ترجمه

روزنـامـهیــیبــرایحــقـوقشــهروندی

خلیفۀ خیانتکار

اسناد تازه منترششده ،خیانت رهرب داعش رابه
همرزمانش نشان میدهد 4
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m a d a n y a t d a i l y. c o m
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره
خـبرها

بیچارگی کودکان و ناکارایی مسووالن

دخرتان کابل؛ خوب یا بد؟

نتانیاهو و رییس موساد در عربستان

چرخش بزرگ در
مناسبات با اعراب

به بهانه فلم «دخرتان کابل»

بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر ارساییل و یوسی
کوهن ،رییس سازمان موساد ،بیست و دوم نوامرب وارد
عربستان شدند و با ولیعهد این کشور ،محمد بن
سلامن و مایک پمپئو ،وزیر امور خارجۀ امریکا ،در شهر
نئوم در حاشیۀ دریای رسخ به مدت پنج ساعت دربارۀ
ایران و مهار جمهوری اسالمی ایران در منطقه گفتگو
کردند.
4

بهپیشواز ۲۵نوامرب؛

رونالدو و ابراهیموویچ با خط
رسخ بر چهره بهمیدان رفتند

بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایتالیا (رسی آ) از
کریستیانو رونالدو گرفته تا زالتان ابراهاموویچ و داوران
این هفته در حالی که خط رسخی بر صورتشان نقش
بسته بود ،به میدان رفتند؛ ابتکاری برای مبارزه با
خشونت علیه زنان در آستانه ۲۵نوامرب که بهعنوان روز
جهانی مقابله با این خشونت اختصاص یافته است.

 سال نهم  سهشـنبه  4قوس 1399

Vol.9

No. 646

Nov 24, 2020

Tue

جامعهیی که یک دخرت تنها را قربانی بالقوه
میپندارد ،خود را محق میداند که او را از کرامت
انسانی تهی بداند و مجوز ورود به حریم خصوصی
او را صادر کند

عمق نارسایی و بیتوجهی حکومت به کودکان آینده کشور را با خطر مواجه کرده است
2

فلـم سـینامیی دختران کابـل روز چهارشـنبه۲۸ ،
عقـرب در سـالون دانشـکده هنر پوهنتـون کابـل بـه
منایش درآمد.
ایـن فلـم روایتگـر زندگـی و دغدغههـای چهـار دختر
تنهـا و مجـرد در شـهر کابـل اسـت .همچـون اکثر
فلمهـای سـینامیی دیگـر ،تلاش شـده کـه روی سـیاه
و نامالیـم زندگـی ایـن افـراد در مرکز توجه قـرار بگیرد.
روابـط خانوادگـی از همگسـیخته و گاهـی ویرانگـر
بنمایـه اصلـی فلـم و دلیـل اصلـی کارکرتهـا بـرای
انتخـاب ایـن سـبک زندگـی عنـوان شـده اسـت .هـر
چهـار کرکتر محوری فلـم درگیر مشـکالتی در خانواده
خـود هسـتند و بـرای حل یا گریـز از آن تقلا میکنند.

4

ترمپ واپسین روزهای قدرت
را چگونه میگذراند؟
چرا از دونالد ترمپ هیچ صدایی به گوش
منیرسد؟ او عاشق حضور در صحنه است ،اما دو
هفته میشود که در کاخ سفید پناه گرفته است.
رییسجمهور امریکا چگونه هفتههای پایانی قدرت را
سپری میکند؟
4

3

سؤتفاهم

جـزای نقـدی آنعـده از زندانیـان پاکسـتانی کـه
پرداخـت نشـده و مـدت حبسشـان را سـپری
کـرده نیـز مـورد عفـو قـرار گرفتـه و آزاد شـوند.
در مـاده سـوم فرمـان رییسجمهـوری،
مسـوولیت اجـرای فرمـان عفو مجـازات زندانیان
پاکسـتانی به کمیسـیونی که فرمان عفـو مجازات
«محجوزیـن و محبوسـین» را بـه مناسـبت عیـد
قربـان اجـرا کـرد ،سـپرده شـده اسـت.
در مـادۀ چهـار فرمـان ریاسـت جمهـوری زمـان
انفـاذ ایـن فرمان سـیام عقرب ذکر شـده اسـت.
ایـن فرمان یـک روز پیش از سـفر عمـران خان،
نخسـتوزیر پاکسـتان به کابل ،نافذ شـده است.
آقـای خـان روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته
(۲۹عقـرب) در رأس یـک هیـأت بلندرتبـه بـه
کابـل آمـد.
اهـداف سـفر وی بـه کابـل ،تقویـت روابـط
دوجانبـه ،گفتگـو روی رونـد صلـح افغانسـتان،
تجـارت و روابطـه اقتصـادی دو کشـور عنـوان
شـده بـود.

وزیر خارجه در نشست جنوا :از افغانستان حامیت کنید
راه مدنیت :روز نخست نشست جنوا با
حضور مناینده ۷۰کشور و ۳۰سازمان بیناملللی
در سویس برگزار شد .محمد حنیف امتر ،وزیر
امور خارجۀ کشور در این نشست گفت که بدون
هیچ توافقی هزاران زندانی طالبان را آزاد کردیم و
تالشهای صورت گرفته جهت برقراری صلح باید
خشونتها را در کشور کاهش دهد.

نشست جنوا دیروز دوشنبه (۳قوس) با سخرنانی
وزیر خارجۀ کشور آغاز گردید و آقای امتر در
سخنانش از وضعیت کشور بهجهانیان گزارش داده
و تاکید کرد که افغانستان در یک مقطع حساس
سیاسی و امنیتی قرار دارد.
او از جامعۀ جهانی خواست که افغانستان را در
این مقطه حامیت کنند تا گذار سیاسی به صورت
اساسی انجام شود.
معصوم استانکزی ،رییس هیات مذاکرهکنندۀ
دولت نیز در صحبتهایش تاکید داشت که
ت در
باوجود رهایی زندانیان طالبان ،خشون 
افغانستانکاهشنیافتهاند.
وی در ادامه اظهار داشت که گفتگو با طالبان در
رشایط کنونی ،دشوار است؛ اما کوتاهترین راه برای

دستگاه دیپلوماسی افغانستان مرصوف صدور پاسپورت و نکاحخط است
اما البی طالبان در دهلیزهای قدرتهای جهانی فعال است 2
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«حسننیت» رییسجمهور :فرمان رهایی شامری
از زندانیان پاکستان صادر شد

راه مدنیـت :محمـدارشف غنـی،
رییسجمهـوری کشـور فرمـان عفـو مجـازات و
رهایـی برخـی از زندانیـان پاکسـتانی را کـه
محکـوم بـه مجـازات شـده بودنـد بـه هـدف
«حسـن نیـت» و «تحکیـم روابـط دوسـتانه بـا
پاکستان» صادر کرد.
ایـن فرمـان در تاریخ (۲۸عقرب) سـال جاری به
امضا رسـیده بود.
ایـن فرمـان چهـار مـاده دارد و در مـاده اول آن
آمـده :شماری از زندانیـان پاکسـتانی کـه مدت
حبسشـان الـی یکمـاه باقیمانـده باشـند،
مجـازات آنهـا عفـو و از زنـدان رهـا شـوند.
همچنیـن در مـاده دوم ایـن فرمـان آمـده کـه

در گفتگو با دکتور حسینی:
دولت در دو عرصه نقش قوی ندارد؛ ساختار سیاسی و دیپلوماسی

آوردن صلح در افغانستان ،مذاکرات صلح قطر
میباشد.
گفتگوهای صلح قطر از حدود دو ماه قبل میان
هیات دولت و طالبان آغاز شد؛ اما تاکنون هیچ
پیرشفتی نداشت ه است.
آقای استانکزی در نشست ژنوا با تاکید بر حفظ
حقوق زنان در روند صلح گفت که «صلح پایدار
بدون تضمین حقوق مردم ،به ویژه حقوق زنان و
اقلیتها ممکن نیست».
از سویی هم ،روال غنی ،بانوی نخست کشور نیز
در این نشست سخرنانی نسبت به حضور و حقوق
زنان در افغانستان پرداخته و به اهمیت جمهوریت
در تامین حقوق زنان و جمع کردن اقوام مختلف
کشور اشاره کرد.
وی بااشاره در مورد گفتگوهای صلح افزود ،آنچه
در دوحه و کابل میگذرد متفاوت است ،طالبان
ت را در
پس از امضای توافقنامه با امریکا ،خشون 
افغانستان افزایش داده است.
بانو نخست کشور اذعان داشت« :همه ما صلح
میخواهیم و این را هم میدانیم که برای تأمین
صلح باید یک قیمت پرداخت ،اما بعضی از
اصلها وجود دارد که منیخواهیم آن را از دست
بدهیم».
به همین ترتیب فوزیه کوفی ،عضو هیات
مذاکرهکنندۀ دولت بیان داشت که طالبان ادعا
دارند که دیدگاهشان نسبت به روند صلح تغییر
کرده ،اما تاکنون در دیدگاه قبلیشان استوارند.
این نشست برای دو روز برگزار شده تا سازمانهای
کبهافغانستانتصمیمگیری
بیناملللیدرموردکم 
منایند.

خـــربهای کـوتـاه

۹رسباز اسرتالیایی در پی نرشجنایتجنگی
در افغانستان خودکشی کردند

راه مدنیـت :روزنامـۀ دیلی میل چـاپ بریتانیا
بـا نشر گزارشـی اعالم کـرد که طـی روزهـای اخیر
و پـس از نشر گـزارش جنایـات جنگـی رسبـازان
آسترالیایی در افغانسـتان۹ ،تـن از رسبـازان ایـن
کشور به شمول یک زن خودکشی کردند.
ایـن روزنامـه گـزارش داده کـه دستداشتن ایـن
رسبـازان در جنایتهـای جنگـی صـورت گرفتـه،
هنـوز مشـخص نیسـت.
ایـن درحالیسـت کـه هفتـۀ گذشـته وزارت دفـاع

آسترالیا تاییـد کـرد کـه نیروهـای ویـژۀ ارتـش آن
کشـور در افغانسـتان مرتکب جنایات جنگی شـده
و ۳۹غیرنظامـی را بـه طـور غیـر قانونـی کشـتهاند.
در تحقیـق صـورت گرفتـه۷۵ ،حادثـه طـی چهـار
سـال ،دربـارۀ بدرفتـاری نیروهـای آسترالیایی
بررسـی شـده اسـت.
پـس از نشر ایـن تحقیـق ،دولـت آسترالیا از مردم
و دولـت افغانسـتان عذرخواهـی کـرد .حکومـت
افغانسـتان بـا قدردانـی از عذرخواهـی دولـت
آسترالیا خواسـتار رسـیدگی بـه قربانیـان و جبران
خسـارت شـد.
در عیـن حـال۲( ،قوس) مجلس سـنای افغانسـتان،
خواسـتار بررسـی بـه پرونـدۀ جنایـت جنگـی
رسبـازان آسترالیایی توسـط دادگاه الهـه شـد.
ایـن مجلـس تاکیـد کـرده کـه بایـد دولت آسترالیا
بـه قربانیـان ایـن جنایـات غرامت بپـردازد.

