هستند. صدها نمونه ی 
خون، ادرار و بزاق دهن بیماران در تیوپ های 
در  مختلف  رنگ های  و  اندازه ها  با  کوچک 
این شعبه زیر بررسی متخصصان قرار دارد. 
فریداهلل قاضی زاده  مسئول عمومی این شعبه 
از  میکروب شناسی  در  را  خود  تخصص  که 
پاکستان گرفته است، ما را در بازدید از سراسر 
شعبه رهنمایی کرد. در ثور 1۳99، زمانی که 
کابل در اوج شیوع بیماری قرار داشت، او به 
همراه چند متخصص دیگر مدیریت شعبه ی 

البراتوار شفاخانه را به عهده گرفتند.
بخش البراتوار شفاخانه، شبیه عمارتی است 
که ده ها متر زیر زمین ساخته شده است. به 
جز دو پنجره ای که با فاصله از بخش اصلی 
شعبه، برای دریافت و تحویل دهی فورم های 
صحی به مراجعین و بیماران تعبیه شده است، 
در قسمت مرکزی شعبه ی البراتوار، هیچ نور 
و روشنایی از بیرون نمی تابد. محیطی بسته 
و حبس که تحمل آن برای ما دشوار بود اما 
برای کادر درمان گذراندن در آن محیط به 

خادم حسین کریمی و الیاس نواندیش

در اواسط کوچه ای فراخ، طوالنی و تمیز در 
و  امنیتی  موانع  از  عبور  از  کابل، پس  غرب 
محافظانی که با دقت عبور و مرور افراد را زیر 
نظر دارند، به ورودی بزرگ ترین و مجهزترین 
به  مبتال  بیماران  درمان  ویژه ی  شفاخانه ی 
کووید19 رسیدیم. دم درب ورودی شفاخانه 
اتاقک های  از  طوالنی  صفی  دیوار،  کنار  در 
آن جا  است.  شده  چیده  هم  کنار  کوچک 
می برند.  به سر  انتظار  در  بیماران  همراهان 
برای  انتظار  از  ناشی  کالفگی  از  عده ای، 
روی  بیماران شان  وضعیت  مشخص شدن 
تشک  دراز کشیده اند. تعدادی با کپسول های 
دم کردن چای  و  پز  و  پخت  برای  که  گازی 

آورده اند، مصروف اند.
محافظ،  چند  شفاخانه،  ورودی  درب  دم 
جارچی و مسئول معلومات و پذیرش، ورود 
مردی  می کنند.  مدیریت  را  افراد  خروج  و 
صورتی  و  نیمه تاس  کله ای  با  میانه سال 
قابل  نیز  ماسک  پشت  از  آن  خستگی  که 
تشخیص است، با مایکی که بر دست دارد، 
نیاز  و  نوبت  ترتیب  به  را  بیماران  همراهان 
از  به شفاخانه صدا می کند. پس  برای ورود 
تازه واردان  ضدعفونی  ویژه ی  اتاقک  از  عبور 
با  شفاخانه ای  شدیم.  شفاخانه  صحن  وارد 
در و دیوار سفیدرنگ و کادرهای درمانی که 
از شیوع ویروس کرونا،  با گذشت یک سال 
اکنون مجرب تر شده و به نظر می رسد بدون 
استرس و به صورت عادی، به درمان بیماران 

می پردازند.
حشمت اهلل  اداری،  هماهنگی های  از  پس 
و  آی سی یو  بخش  در  معالج  پزشک  فیضی، 
مسئول آموزش و ارتقای ظرفیت شفاخانه در 
اتاق کارش از ما پذیرایی کرد. پزشک جوانی 
شیوع  که  زمانی  قبل  سال  یک  دقیقا  که 
به عنوان  بود،  شده  آغاز  کابل  در  کووید19 

پزشک معالج در این شفاخانه استخدام شد.
پسرکاکای  که  زمانی   ،1۳99 حمل  در 
به  را  او  مبتال شد،  کووید19  به  حشمت اهلل 
شفاخانه ی افغان -جاپان منتقل کردند. تا پایان 
دوره ی درمان و بهبود کامل بیمار، حشمت اهلل 
نبود  ناراحتی عمیقی را تحمل کرد زیرا در 
پزشکان مجرب، امکانات کافی و تجربه ی الزم 
برای درمان بیماران، به وضعیت پسر کاکایش 
در شفاخانه رسیدگی درست نمی شد: »ما از 
بودجه ی ملی که محصول مالیات مردم است، 
از پول  در مکتب و دانشگاه آموزش دیدیم. 
مردم پزشک شدیم. در آن هنگام که مردم به 
ما نیاز داشتند، باید دین شان را ادا می کردیم. 
من مصمم بودم که به صف کادرهای صحی 
به  منجر  اگر  حتا  بپیوندم.  کرونا  با  مبارزه 

مرگ ام شود.«
اطالع  بدون  پنهانی  به  صورت  حشمت اهلل، 
شفاخانه  در  استخدام  برای  خانواده اش 
درخواست داد. به خانواده اش گفته بود که به 
علت وضع شدن محدودیت های گشت وگذار و 
به  صورت  است  مجبور  او  صحی،  قرنطینه ی 
ماه  یک  بماند.  کارش  محل  در  شبانه روزی 
نگرانی  شدند،  مطلع  خانواده اش  وقتی  بعد 
مادرش  روزی،  فامیل حاکم شد.  در سراسر 
به محل کارش آمد. حشمت اهلل با کیت های 
ویژه ی پزشکان معالج از شفاخانه خارج شد 
ورودی  به  منتهی  کوچه ی  در  را  مادرش  تا 
چندمتری،  فاصله ی  از  او  ببیند.  شفاخانه 
پوشانده  را  وجودش  سراسر  که  لباسی  با 
عینک های  پشت  از  چشم هایش  حتا  و 
نبود،  دید  قابل  خوبی  به  صحی  مخصوص 
به مادرش دست تکان داد. به  دلیل نگرانی ها 
موتر  داخل  از  مادرش  و هشدارهای صحی، 
به پسرش نگاه می کرد و می گریست. او حتا 
نمی توانست شیشه های موتر را پایین کرده و 

صدایش را به پسرش برساند.
حشمت اهلل فیضی می گوید پس از یک  سال، 
بزرگ ترین  افغان-جاپان،  شفاخانه ی  اکنون 
بیماران  درمان  شفاخانه ی  مجهزترین  و 
کادر  و  است  کشور  سراسر  در  کووید19 
درمان آن، تجربه ی کافی برای درمان بیماران 
ابتدا، به  دلیل نبود  به دست آورده است: »در 
و  تجربه ی الزم  کافی،  کادر صحی  امکانات، 
اضطراب و ترسی که حاکم شده بود، شفاخانه 
در درمان بیماران و رسیدگی کافی به نیازها و 
توقعات مردم و مراجعین، با مشکالت مواجه 
بود. یک پاندمی با سرعت شیوع باال ناگهان 

با وضعیت وخیم به شفاخانه مراجعه کند، با 
دریافت معاینات سریع در بخش او پی دی، به 
بخش عاجل فرستاده می شود. اگر بیمار نیاز 
به مراقبت های بیشتر داشته باشد، از بخش 
عاجل برای بستری شدن به بخش آی سی یو یا 

مراقبت های ویژه منتقل می شود.
شفاخانه  آی سی یوی  بخش  به  ما  که  زمانی 
بی جان  جسد  حامل  آمبوالنس  شدیم،  وارد 
یکی از بیماران از درب ورودی آن، شفاخانه را 
به مقصد خانه  اش ترک کرد. در سالن باریک 
شفاخانه ی  آی سی یوی  بخش  طوالنی  و 
کهن سال  عمدتا  بیمار   12 افغان -جاپان، 
یا  خوابیده  مجهزی  و  ضخیم  بسترهای  بر 
شش  داشت.  قرار  نیمه خوابیده  حالت  به 
دستگاه  به  همگی  که  مرد  شش  و  خانم 
داکتر  ورود،  به محض  بودند.  ونتالتور وصل 
شعبه ی  عمومی  مسئول  ناصری،  شیرین آغا 
نرسنگ شفاخانه و متخصص امراض داخله، 
با  داد که  نشان  به من  را  انگشت خانمی  با 
خوابانده  تخت  سومین  بر  نیمه جان  حالت 
شده بود. چند نوع کابل باریک از دو دستگاه 
بود.  به دماغ و دهن اش وصل شده  پزشکی 
تقریبا  به  صورت  بیمار  آن  شش   سلول های 
صددرصد از بین رفته بود. ورود و خروج دم 
و بازدم نفس های مصنوعی که از دستگاه های 
اکسیجن به بدنش در رفت وآمد بود، سینه اش 
را تکان می داد. آن بیمار مبتال به کووید19، 
پیش از آن که به این شفاخانه منتقل شود، در 
یک شفاخانه ی دیگر زیر جراحی قرار گرفته و 
فرزندش را به دنیا آورده بود. داکتر ناصری به 
من گفت این خانم ارتباط اش با محیط اطراف 
را کامال از دست داده و شانس اندکی برای 

زنده ماندن دارد.
می برد.  به سر  کما  حالت  در  دیگر  خانمی 
به  دلیل اختالالت گسترده ی ناشی از ابتال به 
کووید19، او در یک حمله ی مغزی، از هوش 
رفته و روی تخِت بخش مراقبت های ویژه ی 
شفاخانه، احتماال آخرین ساعات زندگی اش را 
می گذراند. او دومین بیماری بود که به نقل از 
آقای ناصری، شانس کمی برای بقا و زندگی 
داشت. 10 بیمار دیگر، با وضعیت های متغییر، 
می توانستند  آن ها  بودند.  سرحال تر  نسبتا 
بدن شان را حرکت بدهند. در نگاه های همه، 
می زد.  موج  تلخی  و  زجردهنده  درماندگی 
هرباری که نگاه یکی از بیماران به چشم هایم 
تالقی می کرد، نمی توانستم به چشم های شان 

ببینم و نگاهم را می قاپیدم.
دو روز قبل، زمانی که دو همکار دیگرم برای 
آمده  شفاخانه  بخش  این  به  تصویر  گرفتن 
بودند، با صحنه ای متفاوت مواجه شدند. کادر 
از  کلیپ هایی  بیماران  برای  شفاخانه  درمان 
که  اقدامی  بودند.  کرده  پخش  قرآن  قرائت 
افراد،  مواجهه ی روحی  و  عقاید  به  متناسب 
تفسیر دوگانه از آن شکل می گیرد. دست کم 
از قرائت قرآن  برای ما، پخش کلیپ صوتی 
برای بیماران بخش مراقبت های ویژه، مرگ و 

پایان زندگی را تداعی می کند.

