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بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

از مسائل سیاسی که در این ماه گذشت که بگذریم ،این
ماه مناسبتی بس پراهمیت را داشتیم که دهم سپتامبر(۱۸
شهریور) روز جهانی پیشگیری از خودکشی بود.
متاسفانه مسئله پیشگیری با تمام اهمیت آن نه در سطح
دانشگاهی و نه در سطح اجتماعی آنچنان مورد بررسی قرار
نمیگیرد .هرچند که ما موارد زیادی از خودکشی را در
سالهای اخیر دیدیم که هر کدام داستانی دردآور داشتند .از
خودکشی در دانشگاه گرفته تا مواردی موفق و ناموفق که در
ایستگاههای مترو رخ دادند.
طبق مطالعات آماری سازمان بهداشت جهانی در سال ،۲۰۱۹
خودکشی در اکثریت کشورهای جهان در بین مردان بیشتر
رخ میدهد و این مسئله در اندک کشورهایی متفاوت است.
البته باید خاطرنشان کرد که طبق مطالعات آماری که در
دهههای گذشته انجام گرفته اقدام به خودکشی در زنان ایرانی
بیشتر از مردان بود اما در مردان این اقدام بیشتر منجر به مرگ
شخص شده است.
در  ۲۰۰۷ایران رتبه سوم در خودکشی میان زنان را داشت و در
 ۲۰۰۸زنان دو برابر بیش از مردان اقدام به خودکشی مینمودند.
باید گفت که این مطالعات آماری تا زمانی که دقت الزم و یک
عزم جدی برای بررسی همه جانبه آن نباشد ،قابل بررسی در
اینجا نیست .پیشتر و بخصوص در دهه  ۸۰میالدی ایران
یکی از پایینترین نرخهای خودکشی را داشت اما در گذر
زمان این آمار باالتر رفته و از سال  ۲۰۱۵هر سال پانزده
درصد ما افزایش آمار داشتهایم .ما شرایط استرسزای زندگی
امروزی در ایران را میدانیم .با تمام شعارهایی که ضد غرب
داده میشود ،خود کامال مقهور زندگی ماشینی غربی که از آن
میگوییم شدهایم.
مسائلی همچون ازدواج اجباری ،شکست عشقی و شکستهای
زندگی فردی صد البته تاثیرگذار است .آنچه در زندگی امروزی
ما شاهد هستیم مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی
است که منجر به اقدام به خودکشی میشود نه صرفا یک عامل
خاص .فقط و فقط بدون دانستن جنسیت و سن نگاه به رشد
درصدی آمار ایران و افزایش آن فاجعهبار است .به نظر شما
چه نهادی میتواند در پیشگیری از خودکشی یاری برساند؟
هر چقدر هم بگوییم آمار در سطح جهانی بخصوص در دو دهه
اخیر همواره باال رفته ،این افزایش پانزده درصدی ایران در هر
سال به هیچ روی قابل توجیه نمیباشد.

پنجشــیر مبــاد شــکوه آغــاز کنــی
بــر ُجغــد ســکوت بــام و در بــاز کنــی
امیــد کــه بعــد اینهمــه رنــج و عــزا
صــد بــار دیگــر بلنــد پــرواز کنــی
لطیف پدرام

شاعر و سیاستمدار خراسانی (افغانستانی)

مزارشریف
-

چرا برادر خود را
نمیشناسیم؟
 15دقیقه

فاطمه سادات موسوی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

اولیــن چیــزی کــه بــا شــنیدن
نــام کشــور افغانســتان بــه ذهنتــان
خطــور میکنــد چیســت؟ اولیــن
برخوردتــان بــا افغانســتانیها
چطــور بــوده؟ آیــا تابهحــال بــه
صحبــت بــا آنهــا نشســتهاید
یــا تنهــا تصــور شــما از آنهــا
کارگــران ســاختمانی بــا چهــرهای
رنجــور و تکیــد ه اســت کــه در
ســریالهای ایرانــی بــا لهجــهای
نــه چنــدان شــبیه بــه پارســی

افغانســتان حضــور دارنــد؟
افغانســتان از آغــاز تشــکیل
همیشــه ترکیبــی بــوده از جنــگ،
مهاجــرت ،انتحــاری ،تریــاک ،مواد
مخــدر و طالبــان .در ایــن بیــن،
اگــر کمــی گوشــتان را تیزتــر
کردهباشــید ،از تجــاوز انگلیــس،
شــوروی ســابق و آمریــکا هــم
حتم ـاً شــنیدهاید .امــا آنچــه کــه
در ایــن ســالها همیشــه نادیــده
گرفتــه شــده فرهنــگ و تاریــخ

منطقــه افغانســتان اســت .رشــتهی
اتصــال مــا افغانســتانیها بــا دیگــر
مــردم ایــران زمیــن.
بــرای شــما عجیــب نیســت کــه
حضــور نزدیــک بــه ســه میلیــون
مهاجر افغانســتانی در ایــران نهتنها
باعــث همگرایــی بیشــتر دو کشــور
نشــده ،بلکــه در بســیاری مــوارد
شــاهد شــکافهای جدیــدی در
ســطح زیســت روزمــرهی مــردم
عــادی و نویســندگان ،تاریــخ

بدخشان
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رویا حیدری

نویســان و پژوهشــگران دو کشــور
بود هایــم؟
در آغــاز بــه دالیــل و عواملــی کــه
باعــث شــده مــردم ایــران جــذب
افغانســتان نشــوند میپردازیــم و
ســپس محــض آشــنایی مختصــر،
گریــزی بــه فرهنــگ افغانســتان
میزنیــم.

چــرا بــرادر خود
را نمیشناســیم؟

ایــران بــا اســکان دادن جمعیــت
میلیونــی مهاجریــن افغانســتانی
در دهــه  ۵۰و  ،۶۰براثــر بــروز
کودتــا و شــروع جنــگ در آن

کشــور ،تبدیــل بــه کشــوری
میزبــان بــرای میهمانــان کشــور
همســایهی شــرقی خــود شــد ،امــا
شــرایط بــه نحــوی پیــش نرفــت
کــه مــردم افغانســتان بتواننــد
بــه کشورشــان بازگردنــد و در
خانــه نفــس راحتــی بکشــند؛ چــرا
کــه هیچکجــا خانــهی خــود آدم
نمیشــود و نــه میزبــان عالقــه بــه
قبــول حضــور دائمــی میهمانــان
خــود داشــت .اینکــه چهانــدازه
سیاســت پناهندهپذیــری کشــور
ایــران در تمــام ایــن مــدت ضعــف
داشــت و البتــه ســیل جمعیتــی
کــه خواهــان حضــور در ایــران
بودنــد خــود دلیلــی بــر عــدم
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کنتــرل وضعیــت شــدهبود
چنــدان بــه موضــوع مــورد بحــث
مــا ربــط پیــدا نمیکنــد ،امــا
اینکــه آیــا ایــن سیاســت چــه
انــدازه بــر روی برخــورد و رفتــار
مــردم ایــران در قبــال پذیــرش
مــردم افغانســتان و فرهنگشــان
اثرگــذار بــوده خــود جــای پرســش
اســت .چــرا آنچــه کــه در دیگــر
جوامــع پناهندهپذیــر بــه درهــم
تنیــده شــدن و امتــزاج روابــط
متضــاد منجــر میشــود ،در ایــران
رخ ندادهاســت؟!
ُمهــر اتبــاع بیگانــه همیشــه و
تــا بــه همیــن لحظــه بــر پیشــانی
پناهنــدگان افغانســتانی نشــانده

نگارهی بت بامیان
و ،سِ مسون

شــده و باوجــود اصــل موقتــی
بــودن حضــور اتبــاع ،اینــک مــا
شــاهد نســل چهــارم و پنجــم
آنهــا در ایــران هســتیم؛ نســلی
کــه در ایــران متولــد شــدهاند،
تحصیــل و رشــد کردهانــد و رونــد
جامعهپذیــری را در ایــن کشــور
طــی کردهانــد ،امــا نهتنهــا هرگــز
طعــم شــهروند ایرانــی بــودن
را نچشــیدهاند ،بلکــه از ســوی
مــردم و هموطنــان خودشــان در
افغانســتان هــم طــرد شــدهاند.
دایــرهی شــناخت مــردم ایــران از
مــردم افغانســتانی کــه حــال نــه
فقــط همســایهی کشورشــان کــه
همســایهی خانهشــان هســتند در
جنــگ ،مهاجــرت و مــواد مخــدر
محــدود میشــود؛ آن هــم نــه بــه
صــورت کامــل .اغلــب مــردم ایــران
دو کانــال اطالعرســانی را بــرای
آگاهــی از اخبــار افغانســتان دنبــال
میکننــد؛ اخبــار رســانه ملــی کــه
تنهــا از جنــگ ،انتحــاری و حضــور
آمریکاییهــا در افغانســتان ســخن
میگویــد و روزنامههــا کــه بیشــتر
بــه دزدی ،تجــاوز و رفتارهــای
نابههنجــار افغانســتانیها در
ایــران میپــردازد .در کتابهــا،
مقــاالت و یادداشــتهایی 2 1و
بــه عوامــل و مســائلی کــه باعــث
عــدم عالقــه و عــدم اهمیــت
« )1چــرا افغانســتان بــرای ایــران مهــم اســت؟»
امیــر هاشــمی مقدم
« )2در خانهی برادر» آرش نصر اصفهانی