خلیلزاد :عملی شدن سند «دیدگاه مشرتک»
زمین ۀ صلح منطقهیی را فراهم میکند

راه مدنیـت :زملـی خلیـلزاد ،مناینـدۀ ویـژۀ
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان گفتـه کـه عملـی
شـدن توافـق افغانسـتان و پاکسـتان ،زمینـه را بـرای
صلح و توسعه در منطقه فراهم میکند.
آقـای خلیـلزاد شـام (۲قـوس) در رشـته
توییتهایـی نوشـت کـه او از تعهـد پاکسـتان
بـرای کار در زمینـۀ کاهـش خشـونت و برقـراری
آتشبـس در افغانسـتان اسـتقبال میکنـد.
وی گفتـه اسـت« :مـا بـه هـر دو کشـور تاکیـد
میکنیـم کـه بـر موضوعـات مشترک از جملـه،
جلوگیـری از اسـتفاده از قلمـروی خـود علیـه
یکدیگـر ،حاکمیـت فراگیـر ،روابـط قـوی مـردم،
دولـت داری ،امنیـت و روابـط تجـاری کار کننـد.

در عیـن حـال ،وزارت امـور خارجـۀ کشـور در
پایـان سـفر عمـران خـان ،صدراعظـم پاکسـتان بـه
کابـل اعلام کرد که در جریان این سـفر روی سـند
«دیـدگاه مشترک» توافـق صـورت گرفتـه اسـت.
ایـن وزارت اعلام کـرده که موضوعـات عمدۀ این
سـند شـامل همـکاری در بخشهای صلـح ،امنیت
و توسـعۀ همکاریهـای اقتصـادی و مردمـی میـان
دو کشـور است.
وزارت خارجـه ایـن سـند را مهـم و حایـز اهمیـت
عنـوان کـرده اسـت.
عمـران خـان ،صدراعظـم پاکسـتان بـا هیـات
بلندپایـۀ دولتـی در روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته بـه
کابـل آمـده بـود.

رساج:

نتیجۀ صلح را میدانجنگ تعیین خواهد کرد

راه مدنیت :احمدضیا رساج ،رسپرست
عمومی امنیت ملی کشور با تاکید بر اینکه
نتیجۀ صلح را میدان جنگ تعیین خواهد
کرد ،افزود :طالبان بهعنوان چرت اصلی
۲۰گروه تروریستی فعال در کشور ،مسوول
اصلی تداوم جنگ نیابتی در کشور است و
ما بهنیابت جهانیان در برابر تروریزم
میجنگیم و در این راه قربانی میدهیم.
آقای رساج روز دوشنبه (۳قوس) در
جریان ارایۀ برنامههای کاریاش در مجلس
منایندگان گفت :تروریزم قربانیان زیادی از
شهروندان ما گرفته ،در حالی که هیچ کشور
دیگری توان تحمل این همه قربانی تروریزم
را ندارد.
او بیان داشت :یکی از پیچیدگیهای جنگ
کنونی ،پناه دادن پاکستان به گروههای
تروریستی است که پایگاههای امن آنها در
شهرهای کویته ،پشاور ،راولپندی و کراچی
مصداق این ادعا است.
وی اظهار داشت« :بر اساس اطالعات ما،
هیچ نشانهیی وجود ندارد که کشورهای
ی خود را در قبال
مداخلهگر ،پالیسیها 
کشور ما تغییر داده باشند .تضاد منافع
کشورهای منطقه و کمک مستقیم و
غیرمستقیم سازمانهای استخباراتی برخی
از کشورها ،سبب تدوام جنگ شده است».

او ترصیح کرد که این موضوع منطقه را با
تهدید جدی روبهرو میکند ،بنآ ما بهدنبال
همصدایی و اجامع منطقهیی در امر مبارزه
با تروریزم هستیم که مقدمات آن نیز چیده
شده است.
آقای رساج اعالم کرد که شواهد نشان
میدهد ،رابطۀ گروههای تروریستی با
طالبان از هرزمان دیگر مستحکمتر شده
و گروههای تروریستی از تواناییهای
یکدیگر به صورت منظم استفاده میکنند.
رسپرست ریاست عمومی امنیت ملی در
ادامه گفت :در انجام حمالت تروریستی
گروههای متفاوت دهشتافکن با همکاری
یکدیگر طرحریزی ،اکامل لوجیستکی و
انتحار و انفجار را انجام می دهند.
براساس گفتههای رسپرست عمومی امنیت
ملی ،این اداره در امر مبارزه علیه گروههای
تروریستی دستآوردهای قابل ملس دارد
که شامل دستگیری رهربان گروه داعش
مانند اسلم فاروقی ،شیخ ابوعمر کرنی،
قاری فاتح و کشته شدن عاصم عمر،
رهرب شاخۀ جنوب آسیای القاعده ،شیخ
محسناملرصی یکی از کدرهای رهربی
القاعده ،محمد حنیف معاون شاخۀ جنوب
آسیای القاعده ،اسدالله اورکزی ،رییس
استخبارات داعش ،عبدالحسیب ،حافظ
سعید و… میشود.
این در حالیست که وضعیت امنیتی در
کالن شهرها به خصوص کابل طی روزهای
گذشته وخیم بوده و شاهد حمالت راکتی
در پایتخت بودهایم که داعش مدعی انجام
حملۀ راکتی اخیر به کابل میباشد .از سوی
دیگر ،روند گفتگوهای صلح کشور در
دوحه همچنان ادامه دارد.
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بیچارگی کودکان و ناکارایی
مسووالن
عمق نارسایی و بیتوجهی حکومت به کودکان
آینده کشور را با خطر مواجه کرده است

کودکان آسیبپذیرترین قرش جامعه ما محسوب میشوند.
قرشی که سالهاست در آتش جنگ سوخته ،در فقر دست و پا زده،
در سنتهای سخیف رایج در اجتامع زیسته و درعین حال هیچگاه
امیدی برای یک آیندۀ روشن با خود نداشتهاند.
صدای کودکان کشور ما مظلومترین خواهشی است که در
روایتهای مختلف حکومتداری برای شنیدهشدن و دیدهشدن
همیشه بلند بوده ،گرچه با وجود هشدارهای جدی نهادهای
داخلی و خارجی حامیت از حقوق اطفال و حقوق برش تا کنون کار
شایسته و چشمگیری در این راستا انجام نشده است.
با این حال و بر اساس کنوانسیون بیناملللی حقوق طفل ،دولتها
موظفاند برای دسرتسی اطفال به حقوق اساسی مانند تعلیم و
تربیه ،صحت ،تفریح و رسگرمی سامل تالش کنند .هدف از اینکه
روزی از سال را بهعنوان روز جهانی کودک نامگذاری کردهاند
نیز همین میباشد که حکومتها ،والدین و جوامع برشی متوجه
شوند که بر اساس کنوانسیونهای بیناملللی موجود در حامیت
از حقوق برش و حقوق کودک ،ملزم به حفظ و حامیت از حقوق
کودکان میباشند.
موجودیت زمینههای حامیتهای فراگیر ،نقش مستقیم در رشد
کودکان دارد ،مهمی که در مفاد مختلف کنوانسیونهای موجود
بیناملللی مورد ترصیح قرار گرفته ،اما باید پرسید آیا در کشور ما
کودکان به حقوق خود دسرتسی دارند؟
بهنظر میرسد دادن جواب مثبت به این سوال کار آسانی نیست؛
زیرا وقتی بسیاری از اطفال به حق اساسی تعلیم و تربیت ،صحت،
امنیت روانی و  ...دسرتسی نداشته باشند ،چگونه میتوان از
دسرتسی آنان به حقوقشان سخن گفت؟
کمیسیون مستقل حقوق برش کشور ،گزارش تازهیی از افزایش
آسیبپذیری کودکان با شیوع ویروس کرونا به نرش رسانده است.
گزارشی که عمق نارسایی و بیتوجهی حکومت و خانوادهها را در
قبال آنها میرساند.
یافتههای تحقیق کمیسیون مستقل حقوق برشکشور نشان میدهد
که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا پنجم ماه میزان سال جاری در این
کشور حدود یکهزار و ۱۲۶کودک به بیامری کووید ۱۹مبتال و از
این میان ششتن آن فوت کردهاند.
براساس گزارش نرش شده از این میان ۸۵تن (۷.۵درصد) زیر هفت
سال۱۹۰ ،تن (۱۶.۹درصد) زیر ۱۳سال و ۸۵۱تن (۷۵.۶درصد)
دیگر زیر  ۱۹سال بودند.
در این تحقیق آمده است که از میان یکهزار و ۱۲۶طفل مبتال
شده ،ششتن (۰.۵۳درصد) جان باخته که یکتن از قربانیان
دخرت و پنجتن دیگرشان پرس بودهاند.
همچنین یافتههای نهاد حفاظت از اطفال نشان داد که قبل از
بحران کرونا ۵.۲۶میلیون طفل در افغانستان به کمکهای انسانی
و برشدوستانه نیازمند بودند؛ اما با شیوع ویروس کرونا این آمار به
۸.۱۲میلیون طفل رسیده است.
براساس گزارش این نهاد در جریان بحران کرونا نزدیک به
۱۰میلیون طفل از رفنت به مکتب و دسرتسی به آموزشهای علمی
بازماندند و آموزشهای آنالین وزارت معارف نیز مؤثریت چندانی
نداشته است.
این تحقیق با اشاره بهدلیل عدم موثریت آموزش آنالین گفته که
فقر ،نبود انرتنت در منطقه و نبود برق مورد نیاز دستگاههای تلفون
و کمپیوتر ،تعداد زیادی از متعلامن نتوانستهاند از این برنامه
استفاده کنند.
در این گزارش میزان آسیبپذیری کودکان در دوران کرونا رو به
افزایش خوانده شده است .گرچه مشکالت فراروی آنها قبل از
شیوع کرونا هم مواردی بود که نکاتی از آن در این گزارش آمده،
اما در چنین حاالت اضطرار ،توقع این است که از هر منظر توجه
بیشرتی به این بخش جامعه شود که متاسفانه گزارش کمیسیون
حقوق برش کشور گواه بر نارسایی و بیتوجهی ریشهدار اجتامعی و
سیاسی به کودکان است.
آنچه واضح است اینکه شامر زیادی از اطفال بهجای تفریح
سامل ،مشغول کارهای طاقتفرسا مانند کار در رسکها ،چوپانی،
دهقانی ،دستفروشی و سختتر از همه تکدیگریاند .این نشان
میدهد که بهصورت سیستامتیک در راستای تامین حقوق اطفال
در کشور کار قابل مالحظهیی صورت نگرفته است.
یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن در جهت برخورداری
اطفال از حقوق اساسیشان کار کرد ،اختصاص واحدها و کدهای
خاص در بودجه ملی افغانستان به آنان است.
در کنار توجه حکومت در راستای مدیریت مناسب حامیتی
از اطفال ،نهادهای داخلی و خارجی که در حامیت از کودکان
فعالیت دارند باید توجه جدیتری از خود نشان دهند.
بدون شک این نهادها بودجههای هنگفتی برای حامیت از اطفال
در اختیار خود دارند ،اما وجود فساد و نبود پالیسی مشخص باعث
شده که شاهد روند مناسبی در جهت برنامههای حامیتی تاثیرگذار
از کودکان کشور نباشیم.
از طرفی با توجه به خالی فرهنگسازی مناسب و نبود یک ساختار
حامیتی مشخص از کودکان ،خشونت خانوادگی در قبال فرزندان
نیز رو به افزایش است .وجود رسم و رواجهای سنتی فرهنگی
و مذهبی بدون رعایت حقوق انسانی و فردی باعث شده که
فراهمآوری بسرت مناسب حامیتی برای اطفال در درون خانوادهها
نیز کم اهمیت جلوه کند ،عالوه بر اینکه در پارهیی از اوقات بسرت
تربیتی فامیلی بر میزان آسیبپذیری اطفال میافزاید.
با توجه به وضعیت موجود میتوان گفت که کودکان در افغانستان
از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند .اگرچه آن دسته از کودکان که
پدرانشان به قدرت و یا ثروت دسرتسی داشته و در وضعیت خوب
رفاهی قرار دارند ،اما کودکانی که به چنین وضعیتی دسرتسی
دارند ،معدود و محدود بوده و منیتوانند مبین برخورداری درصدی
زیادی از کودکان از رفاه و فرصتهای تعلیمی باشند.
در رشایطی که موج دوم کرونا تهدید جدی دیگر برای کودکان
است ،فقر ،نبود برق ،رسمای سخت و سوزان زندگی و زمستان،
نبود رسپناه ،مرگهای خاموش ،آوارگیهای بیانتها و  ...بر
بیچارگی کودکان و ناکارایی مسووالن ما افزوده است.