سالن 
مراقبت های ویژه ی 

افغان-جاپان،  شفاخانه ی 
میدان گاه دشوار و تلخی است 

که بیماران مبتال به کووید19 در 
آن به جنگ مرگ می روند. مصافی 

طاقت فرسا و دشوار برای حفظ زندگی 
و به زمین انداختن کرکس مرگ. اما 
درصدی اندکی از بیماران، وقتی به 

این سالن وارد می شوند، شانس 
پیروزی دارند.
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مستقیما از کابل اداره شود.
این  »تحمیل  می گوید:  براون  خانم 
مداخله گرا«  حداکثری  دولتی  مدل 
و  قومی  سنگرهای  برچیدن  به منظور 
جنگ ساالرگرایی بود که به پیدایش طالبان 
کمک کرده بود. اما این مدل پویایی ای از 
نوع »برنده همه  را می گیرد« ایجاد کرد که 
امکان چندانی برای اعطای خودمختاری و 
که  )رویکردی  به شورشیان  کنترل محلی 
منازعه  به  پایان دادن  در  دیگر  جاهای  در 

مؤثر واقع شده بود( باقی نگذاشت.
نظام جدید برای بسیاری از افغان ها بیگانه 
نهادهای  جایگزین  موارد  برخی  در  و  بود 
محلی و سنتی شد. تمرکزگرایی این نظام 
باعث شد که مستعد ابتال به فساد شود و 
برخوردار  حمایتی  و  دسترسی  از  نخبگان 
شوند که به ضرر جوامعی بود که این افراد 

قرار بود به آن ها خدمت کنند.
حکومت  تحمیل  مستلزم  نظام  این  حفظ 
افغانستان  روستای  و  دره  هر  بر  مرکزی 
یا  دره  کنترل  بنابراین هر گروه که  و  بود 
روستای موردنظر را در دست داشت، باید 
یا 200۶  تا سال 2005  کنار زده می شد. 
طالبان  می شد،  زده  کنار  باید  که  گروهی 
آن زمان  تا   2001 سال  از  گروه  این  بود. 
در  افغانستان  به  امریکا  بی توجهی  از 
و  برای تجدید سازمان  میانه جنگ عراق، 

منبع: مکس فیشر، نیویورک تایمز
مترجم: جلیل پژواک

نیروهای  آغاز حمله  از  ماه پس  دو  حدود 
 ،2001 اکتبر  در  افغانستان  به  امریکایی 
ناکامی  سمت  به  متحده  ایاالت  مأموریت 
دسامبر   7 در  درحالی که  شد.  کشیده 
سخن گوی  ضعیف،  عبدالسالم  مال   2001
طالبان  »فردا  که  کرد  اعالم  طالبان 
را آغاز می کنند...  تسلیم دهی اسلحه خود 
فکر می کنم ما باید به خانه برویم«، ایاالت 
متحده تسلیمی این گروه را نپذیرفت و به 
طالبان  نفوذ  برچیدن  برای  جنگ  ادامه ی 
به  شد.  متعهد  کشور  کنار  و  گوشه  هر  از 
گفته ی خانم »فرانسیس براون«، کارشناس 
برای  کارنگی  »موقوفه  در  افغانستان  امور 
صلح بین المللی«، در همان هفته واشنگتن 
به منظور  بین المللی  توافق نامه  عقد  بر 
که  افغانستان،  در  جدید  حکومت  ایجاد 
»متمرکزترین ]حکومت[ در جهان« باشد، 

مباشرت کرد.
دو  متحده  ایاالت  که  شد  باعث  این 
و  طالبان  ریشه کن کردن  ــ  را  مأموریت 
نصب یک دولت جدیِد به شدت متمرکز ــ 
که دست کم در ابتدا، سازش ناپذیر نبودند، 
انتخاب ها  از  مجموعه ای  اما  کند.  دنبال 
فزاینده ای  به طور  را  مأموریت  دو  این 
سازش ناپذیر ساخت و باعث به میان آمدن 
جانب  تالش های  در  کشنده ای  تناقض 
اعالم  بایدن  رییس جمهور  که  شد  امریکا 
پایان  آن  به  جنگ  سال   20 از  پس  کرد 

می دهد.
تناقض  آن  که  می گوید  براون  خانم 
»فاجعه ای را که اکنون در آن قرار داریم« 

رقم زد.
مأموریتی  به  متحده  ایاالت  دهه  پایان  تا 
بود:  خودش  با  تقابل  در  که  بود  بازگشته 
تحمیل نظم باال به پایین جدید و در عین 
ـ گروه  حال تالش برای نابودکردن گروهیـ 
پشتون های  مهم  حوزه  نماینده  طالبان، 
درحال  که  ــ  افغانستان  روستایی  مناطق 
ساختن نظم پایین به باالی خودش بود. در 
اصل ایاالت متحده در تالش برای برقراری 
صلح پایدار بین جناح های افغانستان، خود 
این  مهم تریِن  از  یکی  با  مصالحه  راه  سد 

جناح ها قرار گرفته بود.
و  بلندپروازی  در  ریشه  تناقض  این 
بوش  دبلیو  جورج  اداره ی  آرمان گرایی 
از  بیزاری  از  داشت؛  اوباما  باراک  و سپس 
دادوستدهای ذاتا ضروری برای پایان دادن 
به جنگ های داخلی سرچشمه می گرفت؛ و 
بر آنچه که »مایکل وحید هانا« آن را »غرور 
راه  باور که  این  امریکایی ها ــ در  مفرط« 
جلوگیری از آن دادوستدها را پیدا کرده اند 
بازسازی  بر دهه ها شعار  نیز  و  ــ می نامد 

آن  در  که  دوره ای 
امر  تحت  نیروهای 

منطقه ای  امریکا 
»آرام«  زور  با  را 
 ، ند د می کر
سته  پو
مت  حکو
در  را  مرکزی 

نصب  آن جا 
می کردند و سپس 

محلی  مردم  منتظر 
می ماندند تا نظم جدید 

را بپذیرند.
خانم براون که در آن زمان یکی از مقامات 
»اداره توسعه بین المللی ایاالت متحده« در 
این  کار  این  »منطق  می گوید:  بود،  کابل 
بود که »ما می خواهیم به دولت افغانستان 
فائق  طالبان  حکومت  بر  تا  کنیم  کمک 
سر  بر  رقابت  اساسا  شورش  این که  آید«؛ 
برای  این کار جایی  اما در  حکومت است. 
این  بود.  نشده  گرفته  نظر  در  مصالحه 

ملت سازی با تفکر مجموع صفر بود.«
این یعنی امریکایی ها انرژی خود را صرف 
جایگزین کردن حاکمان محلی بیروِن کابل 
با حاکمان جدید کردند که دستور داشتند 
با حاکمان قدیمی به عنوان دشمن دائمی 
رفتار کنند و کنترل بر هر روستا و دره را 

حکومت  نصب  طریق  از  ناکام  دولِت 
جعبه ای، استوار بود. آقای هانا، عضو ارشد 
امریکایی ها  که  می گوید  قرن«  »بنیاد 
]ولی[  گشوده اند؛  را  »گره  می کردند  فکر 
آن را  نتایج  اکنون  ما  و  بود  همه اش خیال 

می بینیم.«

صلح بدون مصالحه
دو سال پس از حمله امریکا به افغانستان، 
کشیده  نسل طول  یک  که  دیگری  جنگ 
نیمه ی دیگر جهان، تحت شرایط  بود، در 
مخصوص چنان معامالت پایان یافت. لیبریا، 
کشور جمهوری آفریقای غربی، 14 سال از 
درگیری بین حکومتی منفور، شبه نظامیان 
چهل تکه که به وحشی گیری و زورگیری و 
داشتن حامیان خارجی معروفند، رنج برد. 

دولت عمال سقوط کرده بود.
مکمِل  هدف  دو  لیبریا  صلح  شرایط 
با  مصالحه  می کرد:  دنبال  را  یک دیگر 
جنگ ساالران و شورشیان )تقریبا بدون در 
نظرگرفتن جنایات آن ها( و بازسازی کشور 
با به همکاری گرفتن شورشیانی که عمال 
اداره  تحت  قبل  از  را  کشور  خاک  بیشتر 

خود داشتند.
بود.  زشت  و  سرخورده کننده  لیبریا  صلح 
زندگی  به  محکوم  لیبریایی ها  از  بسیاری 
تحت حاکمیت ستم گران قبلی خود شدند. 
پاداش  خون خوار  قاتالن  به  وزارت خانه ها 
جنگ  داشت  امکان  لحظه  هر  شد.  داده 

بازگردد.
طرف ها  همه  به  صلح  این  این وجود،  با 
صلح  این  کنند.  حفظ  آن را  تا  داد  دلیلی 
نظم چهل تکه ای را اعمال کرد که به تدریج 
از پایین به باال به یک دولت کارآمد رشد 
فرمول  این  است که  دلیل  به همین  کرد. 
مدت ها قبل در جنگ هایی ماننند لیبریا، و 

ظاهرا جنگ افغانستان، استفاده شد.
این  اول  روز  همان  از  متحده  ایاالت  اما 
نه  شرایِط  پذیرفتن  از  و  کرد  رد  مدل 
چندان سخت تسلیم شدن طالبان از جمله 
فرارش  از  پس  گروه  این  رهبر  به  این که 
داده  خانه  به  بازگشت  اجازه  پاکستان  به 
شود، امتناع ورزید. آقای بوش جنگ علیه 
تروریسم را جنگ بین خیر و شر طرح کرد 
آرمان های  برای  امن ساختن جهان  آن را  و 
امریکایی عنوان کرد. آقای هانا می گوید که 
این رویکرد سازش با طالبان را »در ذهنیت 

آن زمان غیرممکن ساخت.«
به جای آن اداره آقای بوش بر تدوین قانون 
دولت  که  کرد  نظارت  جدیدی  اساسی 
غیرمتمرکز  روزگاری  که  را،  افغانستان 
اما برای چندین نسل دارای ثبات بود، به 
تبدیل  متمرکز  فوق  ریاست جمهوری  یک 
کرد که در آن هر گوشه و کنار کشور باید 

بازسازی خود بهره برده بودند.
را  ما  امر  »این  که  می گوید  هانا  آقای 
تمرین  به  که  آنچه  سمت  به  مسیر  در 
ملت سازی تبدیل شده است« قرار داد؛ حتا 

اگر کسی در پی آن نبود.

ملت سازی با تفکر مجموع صفر
در  اوباما  آقای  روی کارآمدن  زمان  تا 
حکومت،  دارای  افغانستان   2009 سال 
و  رییس جمهور  مقامات،  وزارت خانه ها، 
برای  آن  اعضای  که  شده  ملی  مجلس 
مختلف  مناطق  مردم  از  نمایندگی 
افغانستان سر تکان می دادند. اما در بیشتر 
سال ها  نداشت.  وجود  دولت  کشور،  خاک 
جنگ باعث شده بود که کسی کنترلی بر 
این مناطق نداشته باشد. یک شوخی رایج 
این بود که رییس جمهور حامد کرزی یک 

کمی باالتر از شهردار کابل است.
زمینه  ایجاد  جای  به  اوباما  آقای  دولت 
اقتدار  تحمیل  مأموریت  بین  مشترک 
دولت از باال به پایین در مناطق افغانستان 
و مأموریت شکست دادن شورشیانی که در 
عمل  بر این مناطق کنترل داشتند، تالش 
کرد با باالبردن تعداد نیروها به 100 هزار 
در افغانستان از طریق زور هردو مأموریت 

را به انجام برساند.
بود؛  شورش گری  با  مبارزه  دوره  دوره، 

یک شنبه | 29 حمل 1400 | سال دهم | شماره 2135

آنچه مأموریت امریکا را در افغانستان 
به شکست محکوم کرد

یازدهم  رویدادهای  از  پس  که  است  این 
افغانستان  که  شد  معلوم   2001 سپتامبر 
بین  المللی شده  تروریست  های  امن  النه  ی 
است و این النه  ی امن )که البته قبال هم 
از  نبود(  ناشناخته  ای  معمای  امریکا  برای 
این پس می  تواند منافع امریکا را به صورت 

امریکای ذهین ما

افغانستان  به  امریکا  که  باشد  درست  هم 
آمده بود تا طالبان را نابود کند. اما واقعیت 
نابود  برای  ابتدا  از  امریکا  که  است  این 
بود.  نیامده  افغانستان  به  طالبان  کردن 
خارجی  سیاست  پوشیده  تِر  جنبه  های  از 
است  روشن  آنچه  بگذریم،  که  امریکا 

که اکثر دریافت  های ما، از جمله در مورد 
بر  مبتنی  افغانستان،  در  امریکا  حضور 
تحلیل  های عامیانه  اند. به بیانی دیگر، اکثر 
تحلیل  گران ما از فضای عمومی شایعات و 
تبصره  هایی را می  شنوند و همان شایعات و 
تبصره  ها را با زبانی متفاوت  تر در رسانه  ها 

پخش می  کنند. 
یک مثال بدهم:

یک نظر شایع در میان مردم افغانستان این 
فضای  فعاالن  میان  در  نظر  این  )و  است 
در  امریکا  که  دارد(  طرفدار  هم  مجازی 
برابر طالبان شکست خورد. این دیدگاه با 
به  امریکا  که  است  همراه  پیش  فرض  این 
طالبان  تا  بود  کرده  لشکرکشی  افغانستان 
امریکا  می  بینیم  که  حاال  کند.  نابود  را 
چنان کاری را نتوانسته و نظامیان خود را 
بدون دست یافتن به آن هدف از افغانستان 
فقط  وضعیتی  چنین  البد  می  برد،  بیرون 
در  امریکا  شکست  آن  و  دارد  معنا  یک 
این که  برای  حال،  است.  طالبان  برابر 
طالبان«  برابر  در  امریکا  »شکست  تصور 
پیش  فرض  آن  باید  باشد،  درستی  تصور 

سخیداد هاتف

»امریکا  می  گوید  کسی  کنید  فرض 
ایران  برابر  در  را  افغانستان  می  خواهد 
نگه دارد.«  از متحدان خود  به عنوان یکی 
این جمله تنها در صورتی ارزش و اهمیت 
درست  آن  در  مطرح  شده  ادعای  که  دارد 
دانست که  از کجا می  توان  باشد.  و دقیق 
به  و  دارد  معتبری  محتوای  جمله  این 
سوال  این  به  می  کند؟  اشاره  واقعیت  یک 
و  کلی  پاسخ  یک  داد:  می  توان  پاسخ  دو 
امریکا دشمن  اگر  که  است  این  غیردقیق 
هر  وقت  آن  هست،  که  باشد،  ایران 
باشد  امریکا  طرفدار  که  ایران  همسایه  ی 
آن  دقیق  پاسخ  برای  امریکاست.  نفع  به 
سوال باید دریافِت درست و تحقیق  شده از 
سیاست خارجی امریکا داشته باشیم. یعنی 
امریکا و  تحلیل جامع سیاست خارجی  با 
این  به  حوزه  این  به  مربوط  اطالعات 
امریکا می  خواهد  باشیم که  نتیجه رسیده 
افغانستان را در برابر ایران به عنوان یکی از 

متحدان خود نگه دارد.
مشکِل فکر سیاسی در ملک ما این است 

باید  توانایی  این  کند.  تهدید  موثر  بسیار 
ستانده  و  می  شد  ستانده  تروریستان  از 
طالبان  کردن  نابود  برای  نه  امریکا  شد. 
و  دموکراسی  توسعه    ی  برای  نه  بود،  آمده 
حقوق  از  دفاع  برای  نه  و  مدنی  جامعه  ی 
زنان افغانستان. آمده بود تا بال  های آنانی 
را کوتاه کند که دیگر تا برج  های نیویورک 
هم می توانستند پرواز کنند و به منافع تنها 

ابرقدرت زمان ضربه بزنند. 
نوشـته  بسـیاری  مقـاالت  و  کتاب  هـا 

بازسازی 
یک دولت نابه سامان 

تقریبا در هر جایی و در هر 
موردی نسل ها طول می کشد. 

جناح های محلی و حکومت های مرکزی 
به تدریج هم زیستی با یکدیگر را یاد 
می گیرند، سپس شروع به همکاری 

با یکدیگر می کنند و آن وقت 
است که می توانند یکپارچه 

شوند.
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اطالعات روز می گوید که طالبان در نزدیکی ساختمان ولسوالی 
زنده جان فعالیت دارند: »گاهی از طرف روز هم میان نیروهای 
که  می ترسیم  خیلی  ما  می گیرد.  در  جنگ  طالبان  و  دولتی 
از روزی می  ترسم که وضعیت ولسوالی  و  ما نخورد  به  مرمی 

زنده جان ما بیشتر از این خراب شود.«
طالبان در واکنش به فراخوان حکومت مبنی بر اعالم آتش بس 
در ماه رمضان گفته بودند که در این ماه جنگیدن بیشتر ثواب 

دارد.
رییس شورای والیتی هرات در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
مدعی است که مردم در مناطق ناامن به دادگاه های صحرایی 
طالبان مراجعه می کنند؛ چرا که حاکمیت دولت روزبه روز کم 
شده است: »بیشتر از 90 درصد خاک ولسوالی گلران به دست 
طالبان  سیستم  به  را  خود  داد  و  عرض  مردم  است.  طالبان 

می    کنند.«
مقام هـای محلـی هـرات، گـروه طالبـان را بـه تعهدشـکنی در 
توافق نامه شـان بـا ایـاالت متحـده امریـکا مبنـی بـر کاهـش 
سـطح خشـونت ها متهـم می کننـد. والـی هـرات مدعی اند که 
طالبـان بـه دامنه حمالت شـان پـس از امضای ایـن توافق نامه 
در هـرات افزوده انـد: »طالبـان از سـوی کشـورهای منطقـه 
حمـالت  اسـتخباراتی  شـبکه های  توسـط  و  شـده اند  اجیـر 
تروریسـتی انجـام می دهنـد، امـا با مقاومـت نیروهـای دولتی 

شکسـت می خورنـد.« 
کامران علیزایی، رییس شورای والیتی هرات نیز شعله ور شدن 
پیوند می دهد: »طالبان  مذاکرات صلح  به  را  هرات  در  جنگ 
را  خود  قدرت  استانبول  نشست  آستانه  در  که  می خواهند 
باشند،  داشته  قدرت  طالبان  که  قدر  هر  بگذارند.  نمایش  به 

حمالت خود را شدت می بخشند.«
نشست استانبول قرار است در 24 ماه جاری میالدی )اپریل( 
برگزار شود، اما گروه طالبان اعالم کرده است که تا زمان خروج 
افغانستان، در هیچ نشستی که در  از  کامل نیروهای خارجی 

آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته شود، شرکت نمی کند.
چندین  و  کهسان  زنده جان،  غوریان،  کرخ،  ولسوالی های 
کامران  جنگ اند.   درگیر  روزها  و  شب  این  دیگر  ولسوالی 
علیزایی، رییس شورای والیتی هرات می گوید که ناامنی ها به 
دروازه های شهر هرات رسیده و باید حکومت مرکزی تهدیدات 
به  نزدیک  ولسوالی های  به  »طالبان  بگیرد:  جدی  را  امنیتی 
شهر هرات عملیات انجام می دهند و مردم نگران هستند و باید 

حکومت برای تأمین امنیت کاری بکند.«
طالبان  حمالت  که  می گوید  هرات  والی  قتالی،  وحید  سید 
در  دهشت  و  وحشت  افزایش  به خاطر  ولسوالی ها  و  شهر  در 
گروه  این  دولتی جلو حمالت  نیروهای  اما  است،  مردم  میان 
پرچم  بلند شدن  اجازه  دوباره  دولتی  »نیروهای  را می گیرند: 
طالبان را نمی دهند و نباید شالق زدن خواهران ما در غور و 

هرات دوباره تکرار شود و قطعاً طالبان حاکم نمی شوند.«
از دیـد اعضـای شـورای والیتـی هـرات، کمبـود تشـکیالت و 
تجهیـزات نیروهـای دولتـی بـه تناسـب مسـاحت و جغرافیای 
توریالـی  اسـت.  ناامنی هـا  افزایـش  دالیـل  از  یکـی  هـرات، 
طاهـری، معـاون شـورای والیتی هـرات در صحبت بـا روزنامه 
اطالعـات روز می گویـد کـه حکومـت مرکـزی هیچ گاهـی بـه 
تعهـدات اش مبنـی بـر افزایـش تشـکیالت نیروهـای دولتـی 

عمـل نکرده اسـت. 
هرات به دلیل هم مرز بودن با ایران و ترکمنستان، داشتن شهرک 
صنعتی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران و صنعت گران 
از جمله والیت های مهم اقتصادی و ترانزیتی افغانستان شمرده 
والیت  این  اقتصادی  چرخه  بر  ناامنی ها  افزایش  اما  می شود، 

تأثیر منفی می گذارد. 
توریالی غوثی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات در گفت وگو با 
روزنامه اطالعات روز هشدار می دهد که افزایش ناامنی ها باعث 
افزایش  هرات  در  ناامنی ها  »متأسفانه  می شود:  سرمایه  فرار 
یافته و این خبر بدی برای صنعت گران و تاجران است. هر قدر 
که ناامنی ها بیشتر شود، تاجران ما مجبورند که سرمایه ی خود 

را از کشور خارج کنند و این باعث افزایش بیکاری می شود.«

واجد روحانی – هرات

نزدیک  ولسوالی های  در  به ویژه  آتش جنگ  اخیر  روزهای  در 
به شهر هرات، بیشتر از گذشته شعله ور شده است. والی هرات 
میان  شب  هر  هرات  ولسوالی  شش  در  دست  کم  می گوید 
طالبان  گروه  دارد.  جریان  جنگ  طالبان  و  امنیتی  نیروهای 
انجام می دهند و  نیروهای دولتی حمالت تهاجمی  بر مواضع 
موتربمب منفجر می کنند. سید عبدالوحید قتالی، والی هرات 
در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید که از ماه میزان 
انجام  دولتی  نیروهای  بر  حمله   870 طالبان  تاکنون  پارسال 
همین  است.  نکرده  تفاوتی  هیچ  طالبان  »حمالت  داده اند: 
وضعیت جنگ از چند ماه به این  طرف ادامه دارد. طالبان بر 
نیروهای دولتی حمله کرده و شکست خوردند. گروه های طالب 
مزدوران  که  امکاناتی  با  و  می کنند  استفاده  شب  تاریکی  از 
استخبارات منطقه به اختیارشان گذاشته، بر نیروهای دولتی 

حمله می کنند.«
دوربین های  از  بهره گیری  با  طالبان  که  می گوید  هرات  والی 
نیروهای  با  را  زورآزمایی شان  آخرین  موتربمب ها،  و  شب بین 

دولتی نشان می دهند. 

انفجار موتربمب ها 
طی دو ماه اخیر شش انفجار موتربمب در شهر و ولسوالی های 
هرات رخ داده است. پیش تر گروه طالبان نیز با نشر اعالمیه  ای 
هشدار داده بودند که نهادهای دولتی را هدف حمالت شبانه  
از  گروه  این  می دهند.  قرار  تعرضی  حمالت  یا  موتربمب  و 
باشندگان هرات در نزدیکی نهادهای دولتی که خانه یا دکان 
دارند، خواسته بودند که از این نهادها فاصله بگیرند، تا متضرر 

نشوند. 
بررسی رویدادهای امنیتی در 50 روز اخیر نشان می دهد که 
در حمالت موتربمب، دست  کم 14 تن کشته و ۶۳ تن دیگر 
زخمی شده اند. همچنین در این حمالت خسارت هنگفت به 

ساکنان محل وارد شده است. 
انفجارهایـی کـه طـی دسـت  کم دو مـاه در هـرات رخ داده اند: 
انفجـار موتربمـب 10 حـوت در نزدیکـی پاسـگاه »اسـحاق 
سـلیمان« در ناحیـه 1۳ شـهر هـرات؛ انفجـار موتربمـب 21 
حـوت در ولسـوالی اوبـه با خسـاره هنگفـت مالی به سـاکنان 
محـل؛ انفجـار موتربمـب در 2۳ حـوت در حـوزه 14 پولیـس 
هـرات کـه هفـت تن به شـمول یـک پولیـس کشـته و 51 تن 
دیگـر زخمـی شـدند؛ انفجـار موتربمـب 11 حمـل در جـوار 
مدیریـت امنیت ملی ولسـوالی شـیندند که دو نیـروی امنیتی 
منطقـه ی  در  حمـل   12 موتربمـب  انفجـار  شـدند؛  کشـته 
»کمـرکالغ« در مسـیر شـاهراه هـرات – تورغنـدی کـه دو 
نیـروی پولیـس کشـته و دو تـن دیگـر زخمـی شـدند؛ انفجار 
موتربمـب 27 حمـل در پاسـگاه »بازارک« ولسـوالی زنده  جان 
و هشـت  پولیـس کشـته  نیـروی  رویـداد سـه  ایـن  در  کـه 

غیرنظامـی زخمـی شـدند.
ساکنان ولسوالی های ناامن هرات، از تیرگی و آشفتگی اوضاع 
امنیتی ابراز نگرانی می کنند و از روزی می ترسند که بیشتر از 

این ناامنی ها گسترش پیدا کند. 
عبدالکریم 42 سال دارد و یکی از باشندگان ولسوالی غوریان 
است. او در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که طالبان 
به گونه ی آزادانه با موترسایکل و موترهای نوع »سراچه« در 
به  سال   یک  »از  می کنند:  گشت وگذار  غوریان  ولسوالی  بازار 
این سو، طالبان از والیت فراه به ولسوالی غوریان آمده اند و این 
طالبان به حرف ما نمی کنند و همیشه طالبان بر قرارگاه امنیت 
و پولیس حمله می کنند.« بیشتر حمالت طالبان در ولسوالی 

غوریان به ساختمان های امنیت و پولیس متمرکز است. 
باشندگان ولسوالی غوریان هرات  عبدالکریم، مدعی است که 
در دو دهه ی گذشته هیچ گاهی شاهد چنین حضور گسترده ی 

طالبان نبوده اند.
او  است.  زنده جان  ولسوالی  ساکنان  از  یکی  ساله   2۳ مریم 
میان  آتش  تبادل  با  را  حوت   27 جمعه شب،  ساعت  چندین 
روزنامه  به  او  است.  کرده  سپری  طالبان  و  دولتی  نیروهای 

بر سر قدرت کوچک خود تبدیل  به جنگ 
کنند.