مــردم ایــران بــه افغانســتانیها
شــد ه اشــاره شدهاســت
کــه مــا بــه چنــدی از آنهــا
میپردازیــم :کلیشــههایی کــه
از ابتــدای حضــور افغانســتانیها
در ذهــن مــردم ایــران بــوده و
ی را در رفتــار
پیشفرضــی منفــ 
و نــوع مواجهــهی آنهــا شــکل

دادهاســت .ایــن پیشفرضهــای
منفــی جلــودار ایجــاد روابــط
ابتدایــی انســانی بیــن ایرانیــان و
افغانســتانیها شــده ،چــه برســد
بــه تعامــل اجتماعــی و فرهنگــی
در ســطح گســترده .مــا بــا نــگاه
پیشداورانــه ،ازباالبهپاییــن و
افغانهراســانه در میــان مــردم

کابل
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عمِرخان

ایــران کــه همچنــان آنهــا را
دیگــری نامیــده و بــا احســاس
نفــرت ،تحقیــر ،عــدم تاییــد و رد
کــردن آنهــا نمــود بیرونــی پیــدا
میکنــد مواجهیــم.
یکــی از ایــن مــوارد و
نامنصفانهتریــن آنهــا ایــن
اســت کــه همیشــه گفتهانــد
افغانســتانیها در ایــران مرتکــب
جرایــم وحشــیانهای همچــون
تجــاوز ،قتــل ،قاچاق و  ...میشــوند
و بهنوعــی وجــود و حضــور آنهــا
را از جملــه مــوارد ایجــاد ناامنی در
کشــور برمیشــمارند .درحالیکــه
آمــار رســمی هــم از چنیــن امــری

حکایــت نــدارد و همــواره تعــداد
زندانیــان و پروندههــای جنایــی
اتبــاع افغانســتان بســیار کمتــر از
آن چیــزی اســت کــه بهســبب
حساســیت ایرانیــان بــر اخبــار
وقــوع ایــن دســت رخدادهــا
توســط اتبــاع رســانهای میشــود.
دومیــن مــورد ایــن اســت کــه
بیشــتر مــردم ایــران فکــر میکنند
تمــام ذخیــرهی مــواد مخــدر ایران
را از پــارک ســر خیابــان تــا جیــب
جوانانشــان ،همیــن مهاجر طبقهی
بــاالی خانهشــان تامیــن میکنــد
درحالیکــه ایــن موضــوع کــه آیــا
در ورود و قاچــاق مــواد مخــدر
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طــرف ایرانــی دخیــل اســت یــا نــه
(کــه قطعـاً دخیــل اســت) نادیــده
گرفتــه میشــود .قطعــاً افزایــش
اعتیــاد در کشــور بــه دلیــل آســان
شــدن دسترســی بــه مــواد مخــدر
اســت امــا اینکــه تصــور کنیــد
هــر مهاجــر و پناهنــدهی فــراری
از جنگــی صــد کیلــو تریــاک بــا
خــود بــه ایــران مــیآورد امــری
نادرســت اســت و نکت ـهی مهمتــر
اینکــه اگــر قاچــاق مــواد مخــدر از
مرزهــای افغانســتان رونــق گرفتــه،
دلیلــش مهاجریــن در ایــران
نیســتند و پــای ســرمایهگذارهای
ایرانــی و افغانــی در میــان اســت

تولید زعفران در هرات
مرتضی هراتی

کــه بعیــد اســت بخواهنــد ســر
ســاختمان کار کننــد و یــا در
کورههــای آجرپــزی عــرق بریزنــد.
کلیشــهی بعــدی ســربار بــودن
افغانســتانیها و تصاحــب
فرصتهــای
ناجوانمردانــهی
تحصیلــی ،شــغلی و زندگــی از
جوانــان ایرانــی اســت .درحالیکــه
هــم تحصیــات ابتدایــی در
گذشــته بــا پرداخــت هزینــه
همــراه بــوده و هــم تحصیــات
تکمیلــی و دانشــگاهی اینگونــه
اســت .پــس تصــور اینکــه
صندلیهــای دانشــگاهها توســط
اتبــاع بهرایــگان اشــغال شــده
نیــز اشــتباه اســت .امــا در ارتبــاط
بــا فرصتهــای شــغلی نیــز دیگــر
گفتــن اینکــه قشــری کــه از ابتدا
وارد کشــور ایــران شــدند و تــا دو
نســل بعــد از آنهــا چــه بهســبب
ســرخوردگی ناشــی از مهاجــرت
چــه محدودیتهــای کشــور ایــران
موفــق بــه رســیدن بــه جایگاهــی
باالتــر از مشــاغلی همچــون
بنایــی ،دامپــروری ،آجرپــزی و
 ...نشــدهاند اضافهگویــی اســت.
هنــوز هــم کــه هنــوز اســت مــا
شــاهد حضــور اتبــاع پشــت
میزهــای ادارات و ســازمانهای
دولتــی نیســتیم پــس ایــن مــورد
هــم رد میشــود.
مســئلهی مهــم دیگــری کــه
بــاز هــم از همــان دوران مدرســه

نشــات گرفتــه ایــن اســت کــه
بارهــا در کتابهــای تاریــخ پس از
توصیــف شــکوه و جــال حکومــت
صفــوی در چنــد پاراگــراف بــدون
هیچگونــه مقدمــه و تعریفــی
از حملــهی محمــود افغــان بــه
اصفهــان و وحشــیگریها و
ســقوط سلســله صفــوی ســخن به
میــان میآورنــد .فکــر میکنــم
ایــن تنهــا حکومتــی بــود کــه
هیــچ کــدام از دیگــر عوامــل
ســقوط پادشــاهیها همچــون
ناالیقــی پادشــاهان ،بیکفایتــی
درباریــان و  ...را نخواندیــم و تمــام
کاســهکوزهها را ســر محمــود

افغــان و حــال ،ســر مهاجریــن
3
افغانــی میشــکنیم.
در حالیکــه نادیــده گرفتــن
دلیــل یــورش محمــود افغــان کــه
چیــز دیگــری اســت باعــث یــک
احســاس بیگانگــی و دشــمنمداری
افغانســتانیان در میــان مــردم ایــران
شد هاســت.
در کتــاب در خانـهی بــرادر ،یکــی
از مصاحبهشــوندگان مثــال جالبــی
 )3غارتگریهــای عبــداهلل خــان و دیگــر
والیــان قندهــار و عــدم توجــه شــاه ســلطان
حســین بــه شــکایات مــردم قندهــار از دســت
ســتمهای آنهــا خشــم مــردم را برانگیخــت
و بــه فکــر شــورش افتادنــد .بــرای مطالعــهی
بیشــتر میتوانیــد بــه کتــاب «ســقوط اصفهــان
بــه روایــت کرونیســکی» مراجعــه کنیــد.

ُ
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عمِرخان

میزنــد و میگویــد:
«مثــ ً
ا میگــن محمــود
افغــان هفــت ســال حکومــت
کــرد .محمــود افغــان خــب
مــال چنــد قــرن پیشــه .خب
اگــه (مکــث) خیلــی جالبــه،
میگــن محمــود افغــان
شــما ولــی وقتــی صحبــت از
موالنــا و ابنســینا و خیلــی
از فرهیختههایــی کــه تــو
اون دوران در مناطقــی از
افغانســتان بودنــد ،اینهــا رو
میگــن اینهــا مــال ایــران
بــوده ،ولــی محمــود افغــان
کــه هــمدورهی اونــا بــوده،