w w w. m a d a n y a t d a i l y. c o m

گفتگو

در گفتگو با دکتور حسینی:

طالبان از نسلجدید افغانستان میترسند

نظام سیاسی افغانستان؛ بیامری که به کوما رفته ،اما به آن اکسیجن وصل کردهاند!
قابل پرسـش اسـت .آیا واقعا گـروه طالبان یک گروه
افغانـی و برخاسـته از بخشـی از مـردم افغانسـتان
اسـت یـا عنـارص دیگـری رهبری آن را دارنـد؟ نـوع
عملکـرد آنهـا نشـان میدهد که شـبیه یـک نیروی
متخاصـم بیرونـی رفتـار میکنند .آنها با پاسـپورت
غیرافغانـی ،در یـک کشـور دیگـر بـا دیپلامتهـای
یـک کشـور دیگر یعنـی امریـکا مذاکـره میکنند .از
سـویی ایـن گـروه در قتـل مـردم عـادی از هـر قـوم
و مذهـب تردیـدی بـه خـود راه منیدهنـد .آنهـا
طـوری بـه رسبـازان افغانسـتان حملـه میکننـد کـه
گویـا یـک نیـروی متخاصـم بیرونی هسـتند.
بایـد دقـت کنیـم که ایـن گروه بعـد از سـال،۲۰۱۴
حملات خـود بـر نیروهای خارجـی را کاهـش داد و
حتـا متوقـف کـرد ،در عـوض نـوک حمله را به سـوی
رسبـازان افغـان در نقاط دوردسـت گرفـت و ده هزار
نیـروی امنیتی را کشـت.
بـه هرحـال ،در پاسـخ بـه سـوال بایـد بگویـم بعـد
داخلـی جنـگ مهـم اسـت .دولـت بایـد منسـجم و
قاطـع عمـل کنـد و نیروهـای اجتامعـی و سیاسـی
دیگـر را هـم در مقابلـه بـا طالبـان و هـر گـروه
شورشـی دیگـر با خـود همراه کند .اگر چنین شـود،
رسنوشـت جنـگ و شورشـیان مشـخص میشـود.

گفتگوکننده :جواد دروازیان

جنـاب دکتـور جهانـی سـپاس از ایـن کـه
لطـف کردیـد وقتتان را در اختیار ما گذاشـتید
و زحمـت انجـام ایـن مصاحبـه را پذیرفتیـد.
همان گونـه کـه در جریـان هسـتید ،مهمتریـن
موضـوع فعلـی دولـت ،احـزاب سیاسـی،
مخالفـان مسـلح؛ کشـورهای دخیـل در ایـن
معضـل و مـردم افغانسـتان ،مسـأله جنـگ و
صلـح اسـت .بـه همیـن جهـت خواسـتیم
مهمتریـن پرسـشهایی کـه در البلای بحثهـا
و مجـادالت در کشـور بـه صـورت رسـمی و غیـر
رسـمی مطـرح میشـود ،با شما کـه سـالها به
عنـوان پژوهشـگر علـوم سیاسـی فعالیـت
میکنید ،در میان بگذاریم:
عوامل اساسی جنگ افغانستان
کداماند و به چه دلیل اینها را عوامل
اساسی جنگ میدانید؟
بـه نظـر مـن ،اولیـن عامـل عـدم قاطعیـت
دولـت در رسکـوب ایـن گـروه بـوده اسـت .طـی
۱۹سـال گذشـته ،سیاسـتمداران افغانسـتان
چـه در حکومـت و چـه در نقـش اپوزیسـیون،
رفتـاری روادارانـه بـا طالبـان داشـتهاند .زمانـی
کـه حامـد کـرزی ،رییسجمهـور وقـت طالبـان
را «بـرادر» خـود نامیـد ،در میـدان جنـگ هـم
معـادالت بـه هم خـورد .رسبازی کـه میجنگید
منیدانسـت بـا چه کسـی میجنگد .با دشـمن
مـردم یـا بـرادر رییسجمهـور؟ بـه جـای اینکـه
حامیـت از طالبـان و هـر گـروه شورشـی دیگـر
«کریمینالیـزه» (جرمپنـداری) شـود ،دولت فضا
را بـرای جـوالن آنهـا بـاز کـرد .حـاال قاطعیـت
سـه روز قنـدوز بـود .آن دسـتآورد کوتاهمـدت
و رصاحـت امراللـه صالـح در موضعگیـری علیـه
نیروهای امنیتی
بـرای دونرهـای طالبـان انـدک و ناچیـز بـود .قلمرو
طالبان سـتودنی اسـت .در این مقطع تاریخ بیش
افغانستان هرچند
جغرافیایـی ثابـت بـرای ایـن گـروه بسـیار اهمیـت
از هـر زمـان به چنیـن موضعگیری نیاز اسـت؛ اگر
تلفاتی زیادی دادهاند،
دارد ،بـه همیـن دلیـل همزمـان بـا گفتگوهـای
چنیـن قاطعیتـی در سـال ۲۰۰۵میبـود ،حـاال از
صلـح ،حملات خـود را در هلمنـد افزایـش دادنـد.
اما در جنگ دست
جنـگ خبری نبـود.
امـا دولـت در دو عرصـۀ دیگر نقش قویی نـدارد؛ نه
وارد
از
قبـل
اسـت.
دولـت
ناکارآمـدی
عامـل دوم
باال دارند .دقت کنید
در سـاختار سیاسـی و نـه دیپلوماسـی .در سـاختار
شـدن بـه بحـث بگویـم کـه مـردم در چندیـن
که طالبان طی ۱۹سال
سیاسـی همان طـور کـه پیشتـر گفتـم ،دولـت بـه
انتخابـات نشـان دادهانـد کـه هـوادار نظام شـفاف
شـدت فاسـد و ناکارآمـد اسـت .طالبـان از همیـن
گذشتهنتوانستند
دموکراتیـک هسـتند ،اما روی کارآمـدن دولتهای
ضعـف بـرای پروپاگانـدای خـود و توجیـه خشـونت
تقلبـی و بعـد کارکـرد ناقـص ایـن دولتهـا آنهـا
یک ولسوالی را
خـود در قبـال مـردم ،اسـتفاده میکننـد .در
را ناامیـد کـرده اسـت .در انتخابـات سـال۲۰۰۹
حداقل به مدت یک
دیپلوماسـی هـم ضعـف بـه شـدت دیـده میشـود.
بـه رصاحـت تقلب صـورت گرفـت ،در سـال۲۰۱۴
هفته در اختیار
ماشـین دیپلوماسـی افغانسـتان در کشـورهای
حکومـت مشـارکتی سـاخته شـد کـه تنـش
مهـم و تاثیرگـذار در دسـت افرادیسـت کـه بیشتر
درونـی آن بیـش از حکومـتداری آن بـود .در
بگیرند .سالها پیش
کارمنـد هسـتند تا دیپلومـات و حداکرث فعالیت آنها
سـال ۲۰۱۹هـم رونـد مشـابهی تکـرار شـد .دولت
متام دستآورد آنها
صـدور پاسـپورت و نکاحخـط اسـت ،امـا در مقابل،
بهجـای «نهادسـازی» و بهبـود کارکـرد نهادهـا بـه
کنرتل سه روز قندوز
البـی طالبـان بـه شـدت در کشـورهای ذیدخـل و
درگیریهـای خـرد و ریـز کابینه و پارملـان ،احزاب
نهادهـای غربـی فعـال اسـت .علاوه بـر ایـن بایـد
بود .آن دستآورد
و اشـخاص میپـردازد .شـدت گرفتن خشـونت
گفـت کـه مذاکـرات دوحه سـبب شـد تـا ایـن گروه
بیـش از آنکـه نتیجـه قـدرت گروههـای شورشـی
کوتاهمدت برای
از انـزوا بیـرون شـود و از حالـت یـک گروه شورشـی
باشـد ،نتیجـه ضعـف حکومـت اسـت .آن قـدر کـه
دونرهای طالبان
بومـی بـه یـک بازیگـر بیناملللـی ارتقـا پیـدا کنـد.
خشـونت در افغانسـتان واقعی اسـت ،روشـنفکری
اندک و ناچیز بود.
و تکنوکراسـی نبـوده و نیسـت.
چه عنارصی در یک نظام سیاسی،
عامـل سـوم تشـدید جنـگ ،توانایـی طالبـان در
قلمروجغرافیایی
اجتامعی و فرهنگی در نظر گرفته شود تا
جـذب و سـازماندهی گروههـای جنایـتکار
ثابت برای این گروه
پروسه فعلی منجر به صلح پایدار شود؟
اسـت .رهبران ایـن گـروه بهخوبـی میداننـد کـه
بسیار اهمیت دارد ،به
بـه طـور خالصه سـه اصـل به نظـر من بـرای تثبیت
چگونـه گروههـای جنایتکاری را کـه در نقاط دور
امنیـت در کشـورهای درگیـر بحـران و پسـابحران
افغانسـتان رس کشـیدهاند بـا خود همراه بسـازند و
همین دلیل همزمان با
مهم اسـت :یـک) تقویت جامعه مدنـی؛ دو) تقویت
بهتدریـج آنهـا را بـه خیـل خـود بکشـانند .چنیـن
گفتگوهای صلح،
زیرسـاختهای اقتصـادی؛ سـه) آمـوزش و تربیـت
اقدامـی در واقـع معاملـه برد-بـرد بـرای طالبـان
حمالت خود را در
نیـروی انسـانی .البتـه ایـن سـه اصـل وقتـی یـک
و گروههـای شورشـی اسـت .چـون از یکسـو
کشـور را از بحـران نجـات میدهـد که یک سـاختار
هلمند افزایش دادند.
طالبـان حـوزه نفـوذ و تاثیرگذاری خود را گسترش
سیاسـی کارآمد وجود داشـته باشـد .نظام سیاسـی
میدهنـد و از سـوی دیگـر شورشـیها هـم بـه
افغانسـتان مثـل بیماری اسـت کـه در کومـا رفتـه،
امکانـات و حتـا بهطـور سـمبولیک از اقتـدار طالبـان بـرای کنترل
امـا بـه آن اکسـیجن وصـل کردهانـد!
مناطـق خـود سـود میبرنـد.
دیدگاه کلیتان درباره پروسه صلح فعلی چیست؟ تفاوت
آن با پروسههای گذشته مثل زمان حاکمیت کمونیستها
چیست؟
پروسـه صلـح بـا ویژگیهـای کنونـی بـه نتیجـه منیرسـد .گفتگوهای
صلـح در زمـان رژیـم کمونیسـتی بـه چند دلیل بـه نتیجه نرسـید :اول
اینکـه گروههـای مخالـف هدفشـان فقـط رسنگونـی دولت بـود .دوم
اینکـه حامیـت مالـی ،نظامـی و سیاسـی قاطعـی از سـوی متحـدان
خـود دریافـت میکردنـد ،بـا ایـن حـال فکـر میکنـم ایـن گروههـا
هـم بـه پیـروزی منیرسـیدند ،اگـر مـوج جهانـی خواهـان سـقوط
حکومـت کمونیسـتی منیبـود و اگر شـوروی سـابق حامیتـش را قطع
منیکـرد .حـاال برعکـس اسـت و حکومـت افغانسـتان مرشوعیـت و
حامیـت بیناملللـی خـود را حفـظ کـرده و طالبـان هـم بـه آن پیامنـه
کـه مجاهدیـن حامیـت خارجـی داشـتند ،پشـتوانه ندارنـد.
یک پروسه صلح چگونه میتواند نتیجهبخش باشد؟
ببینیـد تجربـه نشـان داده کـه هیـچ پروسـه صلحـی بـا شورشـیان
مسـلح بـه انجـام منیرسـد مگـر اینکـه دولـت هـم در میـدان جنـگ،
هـم در حکومـتداری (سـاختار سیاسـی داخلـی) و هـم عرصـه
دیپلوماسـی دسـت بـاال داشـته باشـد .فکـر میکنـم پروسـۀ صلـح بـه
نتیجـه منیرسـد؛ چـون طالبـان فکـر میکننـد پیـروز میدان هسـتند
و دسـت بـاال دارنـد .شـاید برخـی از اسرتاتژیسـتهای ایـن گـروه بـه
خوبـی بداننـد کـه در موضـع قـدرت نیسـتند ،بـا اینهمـه رشایـط
کنونـی حداقـل بـه جنگجویـان ایـن گـروه روحیـه و مـورال میدهد تا
با شـدت و خشـونت بیشتر بجنگنـد .طبیعتا آنهـا میدانند کـه با این
جنگجویـان منیتواننـد امـارت اسلامی بسـازند ،امـا احتماال بـا چند
حملـه میتواننـد در میـز مذاکـره امتیـاز بیشتری بگیرنـد.
بـه نظـر مـن نیروهـای امنیتـی افغانسـتان هرچنـد تلفاتـی زیـادی
دادهانـد ،امـا در جنگ دسـت بـاال دارند .دقـت کنید کـه طالبان طی
۱۹سـال گذشـته نتوانسـتند یـک ولسـوالی را حداقـل بـه مـدت یـک
هفتـه در اختیـار بگیرنـد .سـالها پیـش متام دسـتآورد آنهـا کنرتل