بازسازی یک دولت نابه سامان تقریبا در هر 
جایی و در هر موردی نسل ها طول می کشد. 
جناح های محلی و حکومت های مرکزی به 
تدریج هم زیستی با یکدیگر را یاد می گیرند، 
سپس شروع به همکاری با یکدیگر می کنند 
و آن وقت است که می توانند یکپارچه شوند. 
پایان  از  پس  سال   20 حدود  لیبریا،  در 
جنگ، هنوز زورمندان و جنگ ساالران محلی 
به حکومت مرکزی  قدرت  واگذاری  درحال 
هستند؛ حکومتی که درحال بازسازی خانه 

به خانه اقتدار خود در سراسر کشور است.
خانم براون می گوید: »نمی توانید یک دولت 
قوی را با چتر نجات به یک کشور وارد کنید. 
اما ]در افغانستان[ این همان کاری بود که 

ما سعی کردیم انجام دهیم.«
رویکرد  برابر  در  سال ها  امریکایی ها 
آشتی جویانه ی  ملت سازی  و  دولت سازی 
آن را  حتا  و  کردند  مقاومت  باال  به  پایین 

تضعیف کردند.
درست  نبرد  میدان  در  ارتش  پیروزی های 
در  قبل  دهه  چند  پیروزی های  مانند 
ویتنام، به ایاالت متحده این باور را داد که 
پیروزی های میدان جنگ پیروزی سیاسی به 
مذاکره  به  نیازی  بنابراین  و  می آورد  همراه 
فریب  »آن ها  می گوید:  هانا  آقای  نیست. 
موفقیت های تاکتیکی خود را خوردند.« در 
در طی سال ها حضور سنگین  و  نتیجه 
و  فرصت  »ما  افغانستان،  در  امریکا 

اهرم فشار خود را به هدر دادیم.«

با ما یا علیه ما
آخر  سال  تا  اوباما  آقای 
تعداد  خود  ریاست جمهوری 
در  مستقر  امریکایی  نیروهای 
نفر  هزار   8 حدود  به  را  افغانستان 
کاهش داده بود. این تعداد در مقایسه با 
تعداد نیروهای امریکایی در اوج حضورشان 
برای  و  بود  ناچیز  بسیار  افغانستان،  در 
در  امریکا  شکست  ضمنی  اذعان  بسیاری، 

افغانستان به شمار می رفت.
طالبان  با  مذاکره  از  اوباما  این حال  با 
خودداری کرد و اصرار ورزید که طالبان باید 
کنند.  گفت وگو  افغانستان  حکومت  با  ابتدا 
طالبان اما حکومت افغانستان را دست نشانده 
امریکایی ها می دانستند و مذاکره با آن را رد 

کردند.
از  پس  و  برداشت  را  مانع  این  ترمپ  آقای 
ایاالت  مذاکره کننده  تیم   گفت وگو،  ماه ها 
متحده توافق نامه خروج نیروهای امریکایی را 
با طالبان امضا کرد. اما توافق بر سر جزئیات 
دشوار و سرنوشت ساز که ممکن است منجر 
به آشتی و تقسیم قدرت در افغانستان شود، 

و  طالبان  بین  مذاکرات  بعدی  مرحله  به 
حکومت افغانستان موکول شد؛ مذاکراتی که 
بر اثر خصومت دو طرف به بن بست خورده 

است.
ایاالت  که  معتقدند  افغانستان  در  بسیاری 
دادن  و  طالبان  با  خود  مذاکره  در  متحده 
امتیازات گسترده به این گروه در توافق نامه 
خود، حکومت را به شدت تضعیف کرده است. 
حتا اگر آخرین سرباز امریکایی از افغانستان 
به  آیا طالبان  نیست که  معلوم  خارج شود، 
حکومت  با  گفت وگو  برای  خود  توافق نامه 
افغانستان پابند خواهند ماند یا این که برای 
پیروزی کامل تالش خواهند کرد. آنچه در 
این دو دهه اوضاع را بدتر کرده است، اصرار 
امریکایی ها بر رویکردی بوده است که آقای 

هانا آن را رویکرد »با ما یا علیه ما« می نامد.
که  بود  این  انتظار  رویکرد،  این  در 
علیه  محلی،  جنگ جویان  و  جنگ ساالران 
طالبان و در کنار حکومت مرکزی بایستند. 
نمی دادند  انجام  را  کار  این  که  آن هایی  با 
رویکرد  این  می شد.  رفتار  عنوان دشمن  به 
و  واحد  دولت  یک  نصب  استراتژی  از 

شکست دادن طالبان سرچشمه می گرفت.
گروه های  مجبورکردن  با  رویکرد  این  اما 
محلی به درگیرشدن در یک جنگ کالن تر، 
این  شد.  آن ها  محلی  کنترل  تحکیم  مانع 
رویکرد آن ها را مجبور می کرد که یا در کنار 
تقویت  را   گروه  این  و  بگیرند  قرار  طالبان 
ایاالت  موردحمایت  نظم  یک  با  یا  کنند 
متحده که به طور فزاینده ای به نظر می رسید 
قادر به زنده ماندن در فرداِی عزیمت امریکا 

از افغانستان نیست، همسو شوند.
»دیپالی موکوپادیای« از »دانشگاه مینه سوتا« 
که درباره دولت سازی در افغانستان مطالعه 
این  که  نوشته   2019 سال  در  می کند، 
به  را  افغانستان  خاک  عمده  بخش  رویکرد 
منطقه ی تحت کنترِل شبکه ای از زورمندانی 
بودند،  آمده  گردهم  امریکایی ها  زور  با  که 
تبدیل کرد. خانم موکوپادیای هشدار می دهد 
که این بدان معنا بود که وقتی امریکایی ها 
را ترک کنند، »انگیزه دالالن قدرت  کشور 
تنهایی  به  را  قدرت  این که  برای  افغانستان 
به دست گیرند و دست به رفتار غارت گرانه 
مقاومت  غیرقابل  بزنند،  آدم خوارانه  حتا  و 

خواهد بود.«

ستون نویس  و  گزارش گر  فیشر،  مکس 
پنج  از  او  است.  نیویورک  مقیم  بین المللی 
دیپلماسی،  منازعه،  درباره  جهان  قاره 
تحوالت اجتماعی و سایر مسائل گزارش داده 
است. او نویسنده ستون »انترپرتر« نیویورک 
زمینه های  و  ایده ها  آن  در  که  است  تایمز 
بررسی  به  جهان  مهم  وقایع  پشت  اصلی 

گرفته می شود.
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دولت  هـای  می  دهنـد  نشـان  کـه  شـده  اند 
امریـکا، در زمان  هـای مختلـف، از گروه  های 
تبـه  کار و تروریسـت در مناطـق گوناگـون 
جهـان حمایـت کرده  انـد. این بخـش ماجرا 
کامـال روشـن اسـت. خـود همیـن طالبـان 
تروریسـتی  گروه  هـای  دیگـر  و  القاعـده  و 
در  شـوروی  نیروهـای  حضـور  زمـان  در 
افغانسـتان مـورد حمایـت غـرب و امریـکا 
کـردن  نابـود  قصـه  ی  قصـه  پـس  بودنـد. 
نبـوده  وقـت  و هیـچ  نیسـت  تروریسـت  ها 
اسـت. می  مانـد ایـن کـه دیگر کسـی نتواند 
از خـاک افغانسـتان در مقیاسـی بـزرگ بـه 
منافـع امریـکا لطمـه بزنـد. امریـکا بـه این 
یافتـه اسـت. طالبـان  هـدف خـود دسـت 
رسـما تعهـد کرده  انـد کـه نـه خودشـان بر 
منافـع امریـکا حملـه خواهنـد کـرد و نه به 
گروه  هـای دیگـر تروریسـتی اجـازه خواهند 
داد کـه از خاک افغانسـتان منافـع امریکا را 
تهدیـد کننـد. این تعهد مایـه دارد و طالبان 
مجبورنـد آن را رعایـت کننـد. چـرا؟ بـرای 
ایـن کـه دفعـه  ی قبـل دیدند کـه جنگیدن 
بـا امریکا خیلـی پرهزینه اسـت. امریکا مگر 
چـه می  خواهـد؟ می  گویـد بـا مـا باشـید و 
نزنیـد،  خرابـکاری  بـه  دسـت  مـا  علیـه 

بقیـه  اش بـه خودتـان مربـوط می  شـود. 
آن امریکای ذهنی را که فکر می  کنیم برای 

نابودی طالبان )یعنی ناقضان حقوق بشر و 
پامال کنندگان حقوق زنان( آمده بود، از یک 

وجه دیگر هم نمی  شناسیم:
در امریکا مسائل مرتبط با جنگ در افغانستان 
و جاهای دیگر به مناسبات قدرت در درون 
خود حکومت امریکا نیز پیوند دارد. به این 
و  نظامی  مصرف  و  جنگ  ادامه  ی  که  معنا 
انتخاباتی  سوژه  های  قبیل  این  از  مسائلی 
هم هستند. شما، بسته به این  که در کجای 
عضو  و  باشید  امریکا  در  قدرت  جغرافیای 
باشید،  امریکا  مهم  حزب  دو  از  یک  کدام 
نیروهای  حضور  از  مثال  باید  که  می  دانید 
امریکا در افغانستان حمایت کنید یا نکنید. 
بسته به این  که انتخابات مجلس و سنا پیش 
سیاستمداران  از  شما  نباشند،  یا  باشند  رو 
خواهید  متفاوت  چیزهای  امریکا  رهبران  و 
دید.  متفاوت خواهید  و سیاست  های  شنید 
و  بخورد  شکست  افغانستان  در  چه  امریکا 
چه پیروز شود، سیاستمداران امریکایی آن 
اکثر  در  که  دارند  هم  را  درونی  محاسبه  ی 

مواقع بر تمام مالحظات بیرونی می  چربد. 
پس  زمینه  ی  در  را  مسائل  این  همه  ی  تا 
همان  گرفتار  نبینیم،  امریکا  رفتارهای 
در  که  ماند  خواهیم  ذهنی  امریکای 
افغانستان شکست خورده و با گردن کج در 

حال خروج از میدان نبرد است.

گرداب جنگ در هرات؛ 

دست  کم در شش ولسوایل 
هر شب جنگ است

بازسازی 
یک دولت نابه سامان 

تقریبا در هر جایی و در هر 
موردی نسل ها طول می کشد. 