محمــود افغــان بــد مــال مــا
میشــه ،موالنــا و ابنســینا
و خیلــی از فرهیختههــای
دیگــه میشــن دورههایــی
کــه ایــران و افغانســتان یــه
جــا بــود».
امــا مــورد آخــر و نــه کماهمیتتر
از بقیه؛ افغانی.
در ســالهای اخیــر خوشــبختانه
توجــه دوســتان ایرانیمــان
بــه چگونــه مــورد خطــاب قــرار
دادن مــردم افغانســتان جلــب
شــده و البتــه هنــوز نمیداننــد
چــه بگوینــد؛ افغانــی ،افغانهــا
یــا افغانســتانی (گهــگاه بعضــی
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خراســانی هــم میگوینــد) .تاکیــد
افغانســتانیها بــرای اینکــه
آنهــا را افغانســتانی مــورد خطاب
قــرار دهنــد ،جــدای از مباحــث
جدایــی قــوم افغــان (پشــتون) از
هزارههــا (قــوم غالــب حاضــر در
ایــران) و واحــد شــمارش پــول
بــودن واژه افغانــی و  ...بیشــتر
بهدلیــل دیگــری اســت کــه کمتــر
بــه آن توجــه شــده و آن حالــت
تحقیرآمیــز و فحشانگارانــهی
واژهی افغانــی اســت .بــرای
همـهی مــردم افغانســتان ،حداقــل
آنهایــی کــه چهــرهای شــبیه
بــه ایرانیهــا ندارنــد پیــش

گودی پران
مرتضی هراتی

آمــده کــه در کوچــه و خیابــان
اینگونــه مــورد خطــاب و اشــاره
قــرار بگیرنــد« :افغانــی رو ببیــن»،
«ببیــن ایــن افغانیــه نمیفهمــه»
و «مگــه افغانــیای؟!» (یــکبــار
در بستنیفروشــیای بــودم کــه
دختربچــهای از پــدرش خواســت
نــان و بســتنی را بــا هــم بخــورد
و پــدرش بــا توضیــح اینکــه
افغانیهــا ایــن کار را میکننــد
فرزنــدش را از ایــن کار منــع
کــرد) پــس چــه در گذشــته
بهصــورت گســتردهتر چــه در
زمــان کنونــی ،واژهی افغانــی نــه
بهمعنــا و عنــوان مــورد خطــاب
قــرار دادن یــک ملــت ،بلکــه
بهعنــوان فحــش و منبــاب
تحقیــر در میــان ایرانیهــا جــا
افتــاده و در زمــان کنونــی هــم اگر
کســی حتــی قصــد و قــرض بــدی
هــم نداشتهباشــد ،از ایــن واژه
بــرای جلوگیــری از ایجــاد ایــن
ســوتفاهم ،اســتفاده نمیکنــد
(هــر چنــد ایــن دســت تعبیرهــای
قومگرایانــه را در ســطح داخلــی
هــم ،بــا بــهکار بــردن جکهــای
ترکــی ،لــری ... ،میشــنویم و
باعــث تاســف اســت).
همــهی ایــن مــوارد بــا دالیــل
متفــاوت همچــون بازنمایــی
منفــی رســانهای ،میــل و نــگاه
برتربینــی ایرانیهــا چــه در
ســطح فرهنــگ چــه اقتصــاد،

چالشهایــی کــه بــر ســر مفاخــر
ادبــی و فرهنگــی ایجــاد شــده و ...
باعــث شــده مــردم ایــران عالقهای
بــه فرهنــگ کشــور همسایهشــان
کــه بیشــترین مشــترکات فرهنگی
و تاریخــی را دارنــد نداشتهباشــند.
چرایــی تفــاوت نــگاه بــه فرهنــگ
کشــورهای دیگــر و شــور و ذوق
مــردم بــرای افزایــش اطالعــات
دربــارهی آنهــا بایــد مــورد
بررســی قــرار بگیــرد ،اینکــه چــرا
فــرد چینــی خارجــی اســت امــا
افغانــی اتبــاع بیگانــه! چــرا نگاهــی
کــه بــه اتبــاع افغانســتان وجــود

دارد نــگاه ازپیشتعیینشــده
و منفــی اســت چنانکــه اگــر
یــک فــرد ایرانــی بــا شــخصیت
فرهنگــی افغانســتانیای روبــهرو
شــود شــوکه شــده و بــا جمل ـهی
«اصــ ً
ا بهــت نمــیآد افغانــی
باشــی!» مکالمــهی گــرم خــود
را آغــاز میکنــد؟ چــرا کار و
زحمــت اتبــاع در ایــران فقــط
بــا واژهی اشــغال فرصــت شــغلی
همــراه شــده و نــه بــا تــاش
آنهــا در راســتای افزایــش
عمــران و آبادانــی شــهرهای
کشــور ایــران؟ رهنــورد زریــاب،
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مرتضی هراتی

کــه هیــچ قرابــت و نزدیکــیای
بــا سیاســتهای مــرزی امــروزی
دو کشــور نــدارد و ایــن اختالفــات
تنهــا بــه تحریــف و فراموشــی
تمــدن پارســی زبــان میشــود.
همــهی اینهــا چالشهایــی
اســت کــه بــا فرهنگســازی
(ایجــاد رســانهی مشــترک ،تالیــف
کتــب و مقــاالت و  )...در ســطح
زندگــی روزمــرهی مــردم عــادی و
هــم در ســطح ملــی و روابــط بیــن
دو ملــت اصــاح و بهبــود خواهــد
یافــت.

افغانستان

شناختهشــدهی
نویســندهی
افغانســتانی ،بــر ایــن بــاور اســت
کــه برخــاف افغانســتانیها کــه
از ادبیــات قدیــم و نــوی ایــران
اطالعــات باالیــی دارنــد ،آگاهــی
ایرانیهــا از ادبیــات افغانســتان،
نویســندگان و متفکــران آن بســیار
انــدک اســت و نهادهــای فرهنگــی
ایــران بایــد ایــن خــا را پــر
کننــد .مرزبندیهــای سیاســی و
امنیتــی دیگــر عاملــی اســت کــه
هــم پژوهشــگران و تاریخنــگاران

ایرانــی را از توجــه بــه اهمیــت
اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی
دور کردهاســت .هــم نمیتــوان
هویتطلبیهــای
منکــر
تاریخنــگاران
تندروانــه
افغانســتانی در بعضــی مــوارد شــد
در حالیکــه همـهی ایــن عزیــزان
فرامــوش کردهانــد کــه در طــول
تاریــخ ،فــات ایــران بــه معنــای
یــک مفهــوم جغرافیایــی بــزرگ،
حکومتهــا و پادشــاهیهای
زیــادی بــه خــود دیــده اســت

افغانســتان با مســاحتی 647500
کیلومتــری و بــا جغرافیایــی
محصــور در خشــکی در قلــب
آســیا قــرار دارد .بــا  6کشــور مــرز
مشــترک دارد و شــهرهای اصلی و
بــزرگ آن کابــل ،قندهــار ،هــرات
و مزارشــریف اســت .هــر چنــد
از جمعیــت آن آمــار دقیقــی در
دســت نیســت ،امــا تخمیــن -30
 32میلیونــی بــه نظــر نزدیــک بــه
واقعیــت بیایــد .از برجســتهترین
ویژگیهــای زندگــی اجتماعــی
در افغانســتان نظامبندیهــای
محلــی ،قومــی و قبیلــهای
اســت .مهمتریــن گروههــای
قومــی پشــتونها ،تاجیکهــا،
هزارههــا ،ازبکهــا ،ترکمنهــا و
ایماقهــا هســتند کــه هــر یــک
جمعیــت و ویژگیهــای متفــاوت
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و متغیــری دارنــد .زندگــی
افغانســتان اقتصــاد روســتایی دارد
و  ۸۰درصــد جمعیــت کشــور را
روســتاییان تشــکیل میدهنــد.
ســکونتگاهها در افغانســتان بــه
قریههــا ،خیمــهگاه کوچیهــا
و شــهرها تقســیم میشــود.
افغانســتان کشــوری مســلمان بــا
جمعیتــی غالبــاً ســنیمذهب
و اقلیــت شــیعه اســت .تومــاس
جفرســون در کتــاب «افغانســتان
فرهنگی-سیاســی»،
تاریــخ
مذهــب در افغانســتان را تنهــا
یــک ایدئولــوژی معرفــی
نمیکنــد ،بلکــه شــیوهی زندگــی
مــردم افغانســتان میدانــد و از
ســیطرهی مذهــب بــر زندگــی
اجتماعــی و فرهنــگ مردم ســخن
میگویــد .در چنیــن جامعــهای
کــه جدایــی مذهــب از سیاســت
و اجتمــاع امــری بعیــد بــه نظــر
میرســد در کنــار تنــوع قومــی و
قبیلـهای ،در عیــن حــال کــه بایــد
زیبایــی فرهنگــی یــک کشــور و
ملــت را بههمــراه داشتهباشــد،
میتوانــد دلیلــی بــر اختالفــات و
ایجــاد شــکافهای بســیاری هــم
بشــود.
بــه تعریفــی دیگــر ،ســاختار
فرهنگــی افغانســتان طوری اســت
کــه ادامــهی قلمــروی فرهنگــی
اقــوام متعــدد آن بــه کشــورهای
همســایه کشــیده میشــود و