طرفهای خارجی که اهداف متفاوت در
جنگ افغانستان دارند کیها هستند و چگونه
این کشورهای نامتجانس را میشود برای پایان
دادن به جنگ اقناع کرد؟
خـوب ،همیشـه یـک تیـوری کالسـیک در «روابـط
بینامللـل» وجـود داشـته کـه بـر اسـاس آن،
افغانسـتان محـل تنـازع چندیـن نیـروی بیرونـی
قلمـداد شـده اسـت .مـن فکـر میکنـم کـه حـاال
نبایـد عوامـل و جنبههای مختلف جنگ افغانسـتان
را اینگونـه تقلیـل بدهیم و خالصه بسـازیم .هرچند
طبیعـی اسـت افغانسـتان به دالیـل مختلف به ویـژه جیوپولتیک ،جزو
اولولیتهـای «فاریـن پالیسـی» کشـورهای منطقـه باشـد؛ امـا بایـد
توجـه کـرد کـه رشایـط سیاسـی داخـل افغانسـتان ،منطقـه و جهـان
سـبب میشـود تـا ایـن اولویـت متغیـر باشـد .اگـر زمانـی افغانسـتان
حیـات خلـوت سیاسـی پاکسـتان محسـوب میشـد ،حـاال منیتوانیم
بـا ایـن رصاحـت دربـارهاش حـرف بزنیـم ،چـون ایـن کشـور بـا توجـه
بـه منافـع خـود در جهـان مجبـور اسـت استراتیژی خـود را در قبـال
افغانسـتان تعدیـل کنـد .پاکسـتان سالهاسـت متوجـه شـده کـه
حامیـت از طالبـان یـک رسمایهگـذاری اشـتباه بـوده و منیتوانـد بـا
ایـن ابـزار حـوزه نفـوذ خـود را تا آسـیای مرکزی گسترش بدهـد .حاال
کمـی واقعبینانهتـر و بـر اسـاس تغییـرات جهانـی تصمیـم میگیـرد.
پیشتـر در مـورد نقـش ماشـین دیپلوماسـی افغانسـتان حـرف زدم؛
بـرای تغییـر رویکـرد کشـورهای منطقـه و خارجـی در قبـال آن ،مـا
نیـاز بـه یـک دیپلوماسـی فعال و حتـا «بیشفعـال» داریم .افغانسـتان
بیـن دو قـدرت اتومـی هنـد و پاکسـتان گیر مانـده ،همچنان پیشـینه
ناخوشـایندی بـا روسـیه دارد و علاوه بـر آن نگرانیهـای درازمدتـی
نیـز بـا ایـران داشـته ،باید بیـش از همـه ،در عرصه دیپلوماسـی مترکز
کند .
جایگاه مردم (قربانیان ،زنان و سایر گروههای آسیبپذیر
قومی و مذهبی کشور) در پروسه فعلی صلح کجاست؟
مـردم فرامـوش شـدهاند .حکومـت گویـا بـه منایندگـی از مـردم در
مذاکـرات بـا طالبـان پشـت میـز مینشـیند ،امـا واقعیـت ایـن اسـت
کـه هـم به لحـاظ حقوقـی و هم کارکرد سیاسـی ،حکومـت مرشوعیت
کافـی از سـوی مـردم نـدارد .پیش از آغـاز گفتگوها هم کسـی از مردم
نپرسـید کـه چـه نکاتـی در رونـد صلـح برایشـان مهـم اسـت .گمان
منیکنـم مـردم بـه هـر قیمتـی حـارض باشـند دوبـاره بـه دوره سـیاه
طالبـان و یـا جنگهـای داخلـی بازگردنـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه
طـرف طالبـان نـه حکومـت و نـه امریکاییهـا ،بـل مـردم افغانسـتان
هسـتند.

با توجه به تجارب دیگر کشورها ،چگونه مردم میتوانند در
صلح نقش اساسیتر داشته باشند؟
طالبـان در دو دهـه گذشـته توانسـتهاند از محرکههـا و دینامیکهـای
مختلـف بـرای روشـن نگهداشتن جنگ اسـتفاده کنند .تفـاوت قومی
چقدر اطمینان دارید که توافق صلح با طالبان جنگ را در
و مذهبـی حداقـل دو منونـه از ایـن محرکهـا بودهانـد ،امـا واقعیـت
افغانستان خامته بخشد؟ چرا؟
ایـن اسـت کـه ایـن شورشـیان نـه بـه قومیـت و نـه مذهـب پایبنـدی
نشـان
رصاحت
بـه
مـردم
و
ملکـی
افـراد
حملات شـدید ایـن گـروه بـه
دارنـد .بارهـا ایـن جنگجویـان بـه مسـاجد اهـل سـنت هدفمندانـه
شـود؛
ی
من
ختم
جنـگ
پایان
بـه
طالبـان
میدهـد کـه توافـق صلـح بـا
حملـه کردهانـد و بارهـا هموطنـان پشـتون مـا را بـه قتـل رسـاندهاند.
دهی
ن
سـازما
را
خود
نیروهای
تـا
دهد
ی
م
بـل فقـط بـه این گروه وقـت
بـه هرحـال ،مـردم در گام اول میتواننـد ایـن محرکهـا را از طالبـان
به
گروه
ایـن
دهد.
صیقـل
املللـی
ن
بی
عرصـه
کنـد و وجهـه خـود را در
بگیرنـد و در زندگـی روزمـره ،مانند گذشـتههای دور ،روادارانه در کنار
از
و
دهـد
کاهش
را
دولـت
از
جهانـی
حامیت
تـا
شـدت البـی میکنـد
هـم زندگـی کنند.
طرفـی بـرای خـود جـای پا بسـازد .این استراتژی شـبیه کوشـش این
نکتـه دوم ،گسترش دانـش و آگاهـی در جامعـه اسـت کـه میتوانـد
گـروه بـرای به رسـمیت شـناخته شـدن در اواخر دهه  ۱۹۹۰اسـت.
در درازمـدت آتـش جنـگ را خامـوش کنـد .طالبـان آنقـدر کـه از
فعلی
مهمترین نگرانیهای اساسی شام درباره پروسه صلح
نسـل جدیـد افغانسـتان میترسـند ،از خـدا منیترسـند .آنقـدر کـه
تا
چیست؟ چی نکاتی باید در موافقتنامه گنجانیده شود
امثـال یما سـیاوش ،محمـد راهـد ،الیـاس داعـی،
نگرانی مردم رفع شود و آنها اولویتهای
دانشـجویان کابـل و نسـل درسخوانـده برایشـان
خود را در آن ببینند؟
ترسـناک اسـت ،حکومـت و مقامات برایشـان خطر
پاکستان
ناکارآمـدی
دلیـل
بـه
اگرچـه
قانـون اساسـی مـا
منیآفرینـد .علاوه بـر ایـن ،مـردم بایـد فشـار را بر
سالهاست متوجه
از
یکـی
امـا
نشـده،
تطبیـق
زیـاد
نظـام سیاسـی،
سیاسـتمدارها افزایـش دهند تـا آنها بـا اقتدار با
از
حامیت
که
شده
اسـت.
امـروز
افغانسـتان
هـای
ه
پای
ارزشـمندترین
شورشـگری و ناامنـی مقابلـه کننـد.
اجتامعـی
هـای
ه
گرو
و
زنـان
حقـوق
تضمیـن
طالبان یک
ها
ن
آ
از
نبایـد
کـه
هسـتند
رسخی
خطـوط
مختلـف
پینوشت:
رسمایهگذاری اشتباه
این
به
رصیح
جـواب
از
تاکنون
طالبـان
کـرد.
عبـور
*سـید عاصـف حسـینی ،دکتـورای مدیریـت
با
تواند
ی
من
و
بوده
نشـان
شـواهد
امـا
انـد،
ه
کرد
خـودداری
مسـاله
دو
بحـران از «مدرسـه سیاسـتگذاری ویلـی برانـت»
میدهـد کـه در امـارت اسلامی طالبـان ،حـق
این ابزار حوزه نفوذ
کشـور آملـان دارد .او همزمـان بـا تحصیـل ،بـه
تحصیـل و حضـور اجتامعی زنان به شـدت محدود
فعالیتهـای سیاسـی-اجتامعی پرداخته اسـت .از
خود را تا آسیای
میشـود .گروههـای قومـی و مذهبـی هـم نگراننـد
حسـینی تاکنون شـش جلد کتاب و شماری مقاله
مرکزی گسرتش
تـا مبـادا دوبـاره دچـار رسکـوب سیسـتامتیک ایـن
بـه زبانهـای فارسـی ،انگلیسـی و آملانـی منتشر
گـروه شـوند.
کمی
حاال
بدهد.
شـده اسـت.
کدام بعد جنگ افغانستان بیشرت مهم
است ،داخلی یا خارجی؟ چرا؟
سـوال سـختی اسـت؛ چـون بـرای مـن اول ماهیت
طالبـان و گروههـای شورشـی مسـلح دیگـر هنـوز

واقعبینانهتر و بر
اساس تغییرات
جهانی تصمیم
میگیرد.

*جـواد دروازیـان ،از سـال  2007بـه اینسـو در
کابـل در نهادهـای مختلـف مدنـی و تحقیقاتـی
فعالیـت کـرده اسـت .او اکنـون بهحیـث مسـوول
دادخواهـی در شـبکۀ جامعـه مدنـی و حقـوق بشر
افغانسـتان کار میکنـد.