جناح های محلی و حکومت های مرکزی 
به تدریج هم زیستی با یکدیگر را یاد 
می گیرند، سپس شروع به همکاری 

با یکدیگر می کنند و آن وقت 
است که می توانند یکپارچه 

شوند.
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از روسای اسپیس ایکس گفته: »با  لوئدرز، یکی  کتی 
این قرارداد، ناسا و شرکای ما اولین ماموریت به سطح 
آژانس گامی  این  و  را در قرن 21 کامل می کنند  ماه 
به جلو برای برابری زنان و اکتشافات درازمدت در فضا 
اکتشاف  مسیر  در  را  بشر  حیاتی،  گام  این  برمی دارد. 
ماه قرار می دهد و نگاه ما را به ماموریت های دورتر از 

منظومه شمسی از جمله مریخ معطوف می کند.«
برنامه »آرتمیس« از زمان دولت دونالد ترمپ آغاز شد 
ماه در سال 2024  به سطح  بازگشت بشر  را  و هدف 
غیرقابل  را  این هدف  بودجه  بود که کمبود  داده  قرار 

دستیابی کرده بود.

فضا توسعه خواهد داد.
این فرودگر که برپایه استارشیپ اسپیس ایکس است در 

محلی در جنوب تگزاس در حال آزمایش است.
ایالن ماسک دو سال پیش آخرین تحوالت فضاپیمای 
کمپانی اسپس ایکس را در معرض دید همگان قرار داد.

با  پروژه  این  آوردن  دست  به  برای  ایکس  اسپیس 
بنیانگذار  بزوس،  جف  و  سنتی  هوافضای  غول های 
آالباما  در  که  داینیتیک  کمپانی  همچنین  و  آمازون 

مستقر است، در رقابت بود.
ارزش کل این قرارداد برای شرکت ایالن ماسک 2.89 

میلیارد دالر است.

کمپانی  ناسا،  امریکا،  فضایی  آژانس  روز:  اطالعات 
ساخت  برای  را  ماسک  ایالن  ایکس«  »اسپیس 
ببرد،  ماه  به  را  انسان  دیگر  بار  بتواند  که  فضاپیمایی 
بشر   1972 سال  در  بار  آخرین  است.  کرده  انتخاب 

توانست پا به ماه بگذارد.
به نقل از بی بی سی فارسی، قرار است این فضاپیما تحت 
به  را  مرد  و  زن  یک  »آرتمیس«،  به  موسوم  برنامه ای 
سطح ماه منتقل کند. هدف دیگر این برنامه فرود آمدن 

اولین فرد غیرسفید پوست بر ماه است.
این کمپانی گفته که فضاپیمای استارشیپ را در ترکیب 
با موشک های فوق سنگین برای فرستادن فضانوردان به 

ناسا، اسپیس ایکس را برای فرستادن مجدد انسان به ماه انتخاب کرد
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مربوط  می دانند-  حتمی  را  آن  در  کرملین  نقش   201۶
کرده است.

گفت  پنجشنبه  روز  امریکا  رییس  جمهوری  بایدن،  جو 
به کرملین  و  است  به مسکو  تحریم های جدید سیگنالی 
آن  اقدامات  علیه  واشنگتن  مواضع  که  می دهد  هشدار 

سخت تر خواهد شد.
باب  امریکا  رییس  جمهوری  می رسد  نظر  به  حال،  این  با 
یک  از  بعد  هم  آن  گذاشته،  باز  مسکو  برای  را  گفتگو 
دهه سردی و تنش جدی میان دو قدرت جهانی که در 
نیافت.  بهبودی  ترمپ هم  دونالد  ریاست جمهوری  دوران 
جو بایدن و والدیمیر پوتین همین سه شنبه )1۳ اپریل( 

تلفنی با هم گفتگو کردند.
اما در مقابل، سرگئی الوروف که به تازگی به تهران هم 
سفر کرده بود گفته تحریم های جدید امریکا علیه مسکو 

»کامال غیردوستانه و غیرمشوق آمیزند«.
از  پس  روسیه  علیه  عمده  تحریم های  دور  دومین  این 
الکسی  به مسمومیت  واکنش  در  ماه گذشته  تحریم های 
ناوالنی، منتقد دولت روسیه است که شامل تحریم 7 مقام 
میان رتبه و ارشد روسی و بیش از دوازده نهاد آن کشور 
آلکسی  مسمومیت  در  نقشی  که  می گوید  روسیه  بود. 
ناوالنی که اکنون در این کشور زندانی است نداشته است.
چنین  که  ندارد  انتظار  کسی  واشنگتن  در  حال  این  با 
را  امریکا  منافع  علیه  مسکو  ادعایی  اقدامات  تحریم هایی 

یکا را اخراج کرد و به سفری این کشور پیشنهاد ترک مسکو را داد روسیه ۱۰ دیپلمات امر
مصرف  جنبه  بیشتر  تحلیل گران،  نظر  از  و  کند  متوقف 
بایدن دارد که می خواهد نشان  روابط عمومی برای جو 
به دونالد  برابر والدیمیر پوتین نسبت  او در  دهد مواضع 

ترمپ سختگیرانه تر است.
سال گذشته، پژوهشگران امنیت سایبری در امریکا هک 
نرم افزاری به نام سوالرویند SolarWinds را شناسایی 
کردند که به مجرمان سایبری امکان نفوذ و دسترسی به 

18000 شبکه رایانه ای دولتی و خصوصی را می داد.
کارشناسان اطالعاتی معتقدند که روسیه عامل این حمله 
بوده است. هکرها به پرونده های دیجیتالی چندین سازمان 
و  خزانه داری  وزارت های  جمله  از  متحده  ایاالت  دولتی 

دادگستری و چند اداره دولتی دسترسی پیدا کردند.
در ماه فوریه، براد اسمیت، رییس مایکروسافت، گفت که 
این بدافزار »بزرگترین و پیچیده ترین« برنامه از این نوع 

بوده که تا کنون دیده شده است.
وقت  خارجه  امور  وزیر   ، پمپئو  مایک  گذشته،  دسامبر 
حمله  این  پشت  روسیه  است  معتقد  او  که  گفت  امریکا 
قرار دارد اما افزود که پژوهشگران امریکایی »هنوز سرگرم 

کشف جزئیات دقیق این حمله هستند«.
دارد  نظر  در  متحده  ایاالت  حاال  ماه،  چند  گذشت  با 
هک  این  انجام  به  رسماً  را  روسیه  اطالعاتی  تشکیالت 
متهم کند. روسیه هرگونه دخالت در این عملیات سایبری 

را تکذیب کرده است.

به  مقابله  چه  اگر  روسیه  اپریل،   1۶ جمعه،  روز  پاسخ 
مسکو  علیه  واشنگتن  پنچشنبه  روز  تحریم های  با  مثل 
است اما جزییات آن نمایانگر این است که کرملین قصد 
افزایش دادن سطح تنش را ندارد چرا که مجازاتی هم طراز 

واشنگتن در نظر گرفته است.
خارجه  وزیر  الوروف،  سرگئی  جمعه  روز  که  طور  آن 
کهنه کار روسیه اعالم کرد کرملین تصمیم گرفته به تالفی 
دیپلمات   10 اخراج  و  روسی  نهاد  و  شرکت   ۳2 تحریم 
روس از خاک امریکا، 10 دیپلمات امریکایی را از مسکو 
اخراج کند و همزمان تهدید کرده که ممکن اس جلوی 
فعالیت نهادها و انجمن های غیردولتی فعال در روسیه که 

از طرف امریکا حمایت ملی می شوند را هم بگیرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای الوروف همچنین گفته 
در  امریکا  سفیر  می کند  پیشنهاد  روسیه  خارجه  وزارت 

مسکو به طور موقت به کشورش بازگردد.
از  را  امریکایی  سابق  و  فعلی  مقام   8 کرمیلین همچنین 

ورود به خاک روسیه منع کرده است.
اقدامات  به  واکنشی  را  خود  تصمیم  مسکو  که  حالی  در 
کاخ سفید دانسته، امریکا علت تحریم های جدید و اخراج 
دیپلمات های روسی را به حمالت سایبری گسترده اخیر 
که به عملیات »سوالر ویند« شهرت یافته مرتبط دانسته 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  مسکو  دخالت  همچنین  و 
سال  همچون  امریکا  اطالعاتی  نهادهای  -که  کشور  این 

اطالعات روز: تنها یک روز پس از اعالم تحریم های جدید 
امریکا علیه روسیه، مسکو در اقدامی تالفی جویانه گفته 

10 دیپلمات امریکایی باید خاک روسیه را ترک کنند.

ناآرامی های اجتماعی در مناطق تحت کنترل خویش است.
حزب اهلل لبنان عالوه بر فروشگاه های زنجیره ای، شبکه ای 
از موسسات خیریه، ساختمانی و بازنشستگی نیز فراهم و 

فعال کرده است.
حسن نصراهلل، رهبر گروه حزب اهلل بارها اعالم کرده است 
که »نان، آب، پول، اسلحه و موشک های ما همگی از ایران 

می رسد« و »تا ایران پول دارد، حزب اهلل هم پول دارد«.
بر اساس گزارش های منتشر شده، حزب اهلل ساالنه حدود 
ارزیابی  به  بنا  که  دارد،  اختیار  در  پول  دالر  میلیادر  یک 
واشینگتن، 700 میلیون دالر آن هنوز از سوی جمهوری 
اسالمی ایران تامین می شود و بقیه آن، از راه »معامالت 
مرتبط با پولشویی و نیز کمک های مالی هواداران آن« در 

 احتمایل لبنان آماده می کند«
ِ

گروه حزب هللا خود را »برای فروپایش اقتصادی
دنیا گردآوری می شود.

در ماه های گذشته گزارش های متعددی از کاهش کمک  
مالی ایران به حزب اهلل لبنان و همچنین راه اندازی صدها 
صندوق گردآوری اعانه مردمی برای حزب اهلل منتشر شده 

است.
دبیرکل حزب اهلل ثور ماه سال گذشته به طور تلویحی تایید 
کرد که سازمانش از توان مالی پیشین برخوردار نیست و 
حزب اهلل  تفکرات  حامیان  یاری  خواستار  بار،  اولین  برای 

شد.
وضعیت وخیم اقتصادی و شرایط شبه قحطی که خانواده ها 
با مشکالت بسیار روبه رو کرده  را در تامین غذای روزانه 
به  نیز  را  کشور  آن  ساکن  سوری  پناهنده  هزار  و صدها 
فالکت بیشتر انداخته، وخیم ترین شرایط برای لبنان پس 

از جنگ داخلی 15 ساله آن کشور است.
مردم لبنان با وجود بحران همه گیری کرونا، بارها در یک 
سال اخیر در بیروت و شهرهای دیگر تظاهرات کردند تا 
را  دولتمردان  ناکارآمدی  و  فساد  علیه  اعتراضی  جنبش 

ادامه دهند. این جنبش اما تاکنون ناکام مانده است.
نیست  قادر  که  کرد  اعالم  گذشته  سال  لبنان  دولت 
خارجی  ارز  ذخایر  و  بپردازد  را  خود  خارجی  بدهی های 
واردات  به  شدت  به  اقتصادش  که  لبنان  مرکزی  بانک 

وابسته است به شدت کاهش یافته است.
و  جهانی  بانک  مانند  مالی  نهادهای  و  بین المللی  جامعه 
انجام  به  را  لبنان  به  بین المللی پول کمک مالی  صندوق 
دولت  تشکیل  و  عمیق  اقتصادی  و  سیاسی  اصالحات 
مشروط  سیاسی  گروه های  و  احزاب  نفوذ  از  مستقل 

کرده اند.

چهار  ماکارونی،  بسته  سه  لباسشویی،  پودر  کیلو  چهار 
قوطی ماهی تن و دو بطری مواد شوینده دریافت کنند.