بحــران هویــت آن را در تعامــل
بــا عقبــه فرهنگــی قومــی آن بــه
چالــش میکشــد .بهتبــع ایــن
تنــوع قومــی ،مــا تنــوع زبانــی
را هــم شــاهد هســتیم باوجــود
اینکــه زبــان رســمی افغانســتان
در قانــون اساســی پارســی دری و
پشــتو میباشــد .شــاید بعضــی از
شــما پســوند دری را دلیلــی بــر
متفــاوت بــودن پارســی مــورد

اســتفاده در ایــران بــا پارســی
افغانســتان بدانیــد درحالیکــه
اینطــور نیســت و در اصــل
پارســی دری نــام دیگــر پارســی
اســت .چنانکــه حافــظ یکــی از
غزلهــای خــود را اینچنیــن
بهپایــان میرســاند:
کس
«ز شعر دلکش حافظ ی بُوَد آگاه

سخ
هک لطف طبع و ن گفتن ردی داند»
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بامیــان ،هــرات ،بلــخ و ...دل هــر
دوســتدار فرهنــگ و تاریــخ را
آب میکنــد ،بهخصــوص وقتــی
غذاهــای محلــیای همچــون
قاب ِلــی پلــو و آشــک و منتــو
در وعــدهی ناهــار و شــام ســرو
شــود .تمدنــی کــه بزرگانــی
چــون ابوريحــان بيرونــی ،ناصــر
خســرو ،خواجــه عبــداهلل انصــاری،
مولــوی ،جامــی ،ســنايی غزنــوی،
دقيقــی ،عنصــری ،مســعود ســعد
ســلمان ،کمالالديــن بهــزاد،
اميــر عليشــير نوايــی ،گوهرشــاد
بيگــم و بســیاری دیگــر از
مشــاهیر ادبــی و فرهنگــی را در
خــود جــای و رشــد دادهاســت.

سخن پایانی

پــس بهصــورت خالصــه
از زبــان ،دیــن ،جغرافیــا و
جمعیــت اطالعاتــی کلــی ارائــه
دادیــم امــا بحــث در مــورد
آدابورســوم و فرهنــگ اقــوام
و قبایــل مختلــف افغانســتان
بســیار طوالنیتــر اســت کــه
در اینجــا بهصــورت کامــل
جــای نمیگیــرد .در افغانســتان
باســتانی و کنونــی عیــد نــوروز،
جشــن اســتقالل افغانســتان از
بریتانیــا ،عیــد فطــر ،عیــد قربــان

و طــوی (مراســمهای عروســی)
از جملــه جشــنهایی هســتند
کــه مــردم بــه شــادی و پایکوبــی
میپردازنــد و میتــوان از
درهمآمیــزی موســیقی و رقــص
محلــی ،بازیهــا ،تفریحــات ملــی
و خــاص افغانســتان لــذت بــرد.
نــوای بــه وجــد آورنــده ربــاب،
ســاز ملــی افغانســتان ،و ترکیبش
بــا اشــعار و ادبیــات غنــی پارســی
آن هــم در مکانهــای تاریخــی
و منحصــر بــه فــردی همچــون

پــس از تحــوالت گســتردهی
ماههــای اخیــر در افغانســتان
و افزایــش بحــران مهاجــرت،
اهمیــت شــناخت و درک
وضعیــت مــردم افغانســتان
و از بیــن بــردن انگارههــای
ذهنـیای کــه از پیــش در میــان
مــردم ایــران وجــود داشــته
صدچنــدان میشــود .بــه عــاوه
بــا ســلطهی طالبــان و نــوع
ایدئولــوژی و تفکــری کــه از
آنهــا ســراغ داریــم بایــد زنــگ
خطــر نابــودی میــراث ادبــی و
فرهنگــی مشــترک دو کشــور را
نیــز بهصــدا درآوریــم.

نگینقربانی

شوخ از خود باز کنیم

ا یـــــــــن
روزهـــــ ــا!
این روزها
در یـــک روز گـــرم تابســـتانی،
همزمـــان کـــه بـــه انتظـــار
اســـتاد نشســـتهبودم تـــا بعـــد
از گذش ــت س ــه م ــاه از اتم ــام
آزمو نهـــا ،صرفـــاً جهـــت
خالـــی نبـــودن عریضـــه،
آزمـــون شـــفاهی بگیـــرد،
مشـــروح اخبـــار را نیـــز در
فضـــای مجـــازی دنبـــال
میکـــردم .همـــان زمـــان
کـــه تخمـــه میشکســـتم بـــه
آمـــار کرونـــا برخـــورد کـــردم
و وا ا َســـفا ،ایـــن آمـــار فوتـــی
آن چنـــان اســـت کـــه گویـــی
هـــر روز پنـــج اتوبـــوس
مســـافربری را بـــا دســـت
خـــود در دره انداختهباشـــیم
و واویـــا؛ آنچـــه البتـــه کـــه
بـــه جایـــی نرســـد فریـــاد
اســـت! بـــا ناراحتـــی یـــک
جرعـــهی دیگـــر از چـــای کـــه

انصافـــاً در دمـــای پنجـــاه
درجـــه بـــه بـــاال بیشـــتر
هـــم میچســـبد نوشـــیدم و
یـــک عـــدد شـــکالت دیگـــر
بـــاز کـــردم و در راســـتای
حمایـــت از هممیهنـــان
خـــود بـــه صفحـــهی یـــک
آدم شناختهشـــده رفتـــم و
ســـازمان بهداشـــت جهانـــی را
تَـــگ نمـــودم تـــا در وظیفـــهی
ملـــی میهنـــی خـــود قصـــور
بهیقیـــن،
نکرد هباشـــم.
ســـازمان بهداشـــت جهانـــی
نی ــز اگ ــر بع ــد از دو س ــال ک ــه
از آخری ــن فعالی ــت صفحــهاش
در فضـــای مجـــازی میگـــذرد
متوجـــه نگرانیهـــای ملـــت
شـــریف مـــا شـــود ،جلســـهی
اضطـــراری برگـــزار کـــرده
و بـــه ماهوار ههـــای ایـــان
ماس ــک نایل ــون آوی ــزان ک ــرده
و واکســـن ارســـال میکنـــد.

در بخـــش دیگـــری از اخبـــار
دریافتـــم کـــه ســـرم قنـــدی
نمک ــی ب ــه ارزش ــی ب ــاالی ص ــد
هـــزار تومـــان رسید هاســـت و
بـــرای دســـت یافتـــن بـــه آن
بایـــد در همـــان صفهـــای
محبـــوب
و
همیشـــگی
خودمـــان ایســـتاد .مـــن
هـــم کـــه بســـیار ناراحـــت
شـــد هبودم ،زیـــر لـــب درود
بـــر یـــه جایـــی و مـــرگ بـــر
فـــان جـــا ســـر دادم و بالـــش
را برگردانـــدم تـــا بـــه طـــرف
ســـردش تکیـــه دهـــم.
از ایــن موضــوع کــه فــراغ بــال
یافتـــم ،صفحـــه را بـــا حرکـــت
انگشـــت مبـــارک اندکـــی بـــاال
بـــردم و دریافتـــم کـــه فریـــاد!
یـــا محمـــدا! بازیگـــر محبـــوب
کشـــورمان کـــه ســـا لها
بـــرای وطـــن میجنگیـــد بـــه
میمانـــد.
باباطاهرعریـــان
چـــه جالفتـــا! لـــذا یکســـری
الفـــاظ در صفحـــهی شـــخصی
وی نثـــارش کـــردم کـــه
بیجـــا کرد هایـــد اســـام
را بهخطـــر انداختهایـــد
و اگـــر بازیگـــر شـــدید کـــه
ایـــن نقشهـــا توجیهـــی
ندارنـــد .بعـــد از نجـــات دادن
مذهـــب و عقایـــدم از چنـــگال
ازخدابیخبرهـــای
ایـــن
آ بپرتقا لخـــور ،دریافتـــم ای
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دل غافـــل ،چـــه نشســـتهای
کـــه از فعالیتهـــای سیاســـی
بازمانـــد های و نقـــض حقـــوق
بشـــر در زنـــدان اویـــن را
دریـــاب!
پ ــس درجــهی کول ــر را کمت ــر
کـــردم و پاهـــای خـــود را کـــه
از شـــدت بیحرکـــت مانـــدن
ســـر شـــد هبود و خـــواب
رفتهبـــود تکانـــی دادم و
شورا یحقو قبشـــروار رفتـــم
بـــرای نجـــات همنوعـــان
خـــود .البتـــه بمانـــد کـــه
روشـــن شـــدن فیلترشـــکن
چ ــون م ــورد صیان ــت دوس ــتان
واقـــع شـــدم کمـــی زما نبـــر
بـــود تـــا بـــه برنامههایـــی
کـــه حتـــی در کشـــورهایی
همچ ــون هائیت ــی ک ــه دوس ــت
و بـــرادر مـــا نیـــز هســـتند و
آ نج ــا قاب ــل دسترس ــی اس ــت
وارد بشـــوم؛ بلـــه ،هما نهایـــی
را میگویـــم کـــه «یکدانـــه
ر دارد» .امـــا درنهایـــت وارد
ش ــدم و ش ــورای حق ــوق بش ــر
و عفـــو بینالملـــل را نیـــز
بـــا واکنـــش شـــدید خـــود
کـــه نوشـــتن «نو چنـــوچ» و
« ا َها َه» بودنـــد مـــورد عنایـــت
قـــرار دادم .ســـپس بـــه خـــود
احســـنت گفتـــم کـــه ایـــن
اس ــت مب ــارزه م ــا در تاریک ــی
بـــرای روشـــنایی.