فرهنگ و اجتامع
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دخرتان کابل؛ خوب یا بد؟
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به بهانه فلم «دخرتان کابل»

شــــعـر

جامعهیی که یک دخرت تنها را قربانی بالقوه میپندارد ،خود را محق میداند که او را
از کرامت انسانی تهی بداند و مجوز ورود به حریم خصوصی او را صادر کند
زهرا بهرهمندی استاد دانشگاه

فلـم سـینامیی دختران کابـل روز چهارشـنبه ۲۸ ،عقـرب در
سالون دانشکده هرن پوهنتون کابل به منایش درآمد.
ایـن فلـم روایتگـر زندگـی و دغدغههـای چهـار دختر تنهـا و مجرد در
شـهر کابـل اسـت .همچـون اکثر فلمهـای سـینامیی دیگـر ،تلاش
شـده کـه روی سـیاه و نامالیـم زندگـی ایـن افـراد در مرکـز توجـه قرار
بگیرد.
روابـط خانوادگـی از همگسـیخته و گاهـی ویرانگر بنمایـه اصلی فلم
و دلیـل اصلـی کارکرتها برای انتخاب این سـبک زندگی عنوان شـده
اسـت .هـر چهـار کرکتر محـوری فلـم درگیـر مشـکالتی در خانـواده
خـود هسـتند و بـرای حـل یـا گریـز از آن تقلا میکنند.
رسنوشـت نهایـی آنهـا نیـز چیـزی جـز تجـاوز ،تنفروشـی ،دزدی،
تنهایـی و در نهایـت رسگردانـی بیشتر نیسـت .میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه از دیـد کارگـردان و نویسـنده فلـم ،ایـن سـبک زندگی ،نه
محصـول یـک انتخـاب ،بـل نوعی اجبـار بـوده و در نهایت قرار اسـت
بـه آیندهیـی شـوم ختـم شـود.
بـه نظـر میرسـد در پرداخـت بـه زندگـی «دختران کابـل» دو مقولـه
مهـم از دیـد همـگان پنهـان میمانـد یـا کمتر بـه آن اعتنـا میشـود.
نخسـت ،نادیدهانگاشتن پیرشفـت در تحصیـل ،کار و رشـد فـردی
بهعنـوان انگیزههـای برخـی از مهاجرتهـا از والیات بـه مرکز و الجرم
زندگـی مجـردی برخـی از دخرتان در شـهر کابل اسـت.
ضعیـف ،قابـل ترحـم و نـاکارا در جامعـه کـه
متامـی کسـانی که بـه تنهایـی مهاجـرت میکننـد لزوما
سوژه کردن
بـه سـختی از پـس مسـایل زندگـی خـود
از سـایه آسـایش خانـواده نگریختهانـد .درصـد زیـادی از
برمیآینـد و همیشـه تـا حـد زیـادی در
دخرتانـی کـه در ایـن شـهر بهتنهایـی زندگـی میکننـد
زندگی زنان و
معـرض آسـیبهای بیشتر هسـتند ،نـه تنهـا
محصـل دانشـگاههای دولتـی یـا خصوصـی یـا مراکـز
پرداخت به آنها به
کمکـی بـه حل مشـکالت آنـان منیکند ،بل
آموزشـی فـراوان در ایـن شـهر هسـتند و بیشتر آنهـا
مثابه موجوداتی
بـه بازتولیـد خشـونت و تبعیـض علیـه زنـان
روابـط عـادی مناسـب بـا فامیـل خـود دارنـد.
ضعیف ،قابل ترحم و
منجـر خواهـد شـد.
برخـی از آنـان همزمـان بـا تحصیـل یـا بعـد از امتـام آن
در کشـور مـا همـه افـراد جامعـه بـه نوعـی
ناکارا در جامعه که به
کار میکننـد و بـا تجربهانـدوزی ،رسمایهیـی بـرای آینده
قربانـی خشـونت تلقـی میشـوند .واضـح
خـود مهیـا میکننـد؛ هامنند پسران و مـردان زیادی که
سختی از پس مسایل
اسـت کـه زنـان سـهم بیشتری از ایـن متـاع
خانـه و فامیـل خـود در والیـات را تـرک کـرده و رهسـپار
زندگی خود برمیآیند
دارنـد ،امـا میشـود در جشـنواره فلـم زنـان،
کابـل میشـوند .دغدغـه اصلی ایـن افـراد فراهم منودن
و همیشه تا حد
بـه جـای بازتـاب چندبـاره و بیهـوده ایـن
وسـایل رشـد و تکامـل و بهدسـت آوردن امکانـات بـرای
زیادی در معرض
مسـاله ،راههـای برونرفـت از ایـن وضعیت و
یـک زندگـی بهرت اسـت.
رشایـط اجتامعی را بررسـی کرد .میشـود از
آنچـه در فلمهـای سـینامی افغانسـتان بـه آن پرداختـه
آسیبهای بیشرت
دولتمـردان و دولتزنـان در مـورد میلیاردها
منیشـود ،بـه تصویـر کشـیدن ایـن کوشـش و تقلای
هستند ،نه تنها کمکی
دالـر بودجـه و پروژههایـی کـه بـه نـام کمـک
جمعـی افـراد بـرای بـه دسـت آوردن جایـگاه شـغلی و
به حل مشکالت آنان
بـه وضعیـت زنـان در نظر گرفته شـده سـوال
اجتامعـی بهتر اسـت کـه در آن زنـان و مـردان رشایـط
منیکند ،بل به
کـرد و اثـر سیاسـتهای دولـت بـر زندگـی
یکسـانی تجربـه میکننـد .بـه تصویـر کشـیدن تلاش
عـادی و روزمـره زنـان را بـه تصویـر کشـید.
یـک دختر در ایـن زمینه (ولـو در قالب طنز) با چاشـنی
بازتولید خشونت و
سخن آخر
مسـایل فرهنگـی جامعه میتواند سـوژۀ قابـل تأمل برای
تبعیض علیه زنان
در فلـم «دختران کابـل» صحنهیی اسـت که
یـک فلمسـاز خـوشذوق و البتـه فمنیسـت باشـد.
منجر خواهد شد.
در آن دو کارکتر اصلـی فلـم به منـزل جدید
امـا مسـاله دوم ،فراگیرتـر ،خشـنتر و بهزعـم مـن مهمتر
نقـل مـکان کردهاند .شـبهنگام اسـت و زن
اسـت .در سـالهای اخیـر ،زن و دغدغههـای زنانـه،
جـوان صاحبخانـه بـرای آنهـا چـای مـیآورد .نگاهـی بـه زندگـی و
سـوژه بسـیاری از هرنمنـدان افغـان بهخصـوص فلمسـازان بـوده؛ امـا
وسـایل آنهـا میانـدازد و میپرسـد کـه چـرا بـرای پنجره اتـاق خود،
از آنجـا کـه «از قضـا [گاهـی] رسکنگبیـن ،صفـرا» میفزایـد ،برخـی
پردهیـی وصـل منیکننـد .همـه زندگـی آنهـا از بیـرون مشـخص
اوقـات پرداخـت زیـاد بـه یـک مسـاله ،در جهـت عکـس عمل کـرده و
اسـت و سـپس پیشـنهاد میدهـد کـه پـرده اضافهیـی کـه در خانـه
اهمیـت موضـوع و نیـز حساسـیت بـه آن را از بیـن میبـرد.
دارد ،بـه آنهـا بدهـد .این سـکانس از بهرتین سـکانسهای این فلم
سـوژه کـردن زندگـی زنـان و پرداخـت بـه آنهـا بـه مثابـه موجوداتـی
طـــنـز

سؤتفاهم
نجیب آرمان

در ایـن راه جانـش را از دسـت داده ،بـا متـام وجـودم احسـاس
غـرور کـردم و از داشتن چنیـن شـخصیت بزرگی در بیـن اجدادم
بهخـود بالیـدم.

در سـالهای گذشـته کـه تـازه داشـتم،
داسـتانهای واقعـی مربـوط بـه نیـاکان خـود را از
حافظـۀ بـزرگانِ خانـواده بیـرون میکـردم ،بیشتر از
همه بهرساغ پدرم میرفتم.
یکبار که کنار پدرم نشسـته بودم و ایشـان از نیاکان
خـود تعریـف میکـرد ،صحبـت از پدرکالنش شـد .او
از درون یـک جعبـۀ چوبـی یـک روزنامـۀ قدیمی صور
ارسافیـل مربـوط بـه زمانهـای گذشـته را بیـرون آورد
و عکـس شـخصی را کـه در آن روزنامـه چـاپ شـده
بـود ،نشـانم داد .گفـت ایـن پـد ِر پـدر کالنـت اسـت.
بـه آن عکـس نـگاه کردم و دیدم کـه در تیرت آن عکس
نوشته:
«مـردی کـه از طـرف روسهـا بـه تـوپ بسـته شـد».
وقتـی ایـن مطلـب را خوانـدم ،از اینکه پـد ِر پدرکالنم
از مبـارزان رسسـخت و جـان بهکـف آن دوره بـوده و
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هایکوی جاپانی ،کوتاهترین
قالب شعری در جهان است که سه
بند آغازین )هوکّو( ،اشعار زنجیرهیی
)رنگا( با مضمون طنزآمیز (سبک
هایکای) است که در قرن هفدهم
به قالبی مستقل در شعر جاپان
بدل شد .این قالب را در آغاز ،هوکّو
یا هایکای خواندند و ماسائوکا
شیکی در قرن نوزدهم ،آن را هایکو
نامید.

اسـت؛ اشـارهیی آشـکار بـه عریان بـودن و نداشتن حریـم خصوصی
دختران کابـل .بالفاصلـه بعـد از این سـکانس امیدوار بـودم دوربین
از فضـای بیـرون و از چشـمدید یـک فـرد بیرونـی به این پنجـره خیره
شود.
در بیشتر فلـم جـای چنیـن نگاهـی خالـی اسـت .چشـمی کـه از
بیـرون و فاصلهیـی نسـبتاً دور بـه زندگـی ایـن دختران نـگاه کنـد،
آنگونـه کـه جامعـه ایـن دختران را میبینـد و قضـاوت میکنـد.
امیـدوار بـودم بـا تلفیـق زیرکانـه مناهـای دور و نزدیـک ،بـه تعـارض
میـان آنچـه مـردم از زندگـی این دختران میبینند و آنچـه در فضای
بسـته آنهـا اتفـاق میافتـد ،پرداختـه شـود .النگشـاتهایی کـه
دختران را در کافـه ،رسـتورانت ،خیابـان و یـا در حیـن قـدم زدن بـا
مـردی نشـان بدهـد و همان لحظـه کـه ذهـن مخاطب عـادی رشوع
بـه داسـتانرسایی و قضـاوت میکنـد ،آهسـته آهسـته فاصلـه را کـم
کنـد و نشـان بدهـد کـه ایـن دختران در قـدم اول ،انسـانهایی
هسـتند بـا دغدغههـای هـر انسـان کابلـی دیگـر؛ در تقال بـرای زنده
مانـدن و امـرار معـاش ،در تلاش برای باز کردن گره کـوری از زندگی
و مسـیری را میرونـد کـه دیگـران.
نهیبـی زده شـود کـه هـر فـرد تنهـا ،بهمثابـه یـک فامیـل یکنفـره،
حریـم خصوصـی دارد کـه بایـد رعایـت شـود .نبایـد بـا زومکـردن در
کار ،زندگـی و روابـط خصوصـی آنان سـوژه خرب زرد تهیـه کرد و آنها
را آمـاج تهمتهـا قـرار داد .میشـود منونههایـی از زنانـی را برشـمرد
کـه نـه بـه سـبب موفقیتهـای شـغلی و یـا اجتامعـی ،بـل بـه دلیـل
حاشـیههای زندگیشـان بیشتر شناختهشـده هسـتند.
جامعهیـی کـه یـک دختر تنهـا را قربانـی بالقـوه میپنـدارد ،خـود را
محـق میدانـد کـه او را از کرامـت انسـانی تهـی بدانـد و مجـوز ورود
بـه حریـم خصوصـی او را صـادر کنـد .در عیـن حـال کـه بـا ذرهبین،
کوچکتریـن حـرکات او را زیـر نظـر میگیرد ،نسـبت به رسنوشـت او
و تالشهایـش بـرای رشـد فـردی و اجتامعـی بیتفـاوت باشـد.