بر اساس این گزارش در حال حاضر نیمی از مردم لبنان 
 400 غذایی  مواد  قیمت  می کنند،  زندگی  فقر  خط  زیر 
درصد   80 کشور،  این  ملی  پول  و  یافته  افزایش  درصد 

ارزش خود را از دست داده است.
اقدامات تازه حزب اهلل لبنان در داخل این کشور با انتقاداتی 
مواجه شده و برخی از منتقدان این گروه را به راه اندازی 
اقتصاد موازی و همچنین کسب وفاداری سیاسی در قبال 

ارائه خدمات اجتماعی متهم کرده اند.
انتخاباتی  را  اقدامات حزب اهلل  منتقدان  از  دیگر  از  برخی 
توصیف کرده  و می گویند این گروه همزمان به فکر مهار 

اطالعات روز: گروه شبه نظامی حزب اهلل لبنان با در نظر 
گرفتن احتمال فروپاشی اقتصادی کامل در لبنان، در حال 
آماده سازی انبارهای ذخیره سوخت که از ایران وارد کرده 

و توزیع کارت  سهمیه بندی غذا است.
جمعه،  روز  در  رویترز  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
 27 حمل، به نقل از سه منبع که به نام شان اشاره نکرد، 
گزارش کرده است که این گروه شبه نظامی تحت حمایت 
ایران اقدام به واردات دارو نیز کرده است تا بتواند خدمات 

اضطراری ارائه دهد.
لبنان  حزب اهلل  که  داده  گزارش  هم  فرانسه  خبرگزاری 
عنوان  با  غذایی  مواد  سوپرمارکت های  از  زنجیره ای 
محصوالت  فروش  محل  که  کرده  راه اندازی  »السجاد« 

وارداتی از سوریه، عراق و ایران هستند.
ارزان تری عرضه  با قیمت  این فروشگاه ها مواد غذایی  در 
می شوند و با کارت های صادر شده توسط گروه حزب اهلل 

قابل خرید هستند.
این خبرگزاری همچنین به گزارش هایی اشاره کرده که بر 
اساس آن حزب اهلل لبنان در قاچاق مواد غذایی از جمله 
شکر و آرد از سوریه به لبنان مشارکت دارد و همین کاالها 

را در فروشگاه های خود می فروشد.
به گفته یک مقام حزب اهلل، افرادی که درآمد ماهیانه کمتر 
ویژه  کارت های  از  می توانند  باشند،  داشته  دالر   125 از 

فروشگاه زنجیره ای »السجاد« استفاده کنند.
استفاده  این کارت ها  از  تعداد کسانی که  در حال حاضر 

می کنند، 8 هزار نفر برآورد شده است.
می توانند  کرده اند،  دریافت  »السجاد«  کارت  که  کسانی 
روغن،  لیتر  پنج  کیلو شکر،  پنج  برنج،  کیلو  پنج  ماهیانه 
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جنگ و مهاجرت )1(
که الیه های عمیق تری از فرهنگ و اجتماع 
از  این که  نه  کند،  درک  را  هزاره  جامعه ی 
مخاطب  با  ارتباطی سطحی  ترجمه،  رهگذر 
برقرار کند. سرنوشت سلطه گرایانه و  ارتباط 
باعث  همواره  افغانستان  در  تحقیق  غم انگیز 
روند  در  داده ها  از  عظیمی  حجم  که  شده 
ضعف  بلکه  ترجمه،  نفس  برای  نه  تحقیق، 
ترجمه در افغانستان از بین برود و در نهایت 
محقق بیرونی با داده هایی ناقص روبه رو شده 
که تحلیل خویش را بر آن استوار می سازد. 
تحقیق  اعتبار  که  می شود  سبب  امر  این 

به راحتی خدشه دار گردد.
مردم نگارانـه،  پژوهـش  ایـن  در  مونسـوتی 
مهاجـرت  انگیزه هـای  کشـف  دنبـال  بـه 
»فهـم  به دنبـال  بلکـه  نیسـت.  هزاره هـا 
کـه  اسـت  فرهنگی-اجتماعـی ای  منابـع 
افغان هـا در واکنـش بـه پیامدهـای ویرانگـر 
جنـگ و مهاجـرت، خـود را بـه آن هـا مجهز 
تصویرهـای  از  فراتـر  واقـع  در  کرده انـد«. 
دنبـال  بـه  مهاجـران  دربـاره  ی  کلیشـه ای 
چگونگـی انطبـاق و چاره جویـی هزاره هـا در 
شـرایط جنـگ و مهاجـرت اسـت. او به طـور 
موضـوع  ایـن  جسـت وجوی  در  مشـخص 
اسـت کـه هزاره هـا چگونـه از مرزهـا بـدون 
آن هـا  توقف گاه هـای  می کننـد.  عبـور  ویـزا 
کجاسـت؟ چگونـه در سـرزمین مقصـد کار 
پیـدا می کننـد؟ بـا توجه بـه منابـع محدود، 
می کننـد؟  حفـظ  را  خـود  ارتبـاط  چگونـه 
چگونـه پـول خـود را بـه خانواده هـای خـود 
در افغانسـتان می فرسـتند؟ و چگونـه در دو 
کشـور همسـایه، بنـای زندگـی را نهاده اند و 
در عیـن حـال رابطـه ی خویـش را بـا وطـن 

مألـوف خویـش حفـظ کرده انـد؟ 
را جالب تر  مطالعه  این  مونسوتی  برای  آنچه 
می کند، توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی 
گروه قومی هزاره به  عنوان مردمانی ستمدیده 
محدودیت هایی  و  مالی  محدود  منابع  با 
مناطق  در  نوعی  به  که  است  سرزمینی 
اقوام محدود  افغانستان توسط سایر  مرکزی 
از کشورهای همسایه  با هیچ یک  شده اند و 
و  جنگ  شرایط  در  که  ندارند  مرزی  نیز 
و  بیشتر  را  آنان  آسیب پذیری  مهاجرت، 
آنان  برای  را  ایران  و  پاکستان  به سوی  عبور 

سخت تر می  کند.
او ایـن تحقیق را در برهـه ی زمانی 199۶ تا 
2001 انجـام می دهـد و چالش هـای فراوانی 
را کـه سـد راه تحقیـق او در شـرایط منازعه 
و جنـگ بود ه انـد بـه خوبـی بیـان می کنـد. 
کـه  مردم نگارانـه  میدانـی  کارهـای  انجـام 
مـورد  گـروه  در  مسـتمر  حضـور  مسـتلزم 
را  کار  منازعـه  شـرایط  در  اسـت  مطالعـه 
اشـاره  خـود  مونسـوتی  می کنـد،  دشـوارتر 
بارهـا در میانـه ی جنگ هـا و  می کنـد کـه 
یـا دزدی هـای مسـلحانه، گیـر مانده اسـت. 
از ایـن جهـت کار او سـتودنی اسـت. او بـه 
برخـی از ایـن مشـکالت اشـاره می کنـد که 
و  تحقیـق  اشـتباه گرفتن  بدگمانـی،  شـامل 
کمک های بشردوسـتانه، موقعیـت غیرقانونی 
ایـران،  و  پاکسـتان  در  معلومات دهنـدگان 
توقـع کمک هـای مادی یـا کمک بـرای اخذ 

ویـزا و حتـا اتهـام جاسوسـی می شـود. 
در واقع مشکل ترین کار یک محقق در انجام 
مانند  جنگ زده ای  شرایط  در  میدانی  کار 
توقعات  و  انتظارات  مدیریت  افغانستان، 
پاسخ دهندگان است که عموما انتظار کمک 
و همکاری دارند. دشواری های کار میدانی در 
افغانستان در شرایط جنگ، امروزه همچنان 
کمیته های  که  است  بعید  و  پابرجاست 
همچنان  دانشگاه ها،  در  پژوهش  اخالقی 
اجازه ی انجام چنین تحقیقاتی را در شرایط 
منازعه به پژوهشگران و دانشجویان به خاطر 

ریسک های موجود بدهند.

قلمداد  برگشت ناپذیر  و  تک جهتی  زمان، 
نمی شوند. همچنین در این رویکرد از تئوری 
وابستگی و سیستم جهانی که مبتنی بر تضاد 
بسیار کلی میان مرکز و پیرامون است، فراتر 

می رود.«
و  تحقیقات  درباره  ی  مونسوتی  آگاهی 
افغان ها  مهاجرت  درباره  ی  که  پژوهش هایی 
خلق شده، ستودنی است. او به خوبی می داند 
افغان  مهاجران  درباره  ی  تولید شده  آثار  که 
بیشتر  و  است  سفارشی  و  اندک 
بر پایه ی مهاجران افغان در 
است.  استوار  پاکستان 
در  افغان  مهاجران 
بخش  پاکستان 
اعظمی از مطالعات 
سی  م شنا د مر
افغان ها را به خود 
داده  اختصاص 
است. این مطالعات 
جمعیت  بر  بیشتر 
قومیت پشتون متمرکز 
اقوام. آن هم  بوده تا سایر 
مرزهای  در  که  پشتون هایی 
پاکستان و افغانستان و یا در اردوگاه های 
این کشور به سر می برند. این در حالی است 
و  ایران  در  مهاجرت  مقصدهای  انتخاب  که 
پاکستان توسط هزاره ها برای ادامه ی زیستن، 
متفاوت است. هزاره ها برخالف همتایان خود 
به  ایران  به کویته و در  در پاکستان، بیشتر 

حاشیه  شهرهای بزرگ پناه بردند. 
و  مردم شناسی  حوزه ی  در  دیگر  خالی 
هزاره ها  غیبت  افغانستان،  در  مهاجرت 

خلق می کنند.

غیبت هزاره ها در مطالعات مردم نگاری 
و مهاجرت افغان ها

متفاوت  هزاره ها  میان  در  مهاجرت  تجربه ی 
از سایر اقوام ساکن در افغانستان است. چرا 
که مهاجرت برای انسان هزاره، همواره ابزاری 
برای زنده ماندن، عاملی برای حفظ هویت های 
فرهنگی، سنت های اجتماعی و مذهبی و در 
نهایت استراتژی ای برای بقا بوده است. هویت  
حاشیه ای بودن،  به دلیل  که  ارزش هایی  و 
در  همیشه  سرکوب،  ساختارهای  و  تبعیض 
نزد  این رو مهاجرت  از  بوده اند.  معرض خطر 

آنان با دیگران متفاوت است. 
کـه  اسـت  ایـن  مونسـوتی  اصلـی  دیـدگاه 
مهاجـرت هزاره هـا نـه دایمـی و نـه موقتی، 
موفـق  آنـان  اسـت؛  چندجهتـی  بلکـه 
از  فراملیتـی  اجتمـاع  یـک  کـه  شـده اند 
طریـق شـبکه های خویشـاوندی و دوسـتی 
و نهادهـای مالـی خـود در ایران و پاکسـتان 
ایـده ی  بـا  او  کننـد.  ایجـاد  افغانسـتان  و 
»اجتمـاع یـا جامعـه تک مکانـی« که ریشـه 
در یـک سـرزمین واحـد دارد، مخالف اسـت. 
همچنـان او بـه پیـروی از »بـارت«، تعریـف 
زبـان،  چـون  عینـی  نمودهـای  در  هویـت 
آن  و  نمی پنـدارد  درسـت  را  غـذا  و  مـکان 
رویدادهـای  رونـد  در  برسـاخته  امـری  را 
می دانـد.  سیاسـی  و  اجتماعـی  و  تاریخـی 
همیشـگی  پدیـده ی  مهاجـرت،  او  دیـد  از 
اسـت و متوقـف نخواهـد شـد و هزاره هـا نیز 
همچنـان کـه زندگی در ایران و پاکسـتان را 
بـرای خـود دشـواتر می بینند بـه دنبال خلق 
و تصـرف فضاهـای اجتماعـی بیشـتری در 
اسـترالیا، اروپا و امریکای شـمالی هستند. او 
بیـان می کنـد کـه هـر چقـدر ایـن »اجتماع 
ممکـن  می شـود،  پراکنده تـر  چندمکانـی« 
خویشـاوندی  و  دوسـتی  شـبکه های  اسـت 

نیـز ضعیف تـر شـوند.
به باور مونسوتی، مردم شناسی در یک روایت 
دولت  ارزش های  از  گرفته  نشأت  که  غالب 
– ملت هاست، تا مدت ها جمعیت های مورد 
مطالعه خود را مانند گروه هایی می پنداشت 
مورد  سرزمین  با  متافیزیکی  به طور  که 
او  است.  خاص  پیوند  یک  دارای  نظرشان 
کالسیک  تئوری های  و  مطالعات  نقد  با 
فراملی گرایی  »مهاجرت،  ایده ی  مهاجرت، 
صورت بندی  برای  را  جهانی شدن«  و 
طرح  جدید  دنیای  در  مهاجرت  مسأله ی 
فراملیتی  مطالعات  او  اعتقاد  به  می کند. 