ناگهـــان ایـــن جملـــه از
ژان ژاک روســـو در گوشـــم
بهنـــدا درآمـــد کـــه احســـنت
نمیخواهـــم همیـــن انـــدازه
کـــه بـــه فکـــر مشـــکالت
مـــردم هســـتید بـــه خـــود
احســـنت بگوییـــد.
ایـــن بمبـــاران اخبـــار را
کنـــار گذاشـــتم و بـــه فضـــای
حقیقـــی بازگشـــتم و بـــه
آغـــوش رســـانهی ملـــی پنـــاه
آوردم .البتـــه قبـــل از آن
یـــک چـــای دیگـــر نیـــز بـــرای
خـــود آمـــاده کـــردم کـــه غـــم
ایـــن اخبـــار را از بیـــن بـــرد و
ب ــه قول ــی «بش ــوید برایم ــان».
بحمـــداهلل از ارگا نهـــای
مختلـــف افـــراد خو شپوشـــی
در حـــال پیگیـــری مســـائل
بودنـــد؛ حـــال چـــه فـــرق دارد
کـــه لباسشـــان را علیآبـــاد
ســـفلی تولیـــد کرد هباشـــد
یـــا ایتالیـــا؟ وطـــن همـــان
جای ــی نیس ــت ک ــه خان ــواد هی
آ نجـــا
تـــو
هســـتند ،بلکـــه
شـــاید همـــان
اســـت کـــه در
حســـاب
آن
بانکـــی داری ...ببخشـــید
همـــان اســـت کـــه در آن
میدهی...ببخشـــید
جـــان
ً
اصـــا
درس میخوانـــی...
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وطـــن وطـــن اســـت دیگـــر.
بحـــث بـــه ســـمت نژادهـــا
رود ،مخالفـــان از پشـــت
شمشـــادها مشعلبهدســـت
ً
اصـــا
حملـــه میکننـــد.
وط ــن هم ــان اس ــت ک ــه آق ــای
ســـاالر عقیلـــی آرزوبـــهدل
مانـــد کـــه در ایـــن مســـابقات
اخیـــر بخوانـــد :همـــهی جـــان
و تنـــم وطنـــم وطنـــم وطنـــم
وطنم...البتـــه بـــه نظـــر آقـــای
بانـــی بیشـــتر امســـال ارادت
خـــود را بـــه ملیپوشـــان
نشـــان دادنـــد کـــه خـــب بلـــه
بـــه هرحـــال...
دیـــدم
را
تکذیبیههـــا
چشـــمانم بـــه حقایـــق بـــاز
شـــد و ایضـــاً نگرانیهـــا
برطـــرف شـــد و دارو را
هـــم مـــن پرســـیدم هســـت.
یـــک چـــای دیگـــر از لیـــوان
روانـــهی دهـــان کـــردم...

دریاچه ارومیه
بردیا سعادت

 37°42شمالی
 ۱۹°۴۵شرقی
 7دقیقه

الهه افخمی
دانشگاه صنعتی قم

اصالتــت بــه شــمال غرب کشــور
کــه برســد ،ناخــودآگاه دلــت
پــر میکشــد بــرای معشــوق
تشــنهی رنجــورت.
اصـ ً
ا بــه عشــق دیــدن او راضــی
بــه رفتــن بــه ســمت ســرمای
غــرب میشــوی .هــر چقــدر هــم
پــدرت میگویــد راه زیــاد اســت
و بــه تاریکــی میخوریــم ،بــاز
مرغــت یــک پــا دارد .دریاچــهی
ارومیــه خاکــش مهــر دارد و

آبــش عشــق ،نمکهایــش آدم را
نمکگیــر میکنــد و محبتــش
قلــب آدم را اســیر.
کافــی اســت کمــی احســاس
تعصــب کنــی و یــک بــار هــم
غــروب آفتابــش را ببینــی تــا
دیگــر دلــت دریــای شــمال را
نخواهــد .آن وقــت اســت کــه
ســر و تــه دلتنگیهایــت بــرای
ســفر رفتــن و انتخــاب مقصــد
میشــود تبریــز و ارومیــه و

در ذهنــت ریــز میخنــدی و
بــا خــودت میگویــی قطعــاً
دریاچــهی ارومیــه! پــدرت هــم
چپچپــی نگاهــت میکنــد و
چــون از قصــد شــومت اطــاع
دارد بــا صــدای بلنــد میگویــد:
«از تبریــز راهمــان بــه دریاچــه
زیــاد میشــود!»
نهایتــاً باروبندیــل ســفرت را
میبنــدی و بــا یــک آیتالکرســی
در را س ـهقفل کــرده و بــه ســوی

دریاچه ارومیه

شماره نوزدهم  -شهریور 1400

بردیا سعادت

والیــت حرکــت میکنــی.
یــادآوریاش هــم شــیرین اســت.
دریاچــهی ارومیــه را خــرداد
ســال  ۱۳۹۹دیــدم .حالــش از
چنــد ســال قبــل واقعـاً بهتــر بــود
امــا بــرای دیــدار مجددمــان در
مهــر همــان ســال اصــ ً
ا اوضــاع
جالبــی نداشــت.
مهــر مــاه قبــل ،از پــل میانگــذر
در محــدودهی آذربایجــان شــرقی
وارد جــادهی دریــا شــدیم و
پــدرم همــان آهنــگ معــروف
(بــورا ایــران دی) را گذاشــت .من
ترکــی بلــد نیســتم امــا معنــای
آهنــگ را از گــوگل میخوانــدم؛

همــان کــه دریاچــه در نظــرم
مشــخص شــد تاثیــر مصائبــش را
بــر گلویــم احســاس کــردم.
احمــد تابــع خیــام مــی خوانــد:
«اینجــا ســرزمین مــادری
اســت .اینجــا وطــن مــن
اســت .اینجــا ســرزمین مــن
اســت .اینجــا ایــران عزیــز
مــن اســت ».و مــن خــودم را
در البــهالی خاطــرات کودکــی
پــدرم تصــور میکــردم ،انــگار
نــه پــدرم کــه خــود مــن آنجــا
بــودم و مینیبوسهــای فــراوان
را در بنــدر گلمانخانــه میدیــدم
و آنقــدر اطرافــم شــلوغ بــود کــه
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صــدای جمعیــت امــان نمــیداد
تــا تمرکــز کنــم .یــا گروههــای
مردانــی از کنــارم رد میشــدند
کــه پیراهنهــای خــاص همــان
زمــان و شــلوارهای پلیســهدار
پوشــیدهبودند و بــا کفشهــای
نــوک تیــز لباسهایشــان را
کامــل کردهبودنــد .آنهــا از
خاکیهــای کنــار جــاده بــه
ســمت دریــا مــی رفتنــد و هــر
چنــد نفــر هــم یــک ســاک
دستشــان بــود و چشمبســته
اطمینــان دارم حولــه و مقــداری
لبــاس در آن ســاکها بــود.
آقــای خواننــده ادامــه مــیداد:

دریاچه ارومیه
بردیا سعادت

«بهــارش پــر از گل و شــکوفه و
زمســتانش پــر از بــرف و بــوران
اســت» و مــن و خانــوادهام دعــا
میکردیــم کاش همینطــور
باشــد چــون تک ـهای از وطنمــان
دارد خشــک میشــود امــا امیــدی
بــه عملکــرد دولتمردانمــان
نداریــم .پــس بایــد دســت بــه
دعــا برداریــم تــا خــدا نگاهــی بــه
دلمــان کنــد و منــت بــر ســرمان
بگــذارد و اندکــی از ابرهــا را
روی ســر ایــران بفرســتد! دوبــاره
تعصــب کار خــودش را میکنــد و
مــن مــی گویــم اصـ ً
ا ایــران هــم
نــه؛ همــان دریاچــهی ارومیــه
کافــی اســت و بــاز در دلــم