بـا چشمانی کـه بـرق شـادی و غـرور در آن مـوج میزد بـا هیجانِ
زیـاد گفتـم :یعنـی پـدرکالن شما جـزو از مبـارزان رسسـخت آن
دورۀ سـیا ِه تنـگ و تاریـک بـود؟
پـدرم متعجبانـه نگاهـی بـه مـن کـرد و گفـت:
ارسـطوی زمـان ،آدم ُمخلـص ،بـا ایمان! ایـن
صفحـۀ ورزشـی روزنامـه اسـت ،جـدت دروازهبـانِ
تیـم فوتبـال خراسـان آن زمـان و افغانسـتان
ایـن زمـان بـود .در یـک بـازی دوسـتانه کـه تیـم
افغانسـتان ،بـا تیـم منتخـب سـن پرتزبـورگ،
مسـابقه داشـتند ،تیـم روسـی بـازی را کاملا
در دسـت داشـت و بازیکنـان ایـن تیـم در طـول
بـازی ،دروازۀ افغانسـتان را بینفـس بـه تـوپ
بسـته بودنـد و نهایتـا بـا هشـت گل بـازی را برده
بودنـد .بههمیـن خاطـر تیتر این عکـس این بود
کـه او از طـرف روسهـا بهتـوپ بسـته شـده بـود.
ایـن را کـه شـنیدم متـام آن حـس غـرورم
بهخجالـت تبدیـل شـد .یکبارگـی احسـاس
کـردم در گوشـم صدایـی پیچیده شـده و چندین
هـزار نفـر در گـوش من به روسـی فریـاد میزنند:
هشـتتایی آ ،هشـتتایی آ...

ذهــــنآزمــایـــی
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هایکو از  ۱۷مورا )  ( Moraتشکیل
میشود و به ترتیب به صورت
سه واحد پنجتایی ،هفتتایی و
پنجتایی دنبال هم میآیند .به باور
عمومی فارسیزبانان ،هایکو ۱۷
هجا دارد ،ولی به گفته کارشناسان،
از نظر زبانشناسی ،هجا و مورا با
هم فرق دارند و یک واکۀ بلند از دو
مورا تشکیل میشود .وزن هایکو
نیز بر اساس شامرش موراها تعیین
میشود .هایکو دو عنرص دارد:
فصلواژه )کیگُو ( kigo /و برشواژه
)کیرهجی)kireji. /
نخستین بار ،سهراب سپهری که
در سفرهای دور جهان خود با
آداب و فرهنگ رشق به ویژه جاپان
آشنا شده بود« ،هایکو» را به جهان
فارسیزبان شناساند .پس از آن ،ع.
پاشایی و احمد شاملو کتابی به نام
«هایکو :شعر جاپانی از آغاز تا امروز
» را منترش و منونههایی از هایکو را
از زبان انگلیسی ترجمه کردند.
در قلمرو افغانستان منیتوان با
قاطعیت گفت که چه کسی برای
نخستین بار ،هایکوی جاپانی را
ترجمه کرده یا هایکوواره رسوده
است .با این حال ،محمود جعفری
تا کنون دو مجموعه هایکوواره به
نامهای «عطر لیمو » و «گل نارنج
» منترش کرده که کتاب اخیر
140هایکوواره را در خود جای داده
است.
نقد و بررسی این دو اثر باید در
مجالی دیگر بیاید ،ولی میتوان
از برخی ویژگیها گفت که در این
اثر جعفری به چشم میخورد .در
نخستین نگاه ،شاعر در این اثر
تالش دارد به بومیسازی هایکوواره
روی آورد که
برجستهترین منودش را در آوردن
نام مکانهای طبیعی یا محلهای
شهری در افغانستان میتوان یافت:
اسرتاحتگاه بزرگی است
کابل
پر از برگهای الله
***
آفتاب داغ تابستان
خوابگاههای بزرگ
ازدحام کوچۀ گلفروشی
***
«پل رسخ »
دریا به مزرع کوکنار میریزد
غروب پاییزی
***
انگورهای شاملی

دریا
تکههای تنش را جمع میکند
گاهی مفهوم و مصداقهایی از
زندگی را وارد کرده
است:
پنجشنبه
آخر ماه
پیچ آخر دستار
***
مزرع کوکنار
چوپان
در سایۀ تاک
***
خار بر رس میبرد
دخرت دهاتی
نیزارهای مست
یا به رویدادهای اجتامعی و سیاسی
داخلی یا خارجی مانند جنگ و
سیاستبازی اشاره میکند:
نشانی بر شانهاش نیست
رسباز
شمع میسوزد
***
روزنامههای جهان تیرت میکنند
عکس یادگاری
مناز رییس جمهوری کنار جنازۀ
رسباز
***
رسبازان مناز میگزارند
در برف
قناری روی شانه
***
دود از کوچهها باال میرود
ترامپ
پوتینهایش را میشوید.
گاهی انتقادش را از تبعیض
اجتامعی چنین بیان میکند:
این چه دوستی است
سنگ برای من
آب برای دیگران؟
یا از دست رفنت مردم را در حوادث
تروریستی چنین توصیف میکند:
بر سنگفرش خیابان نوشتهاند:
هر که رفته است
برمنیگردد
هایکووارههای عاشقانه هم زیاد
است که گاهی تکرار مضمونهایی
است که در قالبهای متفاوت شعر
پارسی هم میتوان دید:
پلکهای من
بالش
از نام تو تر شده است
شاعر گاهی «فصلواژه » را رعایت
کرده و گاهی از آن چشم پوشیده
است:
ر ّد پا در برف
میسوزد
زاغها خندان
***
دنیا
دو شیشهیی است که در چشم
کردهایم
ریز یا درشت.
از دیگر آثار جعفری میتوان به این
کتابها اشاره کرد :کلید خنده
(طنز و فکاهی( ،پروازهای منحنی
)شعر( ،آموزش شعر ،راهنامی
نویسندگی ،شعر سپید چیست؟،
عطر لیمو )شعر( ،مرثیۀ آفتاب )
شعر( ،بگذارید این وطن دوباره
وطن شود )گزیدهی شعر معرتض
افغانستان( ،الف آخر )شعر( ،باغ در
آینه )نقدهای ادبی( ،آسیبشناسی
ادبیات و فرهنگ در افغانستان و
فرهنگنامه ادبی (معنیشناسی
برخی از اصطالحات و موضوعات
ادبی(.
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طبـق اسـناد ارتـش امریـكا كـه اخیـرا از
طبقهبنـدی خـارج شـده ،مدعـی جدیـد
خالفـت دولـت اسلامی ،امیرمحمـد سـعید
عبدالرحمـن املـوال بـه دههـا نفـر از اعضـای
داعـشعـراق خیانـت و زمانـی کـه در کمـپ
بـوکا در اسـارت بـوده ،نـام دهها تـن از آنان را
افشا کرده است.
گزارشهـای مربوط به بازجویی ،توسـط مرکز
مبـارزه بـا تروریـزم وسـتپوینت در سـپتمرب
منتشر شـد .اگرچه بـه نظر میرسـد ،اهمیت
ن در تلاش بـرای مقابله
اسـناد و پیامدهـای آ 
بـا نفـوذ دولـت اسلامی در میـان بحبوحـۀ
انتخابـات رقابتـی ایاالت متحـده و همهگیری
کوییـد ۱۹کمرنـگ شـده اسـت.
گزارشهـای مربـوط بـه بازجویـی از مـوال،
مـوارد زیـادی دربـارۀ بـه اصطلاح خلیفـه و
عملکردهـای درونـی دولـت
ی در ایـن برهۀ حسـاس
اسلام 
را نشـان میدهـد .از همـه
مهمتـر ،فرصتـی بـرای تخریـب
ی در
برنـد دولـت اسلام 
زمانـی فراهـم کـرد کـه از نظـر
استراتژیک آسـیبپذیر اسـت.
از میـان 66گـزارش مربـوط
بـه بازجوییهـای مـوال ،فقـط
سـه گـزارش منتشر شـد كـه
تحلیـل كامـل دربـارۀ مـوال را با
محدودیـت روبـهرو کرده اسـت.
وی زمانـی کـه در بازداشـت
نیروهـای ارتـش امریـكا در
عـراق بـوده ،خربچینـی کـرده
اسـت.
اگـر گزارشهـای اخیـر وزارت
امـور خارجـه و سـازمان ملـل
دقیـق باشـد کـه خلیفـۀ جدید
ی را بـه نـام
دولـت اسلام 
مـوال معرفـی میکنـد ،بـدان
معناسـت کـه داعـش را مـردی
هدایـت میکنـد کـه بـه دههـا
عضـوشخیانـت و حتـی اطالعـات مربـوط به
بسـیاری از رهبران ارشـد دارای پسـتهای
مهـم ،از جملـه ویژگیهـای فزیکـی و شماره
متـاس آنهـا را نیـز افشـا کـرده اسـت.
از سـال  2008تـا  ،2009عملیـات ضـد
تروریـز م در موصـل ،عمدتـا توسـط نیروهـای
امریکایـی ،رهبری دولـت اسلامی را هـدف
گرفتـه بـود .بـه نظر میرسـد مـوال بسـیاری از
آنهـا را در جنـوری  2008شناسـایی کـرده
بود.
طبـق اولیـن تحلیلها از گـزارش بازجوییها،
وی دربـارۀ ۱۱نفـر از بیسـت نفـری کـه در
مراسـم سـوگند مـوال رشکـت کـرده بودنـد،
گـزارش موثـق داده کـه اکثر آنهـا زندانـی یا
کشـته شـوند.
آرشـیو فعالیتهـای تروریسـتی در موصـل
از سـال  ،2004نشـان میدهـد کـه سـایر
رهبران نیـز بـا رسنوشـتی مشـابه روبـرو
شـدهاند ،از جملـه محمد بزونـا (امیر نظامی)
در موصـل کـه در سـال  2008کشـته شـد.

فیـراس الحیبـی کـه موصـل را بـا القاعـده
تصرف کـرد و در سـال  2008دسـتگیر شـد.
معـاذ عبداللـه ،پسر مفتـی سـابق یکـی از
متحـدان القاعـده و انصار السـنه كه در سـال
 2009كشـته شـد.
بـرای بسـیاری از قربانیـان خشـونتهای
داعـش ،دانستن ایـن واقعیـت کـه هنـگام
رسـیدن مـوال بـه قـدرت ،وی دسـتور قتـل
تعـداد بیشماری را بـه فـرض خیانـت داده،
در حالـی کـه خیانـت خـودش پیشـاپیش
در صفـوف گـروه رخنـه ایجـاد کـرده بـود،
کنایهیـی تلـخ اسـت.
اعرتافـات مـوال همچنیـن نشـان میدهـد
ی پـس از افزایـش
کـه چگونـه دولـت اسلام 
نیروهـای امریکایـی در  2008-2007بـه
حیـات خود ادامه داد و خود را بازسـازی کرد.
ایـن یـک دورۀ تاریخـی مهـم بـرای جنبـش
دولـت اسالمیسـت؛ زیـرا نشـاندهندۀ دورۀ
نـادر تاریخـی و استراتژیک ایـن گروه اسـت.