بیشتری  غنامندی  و  تنوع  از 
موقعیت های  و  برخوردارند 

را  مهاجران  گوناگون 
می گیرند.  درنظر 
این  در  او  نظر  از 
مهاجران  پلت فرم، 
خود  پیوندهای 
مبدأ  کشور  با  را 
می کنند.  حفظ 
رویکرد،  این 

حرکت های مهاجرتی 
زمینه ی  در  را 

می دهد؛  قرار  وسیع تری 
سازگاری  فرایند های  به  نه تنها 

مهاجران  هویت های جدید  و شکل گیری 
توجه نشان می دهد، بلکه ورای همه ی این ها 
دگردیسی  و  مهاجران  جدید  هویت های  بر 
بر  می کند.  تمرکز  مهاجرت  فرایند  در  آنان 
فراتر  ایده  این  از  پلت فرم  این  اساس  همین 
و  واحد  رخداد  یک  »مهاجرت  که  می رود 
دیگر  مکان  به  مکان  از  جابه جایی  از  حاکی 
»حرکت های  رویکرد،  این  مطابق  است. 
در  محدودشده  رویدادهایی  دیگر  مهاجرتی 

رضا حسینی و حسین علی کریمی 

اجتماعی  شبکه های  مهاجرت؛  و  »جنگ 
هزاره های  اقتصادی  استراتژی های  و 
»الساندرو  از  است  کتابی  عنوان  افغانستان« 
سوی  از  اخیر  روزهای  در  که  مونسوتی« 
شده  منتشر  کابل  در  نسل نو«  »انتشارات 
علی  و  علوی  بلقیس   « توسط  کتاب  است. 
واعظی« به فارسی برگردان شده است. خانم 
پژوهشگر  و  مترجم  دانشگاه،  استاد  علوی، 
است. از او تحقیقاتی از جمله »فرهنگ عامه 
کمبودها،  و  رویکردها  مهاجرت؛  و  افغان ها 
در  مهاجر  و  مهاجرت  »بازنمایی  و   »1۳9۶
 »1۳97 افغان ها،  عامیانه  اشعار  و  آهنگ ها 
نیز  واعظی«  »علی  است.  شده  منتشر 
آثار  که  است  توانمندی  مترجم  و  نویسنده 

دیگری را نیز در دست ترجمه دارد. 
و  مردم شناسی  استاد  مونسوتی،  الساندرو 
عالی  مطالعات  انستیتوت  جامعه شناسی 
بین الملل و توسعه ژنو است. او از اواسط دهه 
متعددی  میدانی  تحقیقات  میالدی،   1990
انجام  ایران  و  پاکستان  افغانستان،  در  را 
در  و همکاری  تا شیوه های همبستگی  داده 
مطالعه  را  اجباری  مهاجرت  و  منازعه  بستر 
به  را  خود  تحقیقات  دامنه ی  او  بعدها  کند. 
کشورهای  ساکن  افغان های  دیاسپورای 
تحلیل جنگ  به  او  داد.  گسترش  هم  غربی 
و بازسازی پس از جنگ در پرتو شبکه های 
اجتماعی و استراتژی های اقتصادی می پردازد 

که مهاجران بسط داده اند.

مطالعات مردم نگاری مهاجرت افغان ها
در حوزه مردم نگاری و مهاجرت در افغانستان 
هنوز روایتی درونی )افغانی( وجود ندارد که 
بتواند مسائل و دیدگاه های مهاجران را بیان 
کند. این مهم ترین نقیصه در حوزه مطالعات 
مهاجرت افغان ها است. هرچند در سال اخیر 
شده  برداشته  راستا  این  در  اولیه  گام های 
»خدیجه  خانم  تحقیق  آن  نمونه ی  است. 
در  خودمردم نگاری  نوعی  که  عباسی« 

زمینه ی مهاجرت و هویت هزاره ها است. 
و عمدتا  از جهان جنوب اند  بیشتر مهاجران 
کم تر  و  می شوند  جابجا  جهانی  جنوب  در 
وجود  با  کرده اند.  مهاجرت  شمال  جهان  به 
در  مهاجران  درباره  ی  متن ها  بیشتر  این، 
آن ها  در  که  است  تألیف شده  جهان شمال 
مهاجر یا پناهنده همواره به  عنوان »دیگری« 
تصویر شده که عموما نیازمند ترحم، قربانی و 
منفعل هستند. چنین تصویری یادآور دیدگاه 
ادوارد سعید در شرق شناسی و خلق تصویر 
توسط  مشرق زمین  مردمان  از  »دیگری« 
مردم شناسان - پیش قراوالن استعمار است. 
هرچند  مونسوتی  مهاجرت  و  جنگ  کتاب 
توسط یک پژوهشگر از جهان شمال نوشته 
شده، اما دیدگاه های او به مهاجر و مهاجرت 
کلیشه ای،  دیدگاه های  از  متفاوت  کلی  به 
و  »قربانی«  متداول  برچسپ های  و  رایج 

»نیازمند ترحم« است. 
در  افغان ها  از  سوم(  دو  )یا  نیمی  از  بیش 
داشته اند  را  مهاجرت  تجربه ی  خود  زندگی 
پناهندگان  گروه  بزرگ ترین  منظر  این  از  و 
آمار  را تشکیل می دهند. مطابق  و مهاجران 
سازمان ملل در امور پناهندگان، افغان ها پس 
از سوری ها در مقام دوم مهاجران قرار دارند 
ایران  و  پاکستان  کشورهای  به  بیشتر  که 

مهاجرت کرده اند. 
مدت ها  افغان ها،  این که  با  مونسوتی  باور  به 
در وضعیت جنگ و صلح زندگی  کرده اند اما 
قربانیانی منفعل در سرنوشت مهاجرتی شان 
کنشگرانی  را  هزاره  مهاجران  او  نبوده اند. 
عبور  خالقانه  مرزها  و  موانع  از  که  می داند 
اقتصادی  و  اجتماعی  فضای  و  می کنند 
دیگر  سرزمین های  در  را  خود  با  متناسب 

کتاب  که  است  مردم شناسی  مطالعات  در 
کنونی به نوعی پاسخ به این کمبود است و 
از این جهت اثری قابل توجه است. مطالعات 
بیشتر  افغان ها،  درباره  ی  مردم شناسانه 
است.  بوده  پشتون ها  جمعیت  بر  متمرکز 
کمپ های  در  بیشتر  مهاجرت،  حوزه  در 
ساکن  پشتون ها  عموما  که  افغان  مهاجرین 
و  است  شده  نوشته  پاکستان  در  بودند  آن 
ناپدید  مردم شناختی  مطالعات  در  ها  هزاره 

بوده اند. 

پژوهش  و  صلح  و  جنگ  کتاب  اهمیت 
مونسوتی

گروه  بر  تمرکز  با  مهاجرت  و  جنگ  کتاب 
از  جامع تر  تصویری  ارائه ی  در  هزاره  قومی 
کمک  مردم شناسی،  حوزه  در  افغانستان 
بزرگی کرده و حایز اهمیت است. همچنین، 
افغان ها  مهاجرت  درباره  ی  تحقیقات  بیشتر 
در خارج از افغانستان و با تکیه بر یک مکان 
انجام شده و عموما به مسائل بعد از مهاجرت 
اثر  بنابراین،  است.  پرداخته  آن  عوامل  و 
چند  مطالعه  با  که  چرا  است  یگانه  کنونی 
مکان )افغانستان، پاکستان و ایران( برخالف 
فهم  به  است  توانسته  مردم نگاری،  عرف 
نایل  هزاره ها  مهاجرت  چگونگی  از  بهتری 
آید و تصویر دقیق تری را برای شناخت مردم 
هزاره و پدیده ی مهاجرت افغان ها ارائه کند. 
نکته ی دیگری که کار مونسوتی را از دیگران 
به  عنوان  او  و شناخت  تسلط  ممتاز می کند، 
با  )دری(  فارسی  زبان  به  مردم شناس  یک 
گویش هزارگی است. این توانمندی به عنوان 
می دهد  اجازه  او  به  بیرونی  پژوهشگر  یک 

شبکه های اجتماعی و استراتژی های اقتصادی 
هزاره های افغانستان

خالی 
دیگر در حوزه ی 

مردم شناسی و مهاجرت در 
افغانستان، غیبت هزاره ها در 

مطالعات مردم شناسی است که کتاب 
کنونی به نوعی پاسخ به این کمبود 
است و از این جهت اثری قابل توجه 

است. مطالعات مردم شناسانه 
درباره  ی افغان ها، بیشتر متمرکز 

بر جمعیت پشتون ها بوده 
است.
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کنیم ملزم به رجوع به مارکسیسم هستیم. از 
این رو مارکسیسم آدرسی است برای این که به 
چنین جهانی »نه« بگوییم، جهانی که اسپنتا 
آن را این گونه تعریف می کند: »به جای پرشدن 
مغزها از دانش و سینه ها از عشق و دوستی و 
محبت، الماری ها در متروپول های کشورهای 
غنوده  کشورهای  و  سرمایه داری  پیشرفته ی 
و  پوش ها  تن  از  بناگوش  تا  گاز  و  نفت  بر 
طبقات  برای  و  نشان دار  و  نام  کفش های 
بی کیفیت،  و  کم نام  اجناس  از  فرودست 
پرتر  بناگوش  تا  همه روزه   و  می شوند  پر 

می شوند...« )صص۳۳-۳2(.
سقوط  از  همیشه  زندگی اش  در  مارکس 
به نام  »شبحی  ظهور  و  سرمایه داری  نظام 
تا  تاریخ، حداقل  اما  یاد می کرد،  کمونیسم« 
او  است.  نکرده  تأیید  را  ادعایی  حاال، چنین 
خود  گور  خود  به دست  »بورژوازی  می گفت 
پرولتاریا  پیروزی  و  آن  سقوط  می کند...  را 
اگرچند  است.«  گریزناپذیر  اندازه  یک  به 
دنیای فعلی نه حکومت پرولتاریا و نه سقوط 
بدان  این  اما  می کند،  تأیید  را  سرمایه داری 
در جهان  مارکس  اندیشه  ی  که  نیست  معنا 
فعلی حرف برای گفتن ندارد. اتفاقا برعکس، 
تضادها و شکاف های عمیق موجود در دنیای 
فعلی – و نزدیک تر از همه همین جامعه ای 
– نشان می دهد که  مصیبت زده ای خودمان 
چگونه اندیشه ای مارکس می تواند این تضادها 
را تبیین کند و بنابراین به نکته ای بسیار مهم 
فراوان  »مسائل  است.  کرده  توجه  حیاتی  و 
اجتماعی و اقتصادی در دنیای جهانی شده ی 
بررسی،  برای  نمی توان  که  دارند  وجود  ما 
تفسیر و تغییر آن ها از آرای مارکس استفاده 
نکرد. برخی از تیوری های مارکس در ارزیابی 
و شناخت از ساختار سرمایه داری مانند فرایند 
جهانی شدن و روش نو برای ارزیابی و کشف 
استواری  از  کماکان  جامعه  بر  حاکم  قوانین 
این  می باشند.  برخوردار  بی مانندی  قوام  و 
در کشف  ما  به  می توانند  جایی  تا  تیوری ها 
جهانی شده  سرمایه داری  عملکرد  و  منطق 
باور  به مشکل می شود  کمک کنند که حتا 
کرد صاحبان آن ها، مارکس و انگلس، در قرن 
نوزدهم زندگی می کرده اند و در آن سال ها این 

تحلیل ها را ارائه کرده اند« )ص ۶8-۶7(.
یک  از  مارکس  فلسفه  ی  در  آخر:  نکته 
جماعت حداکثری تحت عنوان طبقه کارگر 
و یا پرولتاریا به عنوان انسان هایی یاد شده که 
این  نادیده گرفته می شود.  حق شان همیشه 
سرنوشت ساز  و  حساس  مواقع  در  جماعت 
گرفته  نادیده  معدود  عده ای  یک  طرف  از 
این  امروزی تر  و  دقیق  اصطالح  می شود. 
در  که  چیزی  یا  )و  »مردم«  همان  جماعت 
فلسفه اسپینوزا از آن به نام »انبوه خلق« نام 
حساس  شرایط  در  می باشد.  می شد(،  برده 
این  نیز  ما  جامعه ی  فعلی  سرنوشت ساز  و 
است.  غایب  باورنکردنی  گونه ی  به  جماعت 
از این حیث معرفی مارکس و طرز تفکرش 
)مشروط بر کاربردی سازی این تفکر( می تواند 
در چنین شرایطی روزنه ای امیدی باشد برای 
نسل امروز که نمی داند – و نمی تواند کاری 
کسان  دست  در  سرنوشت شان  چرا   – کند 

دیگر و در غیاب خودشان تعیین می شود.