میگویــم« :دختــر نامــردی نکــن!
هامــون و باقــی هــم در همیــن
وضعیتانــد ».و مجــدد حرفــم را
اصــاح میکنــم« :خدایــا تمــام
ایــران نــه ...همــان دریاچههایــی
کــه گفتــم قرارمــان باشــد» و
بعــد بنشــینم و دل خــوش کنــم
کــه خــدا همیشــه بــه حرفــم
گــوش کردهاســت.
و بــاز خواننــده جملــهای
میگویــد کــه احتمــاالً ایــن
معنــی را میدهــد« :هــزار
ســال زندگــی کــرده و کهنســال
شدهاســت» و مــن یــادم میافتــد
کــه قبــ ً
ا خوانــدهام  ۷۰۰ســال
قبــل از میــاد حضــرت مســیح،

محــدودهی دریاچــهی ارومیــه
مرکــز پادشــاهی منائیــان بــوده و
حــاال بــه ایــن روز افتــاده. ...
پــس از تــکان هــای بســیار،
باألخــره بــه جایــی میرســیم
کــه بتوانیــم اتــراق کنیــم .و مــن
راه میافتــم تــا بــه ســمت آب
بــروم.
اوضــاع از خــرداد وخیمتــر
اســت امــا هنــوز هــم همــان نــام
«چیچســت» کــه در جغرافیــا
َ
شایســتهی
خواندهبودیــم
دریاچــه اســت .بلورهــای نمکــی
زیبایــی بیشــتری را قســمت
دریاچــه کردهانــد.
پــدرم گفتهبــود کــه فالمینگوهــا
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را اینجــا دیــده و حــاال مــن
هرچقــدر مشــتهایم را از آب
دریاچــه پــر میکــردم هیــچ
آرتمیــای نمیدیــدم! و طبیعتــاً
دریاچــه بهعلــت شــوری زیــاد
هیــچ ماهــیای نــدارد پــس
فالمینگوهــا وقتــی غذایــی
نداشتهباشــند دیگــر ایــن ســو
نخواهنــد آمــد .البتــه آرتمیــا
ســالها در ایــن آب زندگــی
کــرده امــا شــوری آب دریاچــه
بهحــدی زیــاد شــده کــه دیگــر
آرتمیــا هــم در آن طاقــت
نیــاورده و تــا زمانــی کــه حجــم
آب دریاچــه بــه مقــدار مناســبی

نرســد و از ایــن میــزان شــوری
( ۳۳۲گــرم نمــک بــهازای هــر
لیتــر آب) کاســته نشــود هیــچ
آرتمیایــی در آن زنــده نخواهــد
مانــد.
بــه اصــل موضــوع کــه ســادهتر
نــگاه کنیــم جــان گرفتــن
دوبــارهی دریاچــه آنقدرهــا هــم
ی
ســخت نیســت؛ فقــط کافــ 
اســت حقابــه اش را ســر وقــت
بدهنــد و کشــاورزان هــم کمــی
در مصــرف آب صرفهجویــی
کننــد .اگــر ایــن دو مــورد عملــی
شــود ،حجــم آب دریاچــه بــه
مقــدار چشــمگیری افزایــش پیــدا
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خواهــد کــرد.
از مــرور خاطــرات کــه دســت
بــردارم ،بــه نقــل از خبرگزاریهــا
در وصــف دریاچــه و حــال خــراب
آن بایــد بگویــم:
جزیرههــای زیــادی در دریاچــه
وجــود دارد .از بزرگتریــن
و مهمتریــن آنهــا کــه اگــر
نقشــه را کمــی بــزرگ کنیــم،
بــه عنــوان اولیــن جزیرههــا
بهچشــم میآینــد اشــک بــا
 ۲۱۱۵هکتــار ،اســپیر ،کبــودان
و آرزو هســتند .جزیــرهی اشــک
جزیــرهای زیباســت و بــه دو
دلیــل اهمیــت دارد :یــک اینکــه

دریاچه ارومیه
خبرگزاری مهر

چشــمهی آب شــیرین در آن
وجــود دارد و دوم اینکــه یکــی
از نادرتریــن گوزنهــای دنیــا در
ایــن جزیــره زندگــی میکنــد.
البتــه سالهاســت بــرای حفــظ
جــان گــوزن ،ایــن چشــمه آب
شــیرین بــا انشــعاباتی بــه ســایر
نقــاط جزیــره هــم انتقــال داده
شد هاســت.
ســال  ۱۳۷۴مســاحت دریاچــه
چیــزی حــدود  ۶هــزار کیلومتــر
مربــع بــوده و در ســال  ۱۳۹۹بــه
عــددی حــدود  ۲هــزار و ۸۰۰
کیلومتــر مربــع کاهــش مســاحت
یافتهبــود .تنهــا یــک میلیــارد و
 ۳۰۰میلیــون متــر مکعــب آب

در دریاچــه وجــود دارد .ایــن
در حالــی اســت کــه بایــد ۱۴
میلیــارد متــر مکعــب آب درون
آن قــرار داشتهباشــد .رونــد
خشــک شــدن دریاچــه رونــدی
پرســرعت بــوده و هســت و عامــل
آن تنهــا بــارش کــم نســبتبه
مــدت مشــابه در ســالهای قبــل
نیســت.
در ســال  ۱۳۷۴فقــط دو ســد
میــزان آب ورودی دریاچــه را
کنتــرل میکــرد و ســال ۱۳۹۲
بــه ایــن تعــداد  ۱۰ســد دیگــر
هــم اضافــه شــدهبود.
ایــن فاجعــه نهتنهــا ورود و
خــروج طبیعــی آب را تغییــر

دادهبــود و مطابقــت آن بــا
زیســتبوم را دچــار بینظمــی
کردهبــود ،بلکــه برداشــت
بیرویــه از آب پشــت ســدها
بــرای مصــارف خانگــی و
کشــاورزی هــم مشــکالت زیــادی
را در حجــم آب ذخیرهشــده
بهوجــود آوردهبــود و ایــن
کمآبــی بدقولیهــای فراوانــی را
بــرای پرداخــت حقابـهی دریاچــه
ایجــاد کردهبــود .از طرفــی هــم
بیمســئولیتیهای وزارت نیــرو
و عــدم توجــه بــه محافظتهــای
الزم در ســاخت ســدها فراینــد
خشــک شــدن دریاچــه را ســرعت
بخشــید هبو د .
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بردیا سعادت

شــاید احداث پــل میانگــذر تاثیر
مســتقیمی بــر حجــم خشــک
شــدن دریاچــه نداشتهباشــد
امــا آب دریاچــه ارومیــه شــامل
بخــش شــور و شــیرین بــود و
بــا انتقــال آب از طرفیــن شــوری
آب دریاچــه یکســان میشــد .بــا
ســاخت پــل مانعــی بــرای گردش
آب در دریاچــه ایجــاد شــد و
رســوبگذاریهای غیرمتعــارف
ســرعت گرفــت.
البتــه پــس از ســاخت پــل
میانگــذر قــرار بــود حفرههایــی
زیــر پــل ایجــاد شــود تــا ایــن
چرخــهی انتقــال آب دوبــاره

انجــام گیــرد امــا اطالعاتــی از
نحــوه عملــی شــدن آن در دســت
نیســت و حتــی در بازدیدهــای
میدانــی اخیــر دریاچــه از طرفیــن
پــل هــم شــروع به خشــک شــدن
کرد هاســت.
اگــر دریاچ ـهی ارومیــه خشــک
شــود ،مناطــق آذربایجــان
قطعــاً بــه مناطــق گرمســیری
تبدیــل میشــود ،شــوری زیــاد
زمینهــای اطــراف را دربــر
میگیــرد ،چشــمههای آب
زیرزمینــی شــور میشــوند،
محصــوالت کشــاورزی از بیــن
میرونــد و طوفانهــای نمکــی

در منطقــه ایجــاد میشــود
و ســامت مــردم را بهخطــر
میانــدازد و قطعــاً معضالتــی
بســیار بزرگتــر و ترســناکتر
پدیــد میآیــد.
البتــه امیدواریــم دولــت آقــای
رئیســی اقدامــات موثــری در
جهــت احیــای محیطزیســت و
حتــی حفاظــت از محیطبانــان
انجــام دهــد و کارگروههایــی کــه
بــه کمــک ســتاد احیــای دریاچــه
خواهنــد آمــد موثرتــر واقــع
شــوند و بــا عملکــردی مثبــت
جانــی دوبــاره را بــه دریاچــه
ببخشــند.

سفارت ایران در هنگام تسخیر کابل بدست طالبان
وکیل کوهسار

انقالب اسالمی و
 10دقیقه

نوید قربانی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

ایــدهی تشــکیل حکومتــی
مبتنــی بــر دیــن همیشــه مــورد
بحــث و منازعــه بــوده؛ هــم میــان
دیــنداران و هــم میــان عالمــان
سیاســت .از شــدنی بــودن ایجــاد
ایــن نــوع حکومــت تــا نحــوهی
حکمرانــی بــه طــور مــداوم مــورد
صحبــت قــرار گرفتــه و موافقــان
و مخالفــان زیــادی را بــه همــراه
داشــته.