بازجویـی از مـوال ،رویـۀ ایـن برنامههـا را
مخـدوش میکنـد ،زیـرا بـرای طیـف وسـیعی
از مخالفـان احتاملـی از جملـه گروههـای
جهـادی رقیـب ،فرصـت الزم بـرای حملـه بـه
شـخصیت ،شـهرت و اقتـدار مـوال و همچنیـن
دولـت اسلامی را فراهـم میکنـد.
کافـی نیسـت کـه مطالـب رصف در یـک
اکوسیسـتم اطالعاتـی منتشر و بـرای
تاثیرگـذاری به فرایندهای عمده و غیررسـمی
اعتماد شـود .باید هر کجا که دولت اسلامی
فعـال اسـت ،سـازمانهای ملـی یـا جامعـۀ
مدنـی تحـت رهبری محلـی بـا اسـتفاده از
انـواع سیسـتمعاملهای آنالیـن و آفالیـن
بـرای بـه حداکثر رسـاندن میـزان دسرتسـی
و تاثیـر کمپایـن «الخلیفـه املخبر» (خلیفـۀ
خیانتـکار) تلاش کننـد.
دوم ،سـابقۀ خربچینـی مـوال در مـورد اعضای
ی بایـد یکـی از چندیـن
دیگـر دولـت اسلام 
مضمـون مرتبـط بـه هـم باشـد کـه بـه طـور

همچنیـن یـک دورۀ حیاتـی دیگـر تحـت
رهبری ابوعمـر البغـدادی بـود کـه پایههـای
احیـای مجـدد آن را مسـتحکم کـرد.
مـوال اطالعاتـی در مـورد شـخصیتها و
سلسـلهمراتب موجـود در دولـت اسلامی
در موصـل ارایـه داده کـه علاوه بـر توضیـح
در مـورد رسـیدها و نامههـای یافـت شـده،
نشـان میدهـد کـه ایـن گـروه چگونـه بودجه
جمـعآوری کـرده و از بیابانهـای عـراق بـرای
احیـای خـود اسـتفاده کـرده اسـت.
اعرتافـات مـوال فرصتـی بـرای رهبران دولـت
و جامعـۀ مدنـی اسـت تـا مبـارزات جدیـدی
را آغـاز کننـد كـه بـرای از بیـن بـردن اعتماد
بـه داعـش ،ایدیالـوژی آن ،چهـره و صفوف آن
طراحـی شـده اسـت.
رویـۀ جانشـینی رهربی داعش،این اسـت که
هویـت رهرب ارشـد خـود را به دلیـل محافظت
از وی و فراهـم کـردن زمـان بـرای سـاخنت
تصویـری از او و صـدور پیـام او بـه جهـان
مخفـی میکنـد .انتشـار علنـی گزارشهـای

گستردهتری باعـث تضعیف اعتبـار وی و برند
دولـت اسلامی میشـود.
بـرای مثـال ،صعـود مـوال به مقـام رهربی پس
از رفتـاری که منجر به شـکنجه و کشتهشـدن
زیردسـتان شـد را میتـوان بـرای برجسـته
سـاخنت یـک فرهنـگ تبعیـض در داعـش
اسـتفاده کـرد کـه وجـود اسـتندرد دوگانهیـی
بیـن رهبران و دیگـر اعضـای ایـن گـروه را
نشـان داد.
ی در رستـارس
هنگامـی کـه دولـت اسلام 
سـوریه و عـراق قلمـروی خـود را از دسـت
مـیداد ،گزارشهایـی از فـرار رهبران از
شـهرهای تحـت محـارصه وجـود داشـت ،در
حالـی کـه از دیگـران انتظار میرفـت ،مبانند
و تـا حـد مـرگ بجنگنـد.
دوگانگـی رفتـار مـوال منـادی از وجـود
طیفبنـدی در دیگـر مـوارد اسـت .سـال
گذشـته پـس از مـرگ رهرب قبلـی ،البغدادی،
از رسارس جهـان با جانشـین وی بیعت صورت
گرفـت ،امـا هامنطـور کـه منتقـدان دولـت

ی تاکیـد کردند ،این بیعت با شـخصی
اسلام 
ناشـناس صـورت گرفتـه اسـت .اکنـون دنیـا
میدانـد کـه موال کسـی نیسـت جز فـردی که
برخـی آن را «خلیفـه قنـاری» خواندهانـد.
پنـج سـال پیـش متقاعـد کـردن حامیـان
بالقـوه بـرای داعـش بسـیار آسـانتر بـود .از
تبلیغـات بـرای ایجـاد تصویـری از قـدرت و
موفقیـت اسـتفاده میشـد .اکنون ایـن گروه،
یـک گـروه شورشـی فـراری اسـت کـه ادعـا
میکنـد ،همـه جـا فعالیـت دارد .تضعیـف
اعتبـار مـوال بـه تخریـب برنـد دولـت اسلامی
کمـک میکند و فشـارها بر ایـن جنبش را در
ایـن برهـۀ حسـاس تشـدید میکنـد.
اعتبـار و اعتماد ارزشهـای مهمـی هسـتند
کـه دولـت اسلامیتالش کـرده ،برند خـود را
براسـاس آن بسـازد و مولـد آن باشـد .اعتبـار
و اعتمادی کـه بـرای بقـای ایـن جنبـش
سیاسـی-نظامی حیاتـی اسـت ،مبتنـی بـر
ایـن اسـت کـه ایـن گـروه بتوانـد به دشـمنان
و حامیـان خـود بقبوالنـد کـه
خلاف آنچـه در غـرب و درمیان
گروههـای مخالـف تبلیـغ
میشـود ،در میـان ایـن گـروه
فسـاد و ریـاکاری وجـود نـدارد
و قابـل اعتماد و یکپارچـه
اسـت.
جنـگ نظامیعلیـه دولـت
ی صفـوف و منابـع آن را
اسلام 
ویـران کـرده ،اما مغلـوب جنگ
تبلیغاتی نشـده اسـت .افشـای
خیانتهـای رهربانـش اعتبـار
آنهـا را در میـان طرفـداران
بالقـوه تضعیـف میکنـد و
اعتماد در صفـوف خودشـان را
از بیـن میبـرد .جنبـش دولـت
ی صدها ،اگر نـه هزاران
اسلام 
نفـر را بـه جـرم خیانت بـه گروه
گـردن زده ،امـا بعیـد اسـت که
دولـت اسلامی امـروز رهبر
خـود را بـه دلیل خیانـت اعدام
کنـد.
باوجـود اینکـه دولـت اسلامی
در لبـۀ پرتـگاه اسـت ،امـا هنـوز میتوانـد
حمالتـی از کابـل ،ویـن بـه کابـو دلـگادو و
موزامبیـک را اجـرا کنـد .زمـان آن رسـیده کـه
کارزاری بیناملللـی بـه راه بیفتـد تـا برنـد
دولـت اسلامی را تضعیـف کـرده و دورویـی
رسکـردگان آن را افشـا کنـد و روحیـه را در
میـان صفـوف آن از بیـن ببرد.
پینوشت:
نویسـندگان :هـارور جـی .اینگـرام ،عمـر
محمـد /ترجمـه :رشیفـه عرفانـی
هـارورو جی اینگرام ،از محققان ارشـد برنامۀ«افراطگرایـی» در دانشـگاه جـورج واشـنگنت
اسـت و از نویسـندگان کتاب «متون برجسـتۀ
جنبش دولت اسلامی» اسـت.
عمـر محمـد کـه تـا همیـن اواخـر بـه «چشـمموصـل» معـروف شـده بـود و بـه صـورت
ی در موصـل
ناشـناس جنایـات دولـت اسلام 
عـراق را از داخـل شـهر ثبـت میکـرد ،مدرس
در پاریـس و عضـو برنامـۀ افراطگرایـی در
دانشـگاه جـورج واشـنگنت اسـت.

دانش و تکنالوژی

اسپری ۴۸ساعتۀ ضد کرونا
در انگلیـس ،اسـپری بینـی سـاخته شـده کـه تـا
۴۸سـاعت از ابتلای فـرد بـه کوویـد ۱۹جلوگیـری
میکنـد .ایـن اسـپری بـه زودی بـرای فـروش عرضـه
میشود.

بـرای تولیـد اسـپری ،مـوادی بـه کار رفته که اسـتفاده از
آنهـا بـرای انسـان بـیرضر اسـت .آزمایشها نیز نشـان
داده ایـن اسـپری اجـازه منیدهـد ،ویـروس کرونـا بـا
سـلولهای انسـانی پیونـد ایجـاد کنـد.
محققـان معتقدنـد ،ایـن اسـپری بـرای افـرادی کارآمـد
اسـت کـه در محیطهـای پرخطـر؛ ماننـد محیطهـای
درمانـی ،پـرواز بـا هواپیما یـا در صنفهـای درس،
فعالیـت میکننـد.
آنهـا اعلام کردهانـد ،در محیطهایـی بـا ریسـک بـاال،
در کنـار اقداماتـی ماننـد فاصلهگـذاری اجتامعـی و
اسـتفاده از ماسـک میتوان از این اسـپری نیز اسـتفاده
کرد.

پرواز کمصدا با الهام
از پرواز جغد
گروهـی از محققـان انگلیسـی و آملانی بـا همکاری
هـم ،ورقههـای دینامیکی جدیـدی را تولیـد کردهاند که
بـا الهـام از پرهـای جغـد تولیـد شـدهاند و میتواننـد بـه
تولید هواپیامهای کم رسوصدا کمک کنند.
بررسـیها نشـان میدهـد ،بالهـای جغـد دارای ریـز
اورگانیزمهـای خاصـی اسـت که به خصـوص در لبههای
جلویـی پرهـای جغـد قابـل مشـاهده اسـت .ایـن ریـز
اورگانیزمهـا فینـل نـام دارنـد و پژوهشـگران بـا اسـکن
سـه بعـدی و بازتولیـد ،در حـال مطالعـه بـر روی خواص
آنهـا هسـتند.

فینلهـا بـا توجـه بـه سـاختار خـود قادر بـه تغییر مسـیر
جریـان هـوا و هدایـت آن بـه شـکل یکپارچـه هسـتند.
ایـن تغییـر مسـیر و تثبیـت جریانهـای هوایـی کـه
ناشـی از انحنـای بخـش انتهایـی فینلهاسـت ،موجـب
میشـود تـا صـدای بـال زدن جغدهـا بـه حداقل برسـد.

انتقاد توییرت ،فیسبوک و گوگل از قانون
جدید پاکستان برای سانسور محتوا

توییتر ،فیسبـوک و گـوگل مخالفـت خـود را بـا
قانـون جدیـد پاکسـتان بـرای سانسـور محتـوای
دیجیتلـی اعلام و پاکسـتان را بـه تـرک ایـن کشـور
تهدید کردند.
هفتـۀ گذشـته ،عمرانخـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان،
بـه ادارۀ مخابـرات پاکسـتان اجـازه داد تـا محتواهـای
آسـیبزننده به دولت را حذف و مسـدود کند .همچنین
او بـر سانسـور محتواهـای دیجیتلـی تهدیدکننـده بـر
متامیـت و امنیـت ایـن کشـور تاکیـد کـرد.
رشکتهـای بـزرگ انرتنتـی از طریـق گروهی بـا عنوان
ایتلاف انرتنـت آسـیا ( )AICاعلام کردنـد ،وضـع
قانـون جدیـد پاکسـتان و اثرهـای آن روی رشکتهـای
انرتنتـی ،آنهـا را نگـران کـرده اسـت.
براسـاس ایـن قانـون ،آن دسـته از رشکتهـای فنـاوری
کـه محتواهـای مدنظـر دولـت پاکسـتان را در مـدت
۲۴سـاعت پـس از اطلاع حـذف یـا مسـدود نکنـد ،بـا
جریمـۀ ۳٫۱۴میلیـون دالـری مواجـه میشـوند.