همه  برای  و  نیست  یکی  به 
دوم،  است.  کشف  قابل 

طرز  مارکس  فلسفه  ی 
است  کثرت گرا  تفکر 
پذیرش  قابلیت  و 
مخالف  صداهای 
دارد.  وجود  آن  در 
آن  خالف  این  و 

که  است  چیزی 
قرن  در  مارکسیست ها 

از  دادند.  انجام  بیستم 
گفت  بتوان  حتا  شاید  این رو 

این نکته به نحوی فلسفه ی مارکس 
را توجیه می کند و جنایت هایی را که صورت 
گرفته است بی ربط با اصل فلسفه  ی مارکس 

می داند.

جهان ناعادالنه
یکی از انتقادهای جدی ای که بر مارکسیسم 
و  جایگاه  مارکس  که  است  این  است  وارد 
اهمیت »آزادی« را در زندگی بشر به درستی 
درک نکرده است، و یا اگر درک کرده است 
او  فلسفه ی  درون  در  آزادی  جایگاه  حداقل 
خالی است. آقای اسپنتا پس از توضیح این 

عین حالی  در  مارکس  فلسفه ی  لحاظ  این 
واقعیت های  انضمامی ترین  آن  مدلول  که 
می باشد.  نیز  انقالبی  به شدت  است  زندگی 
فلسفه ی  این که  کنار  در  این ها  تمام  با  اما 
همواره  است  انقالبی  و  انضمامی  مارکس 
غلط   فهمی هایی نیز از آن صورت گرفته است. 
یکی از مباحثی که در فلسفه  ی مارکس به آن 
اشاره هایی صورت گرفته اما رهبران سیاسی ای 
مارکس  پروپاقرص  پیروان  از  را  خود  که 
بحث  نکرده اند،  اعتنایی  آن  به  می دانستند 
آزادی است. نمونه های بارز آن را در چگونگی 
حکومت های توتالیتر چین و شوروی در قرن 
بیستم می بینیم. استالین و مائو خودشان را 
انسان  میلیون ها  اما  می نامیدند  مارکسیست 
عدالت  و  کمونیسم  تحقق  ایده ی  سر  بر  را 
آزادی  و  فرستادند  مرگ  کام  به   همگانی 
سلب  ازشان  وحشت ناک  گونه ی  به  را  افراد 
می کردند. اما این در حالی است که آزادی در 
فلسفه  ی مارکس جایگاه ویژه ای دارد. اسپنتا با 
اشاره به همین موضوع در این کتاب می نویسد 
»کارل مارکس »تکامل آزاد هر فرد« را شرط 
»تکامل آزاد همگان« می پنداشت، اما مریدان 
و مقلدان او دگراندیشان را از مسکو تا کابل 
و جاهای دیگر به جرم آزاداندیشی و آزادی 
را  انسان ها  و  بستند  دار  چوبه های  به  بیان 
کشاکش ها  در  و  »گوالگ«  در  دسته دسته 
جنایت   دوران  در  و  قدرت  کسب  به منظور 
نابود  فرهنگی«  »انقالب  به نام  بی مانندی 
واژگونه  فراگرد  و  مارکس  )کارل  کردند.« 

زندگی واقعی، ص19(.
بوده  حقیقت  جست وجوی  در  همواره  بشر 
و زندگی اش را برای دست یافتن به حقیقت 
همواره  از »حقیقت«  دفاع  اما  می کند.  معنا 
نزاع های  و  باعث کشمکش ها  بشر  تاریخ  در 
درازمدت بوده است. این کشمکش ها از آن رو 
داشته اند  باور  عده ای  که  است  داشته  وجود 
مشخص  آیین  و  فکر  طرز  یک  در  حقیقت 
فلسفه  ی  درباره  موضوع  همین  دارد.  وجود 
که  است  واضح  می کند.  صدق  نیز  مارکس 
مکتب  را  مارکسیسم  مارکس  طرفداران 
و  می بینند  بشریت  تاریخ  در  رهایی بخش 
حقیقت را در فلسفه ی او جست وجو می کنند. 
اما نکته ای قابل تذکر در این مورد این است 
که این دریافت از فلسفه  ی مارکس در قرن 
هولناک  بشری  به جنایت های  منجر  بیستم 
کره ی  سراسر  در  انسان  میلیون ها  زیرا  شد، 
و شوروی  واسطه ی حکومت چین  به  زمین 
برای تحقق افکار مارکس – که لزوما دریافت 
درست از فلسفه  ی مارکس نداشتند – به قتل 
رسیدند. این جنایت ها از آن رو صورت گرفت 
که کسانی چون مائو و استالین باور داشتند 
»حقیقت« در درون مکتب مارکسیسم نهفته 
است. دکتر اسپنتا با اشاره به همین موضوع اما 
از زبان خود مارکس می نویسد »حقیقت عام 
است، به من تعلق ندارد؛ به همگان تعلق دارد، 
حقیقت از آن من نیست، من از آن حقیقت 
هستم...«. این نکته حداقل دو نکته ی مهم را 
اول، دریافت مارکسیست هایی  بیان می کند. 
که فکر می کردند حقیقت در درون فلسفه  ی 
طرز  این  به  متعلق  و  دارد  وجود  مارکس 
تفکر است اشتباه است. زیرا حقیقت متعلق 

عباس اسدیان

کتاب »کارل مارکس و فراگرد واژگونه زندگی 
وزیر  اسپنتا،  دکتر  اثر  جدیدترین  واقعی« 
مطالعات  انستیتوت  توسط  پیشین،  خارجه 
این  محتوای  است.  شده  نشر  استراتژیک 
نقد  و  »مارکس  چون  موضوعاتی  را  کتاب 
آزادی های  و  »مارکس  سرمایه داری«،  نظام  
پژوهش  در  مارکس  »روش  دموکراتیک«، 
مارکس  »آرای  خودبیگانگی«،  از  تیوری  و 
محیط  مسائل  و  »مارکس  مارکسیسم«،  و 
از  برخی  سرنوشت  و  تاریخ  »سیر  زیست«، 
مارکس  »دیالکتیک  و  مارکس«  نظریه های 
و تیوری انتقادی« در بر می گیرد. این کتاب 
یک کتاب و یا جزوه ی ابتدایی و معرفی بسیار 
مبتدیان  برای  مارکس  اندیشه ی  خالصه ی  
است. از این رو بررسی دیدگاه های مطرح شده 
در این کتاب چندان اهمیت ندارد. آنچه که 
باعث می شود این کتاب بررسی شود و در واقع 
هدف ما از مرور این کتاب را توجیه می کند، 
موضوع این کتاب و پرداختن به متفکری است 
که رجوع به تفکرات آن در عصر حاضر از هر 

لحاظ موضوعیت دارد.

تغییر جهان به جای تفسیر جهان
فویرباخ«  درباره  »تزهایی  در  مارکس  کارل 
در سال 1845 نوشت: »فیلسوفان تا به حال 
جهان را به شیوه های گوناگون تفسیر کرده اند، 
اما مسأله ی اساسی تغییر جهان است.« این 
همان چیزی است که اسپنتا نیز به آن اشاره 
می کند و از »تغییر« وضعیت به جای »تفسیر« 

آن حرف می زند.
به باور بعضی از تاریخ نگاران فلسفه دو اتفاق 
تاریخ فلسفه عجیب و خارق العاده است،  در 
یکی ظهور سمارق وار فیلسوفان مهم در یونان 
باستان و دومی تأثیرگذاری فلسفه ی مارکس 
از   188۳ سال  در  مارکس  بشر.  زندگی  بر 
او  مرگ  از  بعد  سال  هفتاد  اما  رفت  دنیا 
تقریبا یک سوم تمام نژاد بشر تحت حاکمیت 
را  خود  که  می بردند  به سر  حکومت هایی 

»مارکسیست« می نامیدند.
طبق آمار و ارقام 84 درصد ثروت جهان در 
اختیار 12 درصد نفوس جهان است، این آمار 
نشان از میزان نابرابری وحشتناک توزیع ثروت 
در جهان دارد. تعداد انگشت شمار آدم ها در 
حالی میلیاردها دالر را در اختیار خود دارند 
که میلیون ها انسان دیگر از گرسنگی و فقر در 
حال تلف شدن هستند. فلسفه ی مارکس که 
غایت خود را برمبنای تحقق عدالت همگانی 
در میان جوامع انسانی تعریف می کند، تالشی 
اقتصادی.  نابرابری های  کاهش  جهت  است 
مسأله ی اساسی در فلسفه  ی مارکس »اقتصاد« 
بود. این همان چیزی است که در جوامع دینی 
و به شدت عقب مانده ای چون افغانستان از آن 
به لحن کنایی و طعنه آمیز به نام ماتریالیسم و 

ماده گرایی نام برده می شود.
)طبقه ی  پرولتاریا  بود  گفته  یک بار  مارکس 
ندارند  دست دادن  از  برای  چیزی  کارگر( 
جز زنجیرهایی که به آن بسته شده اند. این 
روز  آن  جوامع  در  این که  به  توجه  با  سخن 
شرایطی  چنان  تحت  کارگر  طبقه ی  واقعا 
از  می باشد.  واقع بینانه  بسیار  می بردند  به سر 

نکته که مارکس به آزادی  های 
افراد  جمعی  و  فردی 
قایل  فراوان  اهمیت 
این  بوده است، سراغ 
که  می رود  موضوع 
مارکس  فلسفه ی 
امروز چه  در جهان 
می تواند  اهمیتی 
داشته باشد. در واقع 
موضوع  همان  این 
دنیای  در  بی عدالتی 

معاصر است.
مارکسیسم  اصول  مخالف  چه  ما 
باشیم چه موافق آن اما در هرصورت مارکس 
انتقادی اش  دیدگاه های  که  است  متفکری 
و  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  همیشه 
این گویا نوعی نیازمندی  برای جوامع است. و 
نیز گذشته از این که این دیدگاه های انتقادی 
مؤثر  اصال  یا  و  هستند  مؤثر  میزان  چه  تا 
نیستند، ضرورت حضور مارکسیسم به عنوان 
یک مکتب انتقادی برای ما مطرح است و از 
درون مکتب مارکسیسم است که ما می توانیم 
علیه وضع موجود اعتراض کنیم. زیرا اگر ما 
صورت بندی  را  خود  اعتراض های  بخواهیم 

زندیگ در دنیای انعادالنه
مرور رساله ی »مارکس و فراگرد واژگونه زندگی واقعی«

کارل 
مارکس در »تزهایی 

درباره فویرباخ« در سال 
1845 نوشت: »فیلسوفان تا 

به حال جهان را به شیوه های گوناگون 
تفسیر کرده اند، اما مسأله ی اساسی 
تغییر جهان است.« این همان چیزی 

است که اسپنتا نیز به آن اشاره 
می کند و از »تغییر« وضعیت 

به جای »تفسیر« آن حرف 
می زند.