ســال  1349کــه کتــاب والیــت
فقیــه روحاهلل خمینــی بــه چــاپ
رســید پــس از قرنهــا ایــدهی
تشــکیل یــک حکومــت اســامی
در عصــر غیبــت بیــش از پیــش
رنــگ و بــوی واقعیــت بــه خــود
گرفتــه بــود .تــا قبــل از ایــن بــه
دلیــل فراهــم نبــودن شــرایط،
تشــکیل حکومتــی اینچنینــی
یعنــی والیــت فقیــه و حکومــت

طالبان

دینــی و اســامی تنهــا محــدود
بــه نظریــه و کتــاب میشــد و
حکومتــی را نمیتــوان یافــت
کــه بــه شــکلی رســمی شــخص
اول آن یــک فقیــه باشــد .هــر
چنــد در دوران صفــوی بــرای
اولیــن بــار ایــران ،کشــوری بــا
مذهــب رســمی شــیعه شــد و
بــه ســبب ایــن اتفــاق اقدامــات
متعــددی در سرتاســر کشــور رخ
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داد .البتــه در دوران آل بویــه هــم
ایرانیــان تجربــهی حاکمانــی بــا
مذهــب شــیعه داشــتند کــه بــه
تبلیــغ دیــن نیــز میپرداختنــد
امــا شــاید بــرای اولیــن بــار در
دورهی صفویــان بــود کــه مــردم
ایــران زندگیشــان بــه شــکلی
کامــ ً
ا جــدی تحــت تأثیــر
مذهــب شــیعه قــرار گرفــت و
مســائل مختلفــی نیــز بــه دلیــل
انتخــاب مذهــب رســمی گریبــان
ایــران را گرفــت.

در هــر حــال حــدود نیــم قــرن
پیــش هنگامــی کــه خبرنــگاران
از امــام خمینــی در نوفللوشــاتو
پرســیدند برنامــهی شــما بــرای

جایگزینــی حکومــت چیســت وی
ایــدهی جمهــوری اســامی را مطرح
کــرد .صحبــت از مردمســاالری
دینــی بــود .دموکراســیای کــه
در آن مــردم خودشــان انتخــاب
میکننــد تــا خواستههایشــان
در چارچــوب اســام باشــد و
دیکتاتــوریای در کار نباشــد .فشــار
مــردم بــه منزلــهی قانــون اســت
و انتخابــات وجــود خواهــد داشــت
و باالتریــن مقامــات کشــوری را
مــردم بــه صــورت مســتقیم یــا
غیرمســتقیم انتخــاب میکننــد.
هــر چنــد هیـچگاه در ایــن ســالها
بحثــی پیرامــون ایــن قضیــه شــکل
نگرفــت کــه اگــر همــان مــردم
بخواهنــد در یــک مــورد از ایــن

چارچوبــی کــه خودشــان تعییــن
کردنــد خــارج شــوند تکلیــف
چیســت؟ آیــا بایــد بــاز هــم بــه
قواعــد از پیشتعیینشــده اســتناد
کــرد و پاســخ منفــی بــه خواســت
آنــان داد؟

اکنــون پــس از گذشــت بیــش از
چهــار دهــه ،در همســایگی ایــران
هــر لحظــه بــه تشــکیل حکومتــی
دینــی نزدیــک میشــویم؛ امــا
ایــن بــار بــر پایــهی مذهبــی
دیگــر از اســام یعنــی حنفــی.
شــاید ســخت باشــد کــه بتــوان
میــان روی کار آمــدن طالبــان
در افغانســتان و انقــاب اســامی
در ایــران وجــه تشــابه زیــادی

تبلیغات طالبان در خیابانهای هرات
پیــدا کــرد امــا بــا کمــی تفکــر،
مشــترکات زیــادی بیــن ایــن
دو پدیــده نمایــان میشــود .از
مــوارد ســطحی نظیــر دشــمنی
بــا آمریــکا تــا مســائلی ریش ـهای
هماننــد روی کار آمــدن حکومتی
مبتنــی بــر دیــن اســام .در نــگاه
اول تفاوتهاســت کــه خــود را
نشــان میدهنــد .انقالب اســامی
ایــران بــه شــکلی غیرمســلحانه و
بــا تظاهــرات مردمــی علیــه یــک
حکومــت ســلطنتی بــه پیــروزی
رســید در حالــی کــه طالبــان
بــه کمــک اســلحه و پیشــروی
نظامــی علیــه یــک حکومــت بــه
اصطــاح جمهــوری موفــق بــه
کســب حکومــت شــد.
معرفــی کردنــد در میانشــان
افــراد زیــادی دیــده میشــود
حکومت دینی
کــه بــه نظــر میرســد توانایــی
طالبــان بــا حکومتکــردن حکومتکــردن بــر کل کشــور
بیگانــه نیســت .آنهــا چندیــن افغانســتان را داشــته باشــند .هــر
ســال بــود کــه ولســوالیهای چنــد کــه بــه گفتـهی ســخنگوی
(شهرســتان) بســیار زیــادی از طالبــان ایــن کابینــه موقت اســت
افغانســتان را تحــت تصــرف خــود و در آینــدهای نزدیــک دولتــی
داشــتند و بــه تبــع ایــن تصــرف فراگیــر و همهشــمول و متشــکل
اعمــال حاکمیــت میکردنــد .از تمامــی اقــوام افغانســتان
پــس نبایــد اینگونــه فکــر کــرد شــکل خواهــد گرفــت .در مقــام
کــه طالبــان صرفــاً یــک گــروه مقایســه ،انقالبیــون ایرانــی بــا
هســتند کــه تنهــا توانایــی آنهــا حکومتکــردن بســیار بیگانــه
جنگیــدن و انجــام عملیات نظامی بودنــد .هیــچ تصــوری از نحــوهی
اســت .بلکــه آنهــا هماکنــون انجــام آن نداشــتند و صرفــاً بــر
کــه لیســت کابینــهی خــود را روی کاغــذ بــه آن اندیشــیده
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بودنــد .بــا وجــود ایــن امــر آنهــا
هیــچ عالقــهای بــه اســتفاده
کــردن از مســئوالن ســابقی کــه
لزومــاً خیانتــی نکــرده بودنــد و
متخصــص بودنــد هــم نداشــتند
و عــاوه بــر عــدم اســتفاده تــا
جایــی کــه توانســتند بــرای آن
افــراد احکامــی ســنگین دادنــد
و حبــس و اعدامهــای زیــادی را
در ماههــای اول انقــاب داشــتیم
و تقریبــاً تمامــی مناصــب را
بــه افــرادی جدیــد واگــذار
کردنــد کــه تجرب ـهی هیــچ نــوع
مســئولیتی نداشــتند .ویژگــیای
کــه در حکومــت دینــی پررنــگ
میشــود و حتــی تخصــص
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تاد استارنس

برای هر امریکاییای که (در حادثه انتحاری فرودگاه کابل رخداد) کشته شد،
1
باید یک شهر در افغانستان از صفحه روزگار محو شود.
حادثه انتحاری فرودگاه کابل در شهریور ماه  1400بیش از  170کشته برجای گذاشت 28 .تن از اعضای
طالبان 13 ،تن نظامیان امریکایی و باقی شهروندان افغانستانی در تالش برای ورود به فرودگاه کابل بودند.

را کنــار میزنــد دیــنداری و
میــزان التــزام اعتقــادی و عملــی
بــه دیــن اســت .بــه لطــف همیــن
مشــخصه بــوده کــه جمهــوری
اســامی کار ســختی را بــرای
انتخــاب مســئوالنش در ایــن
چهــار دهــه نداشــته ،کاری کــه
طالبــان نیــز از همیــن ابتــدا بــه
آن مبــادرت ورزیدهانــد .حــال
بایــد دیــد آیــا درخواســتهای
مقامــات ارشــد طالبــان مبنــی
بــر درخواســت مهاجــرت نکــردن
متخصصیــن ایــن کشــور بــه

ثمــر مینشــیند و در ادامــه آیــا
ایــن متخصصیــن بــدون توجــه
بــه قــوم و اعتقــادات دینــی در
دولــت افغانســتان بــه کار گرفتــه
میشــوند یــا خیــر.

آزادیهای مشروع

عقــل حکــم میکنــد انســان
هنــگام انجــام کاری کــه نیــاز
بــه همدلــی و جمعیــت متحــدی
دارد از مطرحکــردن عقایــدی
کــه ایــن یکصدایــی را بــر
هــم میزنــد پیشــگیری کنــد.