نتانیاهو و رییس موساد در عربستان

چرخش بزرگ در مناسبات با اعراب

بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر ارساییل و یوسی
کوهن ،رییس سازمان موساد ،بیست و دوم نوامرب
وارد عربستان شدند و با ولیعهد این کشور ،محمد
بن سلامن و مایک پمپئو ،وزیر امور خارجۀ امریکا،
در شهر نئوم در حاشیۀ دریای رسخ به مدت پنج
ساعت دربارۀ ایران و مهارجمهوری اسالمی ایران در
منطقه گفتگو کردند.
به گزارش رادیو فرانسه ،این اولین سفر نخستوزیر
ارساییل به عربستان است که از سوی یکی از
مسووالن روابط عمومی این کشور اعالن میشود.
سفر بنیامین نتانیاهو به عربستان چرخشی بزرگ
در مناسبات میان ارساییل و کشورهای عرب حوزۀ
خلیج فارس بهشامر میرود .در ماه می ٢٠١٩
بنیامین نتانیاهو سفر غیرمنتظرهیی به عامن انجام
داد ،در حالی که دو کشور هنوز مناسبات رسمی با
یکدیگر ندارند .محمد بن سلامن ارساییل را متحد
راهربدی عربستان در مبارزه با نفوذ و اقدامهای
جمهوری اسالمی ایران در منطقه میداند.
مایک پمپئو در پیامی توییرتی بیآنکه به حضور

نخستوزیر ارساییل و رییس رسویسهای اطالعاتی
ارساییل اشاره بکند ،اظهار داشت که در پایان دور
سفر خارجی خود از جمله به ارساییل و کشورهای
عرب حوزۀ خلیج فارس ،مالقات سازندهیی با ولیعهد
عربستان ،محمد بن سلامن داشت.
وزیر امور خارجۀ امریکا در پیام توییرتی خود ترصیح
کرد که «اتحاد و همکاری امنیتی و اقتصادی امریکا
و عربستان مستحکم است و دو کشور در سایۀ
این همکاری به تالشهای خود برای مهار نفوذ
مخرب ایران در خلیج فارس» ،توسعۀ همکاریهای
اقتصادی و انجام اصالحات در زمینۀ حقوق برش
ادامه میدهند.
نرشیۀ ارساییلی یدیعوت آحارونوت به همزمانی
سفر نتانیاهو و یوسی کوهن به عربستان و تصمیم
اخیر رییسجمهوری امریکا ،دونالد ترمپ ،مبنی بر
مبباران تأسیسات امتی نطنز اشاره کرده و افزوده
که از قرار وزیر امور خارجۀ ارساییل ،گابی اشکنازی
و وزیر دفاع این کشور ،بنی گانتز ،از سفر نتانیاهو به
عربستان مطلع نبودهاند.

بهپیشواز ۲۵نوامرب؛

رونالدو و ابراهیموویچ با خط رسخ
بر چهره بهمیدان رفتند

بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایتالیا (رسی آ) از
کریستیانو رونالدو گرفته تا زالتان ابراهاموویچ و
داوران این هفته در حالی که خط رسخی بر
صورتشان نقش بسته بود ،به میدان رفتند؛ ابتکاری
برای مبارزه با خشونت علیه زنان در آستانه ۲۵نوامرب
که بهعنوان روز جهانی مقابله با این خشونت
اختصاص یافته است.
بهگزارش یورو نیوز ،این چهارمین دوره برگزاری کارزار
(unrossoallaviolenza#رسخ علیه خشونت)
در لیگ برتر فوتبال ایتالیاست .در بیانیه متولیان
برگزاری این کارزار در سال ۲۰۲۰آمده« :در ایتالیا
و رسارس جهان از هر سه زن یك تن قربانی خشونت
میشود .خشونتهایی که گاه چنان در سکوت و با
ظرافت رخ میدهند که قابل مشاهده نیست».
در ادامه این بیانیه از شیوع ویروس کرونا بهعنوان
یکی از عوامل افزایش خشونت علیه زنان طی
یکسال گذشته یاد شده؛ طوری که ضمن دامن زدن
به افزایش بیکاری در میان زنان ،بسیاری از آنها
را ناگزیر کرد تا دوران قرنطینه را با متجاوزان خود
در خانه رس کنند .بنا بر اطالعات ارائهشده در این
بیانیه ،در طول دوران قرنطینه تعداد خشونتهای
خانگی علیه زنان ۲۵هزار مورد در سطح جهان
افزایش یافته و تنها در ایتالیا تعداد استمدادهای
زنان آزاردیده از نهادهای اجتامعی ۱۱۹درصد
جهش کرده است.
البته افزون بر بازیکنان فعال در لیگ برتر ایتالیا

برخی پیشکسوتان و اسطورههای فوتبال ایتالیا
از جمله الساندرو دلپیرو نیز امسال در کارزار
محکومیت حشونت علیه زنان مشارکت کردند.
خط رسخی که آنها بر چهرهشان میکشند ،در واقع
مناد جنبشی است که توسط انجمن WeWorld
 Onlusآغاز شده است .این انجمن در سال ۱۹۹۹
با هدف حامیت از زنان و کودکان در شهر میالن
ایتالیا تاسیس شده است.
پائولو دال پینو ،رییس لیگ برتر ایتالیا(رسی آ) نیز
ضمن سپاسگزاری از مشارکت همراهان همیشگی
این کارزار ابراز امیدواری کرد که با درگیرشدن تعداد
بیشرتی از افرادجامعه با این معضل قدیمی بتوان با
زدودن الگوهای رفتاری غلط سنتی،جامعهیی بدون
خشونت ساخت.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال  ۱۹۹۹میالدی
روز ۲۵نوامرب را به عنوان روز جهانی «رفع خشونت
علیه زنان» تعیین کرد .انتخاب روز ۲۵نوامرب بنا بر
یادآوری سالروز کشتار سه خواهر اهل جمهوری
دومینیکن ،با نام خواهران میرابل ،توسط سازمان
امنیت ارتش این کشور در سال  ۱۹۶۰بود.

ترمپ واپسین روزهای قدرت را چگونه میگذراند؟
چرا از دونالد ترمپ هیچ صدایی به گوش
منیرسد؟ او عاشق حضور در صحنه است ،اما دو
هفته میشود که در کاخ سفید پناه گرفته است.
رییسجمهور امریکا چگونه هفتههای پایانی قدرت
را سپری میکند؟
ش سفید و ماسک
یک تفنگدار دریایی با دستک 
سیاه ،کنار ورودی ضلع غربی کاخ سفید نگهبانی
میداد ،رییسجمهور در دفرت کارش بود.
با این حال رس آقای ترمپ رسگرم کارهایی نبود
که رییسجمهورها معموال در این مقطع از دوره
ریاستجمهوری میکنند .چهارسال پیش او به
اتاق بیضی رفت تا به راهنامییهای بارک اوباما که
قرار بود بهزودی جایش را بگیرد ،گوش کند.
اما آقای ترمپ آنطور که توییتهایش نشان
میدهند در عوض دارد جوش انتخابات را میزند و
تلویزیون نگاه میکند .روزهای عزلتنشینی نسبی
بعد از انتخابات ،تفاوت زیادی با کارهای او پیش از
روز رایگیری دارد.
در آن زمان مرتب در سفر بود .در یک روز به چهار
ایالت رفت .در هامیشهای انتخاباتی سخرنانی
کرد و تقریبا همیشه در تلویزیون دیده میشد.
اتفاقا خیلی وقتها با طنز به عزلتنشینی جو
بایدن ،رقیب دموکراتش اشاره میکرد و به او لقب
«جوی زیرزمین» داده بود.
اما وقتی جو بایدن پیروز انتخابات اعالم شد،
دونالد ترمپ در کاخ سفید پناه گرفته و فقط چند
ن ظاهر شده است؛ در گورستان
بار جلوی دوربی 
ملی آرلینگتون ،در کنفرانس خربی کاخ سفید
درباره کرونا که به هیچ پرسشی پاسخ نداد ،جمعه
یک سخرنانی کوتاه برای اعالم سیاست جدید
قیمتگذاری دارو منود و در نشست مجازی رسان
آسیا-اقیانوسیه رشکت کرد.
البته او شنبه هفته پیش نتوانست جلوی خود را
بگیرد و از موتر برای هوادارانش که برای اعرتاض
به نتیجه انتخابات به واشنگنت آمده بودند دست
تکان داد .او هر آخر هفته برای گلفبازی کردن به
ویرجینیا میرود ،جایی که در آن احساس آرامش و
محبوبیتمیکند.
با این حال ،گوشهنشینی ترمپ به این معنی
نیست که رسش شلوغ نبوده است .او از نزدیک
شبکه خربی «یک امریکا» را دنبال میکند،
تلویزیون کیبلی محافظهکاری که برای تیوریهای
توطیهاش معروف است.

ترمپ برخی سیاستها را هم تغییر داده است؛
مثل کاهش تعداد رسبازان امریکایی مستقر در
عراق و افغانستان.
این اقدامات که در پشت درهای بسته کاخ سفید
انجام گرفتهاند ،تاثیری طوالنیمدت بر امریکا
و بقیه دنیا میگذارند و قطعا کار بایدن را بعد از
گرفنت زمام امور در ماهجنوری پیچیدهتر میکنند.
مسایل پررسوصدا به کنار ،رییسجمهور مشغول
بررسی کارهای وکیالنش هم هست که بدون
موفقیت قابل توجهی نتیجه انتخابات را به چالش
میکشند .کسانی که او را میشناسند میگویند
که دلیل حارض نشدنش در انظار عمومی همین
است.
کرت ولکر مناینده سابق رییسجمهور در امور
اوکراین که بعدا در جریان استیضاح وی در کنگره
شهادت داد میگوید« :او دارد سعی میکند به
دعواهای حقوقی فرصت دهد روند خود را طی
کنند».
ولکر به این نکته اشاره میکند که مسایل برای
رییسجمهور شخصی هستند .او جلساتش
با ترمپ را در ضلع غربی به یاد میآورد -در باره
ت امریکا در اوکراین و موضوعات دیگر -و
سیاس 
میگوید او طوری حرف میزد که انگار همه
میخواهند چوب الی چرخش بگذارند.
در هفتههای اخیر ،منتقدان رییسجمهور از عدم
همکاری او با روند انتقال قدرت شوکه شدهاند.
الرنس کورب؛ معاون وزیر دفاع در دولت رونالد
ریگان میگوید« :وضعیتی که پیش روی ماست
واقعا دردناک است .او خود را باالتر از مردم امریکا
قرار داده است .حتی اگر نتیجه انتخابات را قبول
نداشته باشد باید آدمهای بایدن را از وضعیت
مطلع کند تا برای تحویل گرفنت قدرت آماده
شوند».
اما هواداران رییسجمهور با او همدردی میکنند.
در رسارس امریکا میلیونها نفر عقایدی مشابه او
دارند .یک نظرسنجی نشان میدهد که حدود
۷۵درصد جمهوریخواهان به پیروزی بایدن در
انتخابات شک دارند.
در این میان بسیاری از کسانی که در کاخ سفید
کار میکنند رسنوشت خود را پذیرفتهاند و دارند
برای دولت جدید آماده میشوند .میزها در
ضلع غربی متیز و مرتباند .روی بعضی میزها و
کشوهای آنها کامال خالی شدهاند .بیبیسی.