اتفاقــی کــه در انقــاب اســامی
ایــران هــم شــاهدش بودیــم.
مــوارد محدودکننــدهای ماننــد
حجــاب اجبــاری ،سانســور
رســانهها و ...قبــل از وقــوع
انقــاب صحبتــی از آنهــا بــه
میــان نمیآمــد یــا اگــر هــم
بــه شــکلی مســتقیم از رهبــران
انقــاب پرســیده میشــد
بــه شــکل مبهــم و سربســته
پاســخ میدادنــد و تأکیــد بــر
پدیدههایــی بــود کــه بــه کمــک
آنهــا بتــوان مــردم را بیــش از
پیــش متحــد کــرد؛ مردمــی
بــا عقایــد و تفکــرات گوناگــون
و حتــی متناقــض .همانطــور
کــه اشــاره شــد مــردم درکــی
از نحــوهی حکومــت انقالبیــون
ایرانــی نداشــتند و هــر چــه بــود
در کتابهــا نوشــته شــده بــود،
امــا در افغانســتان وضــع متفــاوت
اســت .مــردم ایــن کشــور طالبان
را میشناســند ،بــا نحــوهی
حکومــت آنهــا آشــنا هســتند،
عقایــد آنهــا را حــس کردنــد
و میتواننــد پیشبینــی کننــد
کــه چگونــه قــرار اســت بــر
کشــور حکومــت کننــد .بنابرایــن
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع،
طالبــان دو عملیــات مهــم را
پیــش روی خــود میبینــد .در
قــدم اول تفکراتــی را کــه اآلن
ادعــا میکننــد ندارنــد و در

سرباز امریکایی در افغانستان
-

ایــن دو روش را پــی بگیرنــد
تفاوتــی بــا یــک حکومــت
اســتبدادی نخواهنــد داشــت و
خــاف وعدههــای فعلیشــان
عمــل خواهنــد کــرد.

گذشــته داشــتند بــه مــردم و بــه
شــکلی درســت اطالعرســانی
کننــد و یــک اقنــاع عمومــی در
ســطح جامعــه ایجــاد کننــد و
دومیــن کاری کــه بایــد انجــام
دهنــد ایــن اســت کــه یــا
بــه آمریکا
شــکلی مســالمتآمیز جامعــه کشــور آمریــکا در قرنهــای
را بــه پیــروی کــردن از قواعــد  20و  21بازیگــر اصلــی در
محدودکننــدهی آزادی خــود کشــورهای خاورمیانــه بــوده.1
کــه بــر اســاس عقایدشــان اســت
قانــع کننــد یــا از آن عقایــد و  . )1در ارتبــاط بــا بــه حســاب آوردن افغانســتان
شــکل حکمرانــی عقبنشــینی در خاورمیانــه اختــاف نظــر وجــود دارد و
نمیتــوان بــا قاطعیــت از آن صحبــت کــرد .بــه
کنــد .اگــر نخواهنــد یکــی از دلیــل واقــع شــدن میــان خاورمیانــه (آســیای
غربــی) و آســیای شــرقی القــاب مختلفــی

از نفــوذ مســتقیم در کشــورهای
افغانســتان و عــراق و ســوریه
تــا نفــوذ غیرمســتقیم در
ایــران .حضــوری کــه آمریــکا
بــرای دفــاع از آن هزینههــای
بســیاری در رســانهها کــرد
تــا وجهــهی خوبــی از خــود
بــر جــای گــذارد (جــدای از
هزینههــای حضــور) .کاری کــه
رســانهها در ایــن مــدت انجــام
دادنــد بــه نوعــی ،پروپاگاندایــی
ماننــد چهــارراه آســیا را بــه افغانســتان دادهانــد
کــه نشــان از اهمیــت ایــن کشــور دارد.
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بــود کــه آمریــکا تــا حــد بســیار
خوبــی در آن موفــق ظاهــر شــد
و توانســت بســیاری از افــرادی
کــه در همیــن کشــورها حضــور
دارنــد را قانــع کنــد کــه ایــن
حضــور کار مفیــدی اســت و بــه
نفــع مــردم ایــن کشورهاســت.
بــه دنبــال حضــور آمریــکا در
جنــوب و جنــوب غــرب آســیا
بــه دالیــل مختلــف و متعــدد ،در
برابــر ایــن کشــور جریانهــای
مختلفــی ایجــاد شــد .در بیــن
جریانهایــی کــه در برابــر
آمریــکا بــه وجــود آمــد نــام
ایــران و افغانســتان پررنگتــر از
دیگــر کشورهاســت .بــا انقــاب
اســامی ایــران در ســال 1357
و کمتــر از یــک ســال بعــد،
حملــه بــه ســفارت آمریــکا در و
ماجــرای گروگانگیــری افــراد
حاضــر در ایــن ســفارت داســتان
ایــران و آمریــکا وارد مرحلــهی
پیچیدهتــری شــد .ارتباطاتــی
کــه بعــد از انقــاب قطــع شــد
و روابــط دیپلماتیکــی کــه دیگــر
ادامــه نداشــت و کار بــه جایــی
رســید کــه آمریــکا قصــد داشــت
بــه صــورت رســمی بــه ایــران
حملــه کنــد کــه البتــه ناموفــق
مانــد .امــا تمامــی ایــن اتفاقــات
(نــه بــه ایــن شــکل جزئــی) قبــل
از انقــاب هــم قابــل پیشبینــی
بــود .از شــعارهای مــردم ،از

حــرف رهبــران انقــاب ،از
عقایــدی کــه بازنشــر داده
میشــد و ...میتــوان حــدس
زد کــه روابــط ایــران و آمریــکا
وارد مرحلــهی جدیــدی خواهــد
شــد .آمریکایــی کــه قصــد تغییــر
رفتــار خــود در قبــال ایــران را
نداشــت و حتــی فکــر میکــرد
بتوانــد بهتــر بــا حکومتــی کــه
بعــد از انقــاب ســر کار میآیــد
ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه همیــن
خاطــر در ماههــای منتهــی
بــه انقــاب دیگــر حمایتــی از
حکومــت پهلــوی نکــرد .پــس
از گذشــت حــدود پنجــاه ســال
در ســمت شــرق ایــران حــدود
دو دهــه مبــارزهی طالبــان بــه
گفت ـهی خودشــان بــا یــک امــر
بــود و آن هــم چیــزی نبــود
جــز آمریــکا .مبــارزه و جنگــی
کــه در ایــن بیســت ســال انجــام
شــد و طالبــان کوچکتریــن
عقبنشــینیای از مواضــع خــود
نکــرد تــا بتوانــد بــه خواســتهی
خــود کــه اخــراج نیروهــای
خارجــی از افغانســتان اســت
جام ـهی عمــل بپوشــاند .اتفاقــی
کــه باالخــره رخ داد و طالبــان
بــه هــدف خــود رســید .ایــران
نیــز هنــوز هــم بعــد گذشــت
ســالها از انقــاب یکــی از
اهــداف خــود را همیشــه اخــراج
نیروهــای خارجــی بــه ویــژه

آمریــکا از تمامــی کشــورهای
خاورمیانــه عنــوان کــرده و در
ایــن راســتا هــم فعالیــت نظامــی
و هــم فعالیــت فرهنگــی انجــام
مید هــد .

حــال بایــد دیــد کــه روابــط
جمهــوری اســامی ایــران و
طالبــان بــه عنــوان حــزب حاکــم
2در افغانســتان چگونــه خواهــد
بــود .عــاوه بــر تفاوتهــا و
شــباهتهای بســیاری کــه میــان
حاکمیــت دو کشــور وجــود دارد
بایــد دیــد در امــوری ماننــد
انتخابــات ،طالبــان قصــد دارد
کــه چگونــه عمــل کنــد .هماننــد
ایــران نهــادی مشــابه شــورای
نگهبــان تشــکیل دهــد کــه از فقــه
حنفــی نگهبانــی کنــد و اجــازه
ندهــد افــرادی بــا عقایــد مخالــف
خودشــان بــه جایگاههــای بــاالی
حکومتــی دســت پیــدا کنــد یــا
ماننــد عربســتان و برخــی دیگــر
از کشــورهای منطقــه بــه شــکلی
رســمی انتصابــات را بــا خــود
بــه همــراه داشــته باشــد؟ هنــوز
بــرای پیشبینــی زود اســت امــا
اینطــور کــه بــه نظــر میرســد
ایــران قمــار ســنگینی روی طالبــان
انجــام داده ،قمــاری کــه در صــورت
باخــت هزینههــای زیــادی بــر
کشــور تحمیــل خواهــد شــد.
 )2اگــر بتوانیــم نظامــی کــه بــر افغانســتان
حاکــم میشــود را مشــابه نظامــی پارلمانــی
بدانیــم کــه هــر قــوم آن هماننــد یــک حــزب
عمــل میکننــد.
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