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این  بگذریم،  که  ماه گذشت  این  در  که  مسائل سیاسی  از 
ماه مناسبتی بس پر اهمیت 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 
در  را  خودکشی  از  زیادی  موارد  ما  که  هرچند  نمی گیرد. 
سال های اخیر دیدیم که هر کدام داستانی دردآور داشتند. از 
خودکشی در دانشگاه گرفته تا مواردی موفق و ناموفق که در 

ایستگاه های مترو رخ دادند.
طبق مطالعات آماری سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۹، 
خودکشی در اکثریت کشورهای جهان در بین مردان بیشتر 
رخ می دهد و این مسئله در اندک کشورهایی متفاوت است. 
البته باید خاطرنشان کرد که طبق مطالعات آماری که در 
دهه های 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 ۲۰۰۷ ایران رتبه سوم در خودکشی میان زنان را داشت و در 
 ۲۰۰۸ زنان دو برابر بیش از مردان اقدام به خودکشی می نمودند.

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. پیش تر و بخصوص در دهه ۸۰ میالدی ایران 
یکی از پایین ترین نرخ های خودکشی را داشت اما در گذر 
پانزده  از سال ۲۰۱۵ هر سال  و  رفته  باالتر  آمار  این  زمان 
درصد ما افزایش آمار داشته ایم.  ما شرایط استرس زای زندگی 
امروزی در ایران را می دانیم. با تمام شعارهایی که ضد غرب 
داده می شود، خود کامال مقهور زندگی ماشینی غربی که از آن 

می گوییم شده ایم.
مسائلی همچون ازدواج اجباری، شکست عشقی و شکست های 
زندگی فردی صد البته تاثیرگذار است. آنچه در زندگی امروزی 
ما شاهد هستیم مجموعه ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی 
است که منجر به اقدام به خودکشی می شود نه صرفا یک عامل 
خاص. فقط و فقط بدون دانستن جنسیت و سن نگاه به رشد 
درصدی آمار ایران و افزایش آن فاجعه بار است. به نظر شما 
 چه نهادی می تواند 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 نمی باشد.

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

ــی ــاز کن ــکوه آغ ــاد ش ــیر مب پنجش
ــاز کنــی ــام و در ب ــر ُجغــد ســکوت ب ب
ــزا ــج و ع ــه رن ــد این هم ــه بع ــد ک امی
ــی ــرواز کن ــد پ ــر بلن ــار دیگ ــد ب ص
لطیف پدرام شاعر و سیاستمدار خراسانی )افغانستانی(



ــا شــنیدن  ــه ب ــزی ک ــن چی  اولی
نــام کشــور افغانســتان بــه ذهنتــان 
ــن  ــت؟ اولی ــد چیس ــور می کن خط
افغانســتانی ها  بــا  برخوردتــان 
ــه  ــال ب ــا تابه ح ــوده؟ آی ــور ب چط
نشســته اید  آن هــا  بــا  صحبــت 
یــا تنهــا تصــور شــما از آن هــا 
کارگــران ســاختمانی بــا چهــره ای 
رنجــور و تکیــده  اســت کــه در 
ــه ای  ــا لهج ــی ب ــریال های ایران س
ــی  ــه پارس ــبیه ب ــدان ش ــه چن ن

ــد؟  ــور دارن ــتان حض افغانس
تشــکیل  آغــاز  از  افغانســتان 
همیشــه ترکیبــی بــوده از جنــگ، 
مهاجــرت، انتحــاری، تریــاک، مواد 
ــن،  ــن بی ــان. در ای ــدر و طالب مخ
اگــر کمــی گوشــتان را تیزتــر 
کرده باشــید، از تجــاوز انگلیــس، 
شــوروی ســابق و آمریــکا هــم 
حتمــاً شــنیده اید. امــا آن چــه کــه 
ــده  ــه نادی ــال ها همیش ــن س در ای
گرفتــه شــده فرهنــگ و تاریــخ 

منطقــه افغانســتان اســت. رشــته ی 
اتصــال مــا افغانســتانی ها بــا دیگــر 

ــن. ــران زمی ــردم ای م
ــرای شــما عجیــب نیســت کــه  ب
ــون  ــه ســه میلی ــک ب حضــور نزدی
مهاجر افغانســتانی در ایــران نه تنها 
باعــث همگرایــی بیشــتر دو کشــور 
ــوارد  ــیاری م ــه در بس ــده، بلک نش
شــاهد شــکاف های جدیــدی در 
ــردم  ــره ی م ــت روزم ــطح زیس س
تاریــخ  نویســندگان،  و  عــادی 

   فاطمه سادات موسوی

مزارشریف
-

   پردیس فارابی دانشگاه تهران

چرا برادر خود را
 نمی شناسیم؟

15  دقیقه
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نویســان و پژوهشــگران دو کشــور 
بوده ایــم؟

در آغــاز بــه دالیــل و عواملــی کــه 
ــران جــذب  ــردم ای باعــث شــده م
ــم و  ــوند می پردازی ــتان نش افغانس
ســپس محــض آشــنایی مختصــر، 
ــتان  ــگ افغانس ــه فرهن ــزی ب گری

می زنیــم.

ــرادر خود  ــرا ب چ
ــیم؟ را نمی شناس

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

شــده بود  وضعیــت  کنتــرل 
ــه موضــوع مــورد بحــث  چنــدان ب
مــا ربــط پیــدا نمی کنــد، امــا 
ــه  ــت چ ــن سیاس ــا ای ــه آی این ک
ــار  ــورد و رفت ــر روی برخ ــدازه ب ان
ــرش  ــال پذی ــران در قب ــردم ای م
مــردم افغانســتان و فرهنگشــان 
اثرگــذار بــوده خــود جــای پرســش 
اســت. چــرا آن چــه کــه در دیگــر 
ــم  ــه دره ــر ب ــع پناهنده پذی جوام
تنیــده شــدن و امتــزاج روابــط 
متضــاد منجــر می شــود، در ایــران 

نداده اســت؟! رخ 
ــه و  ــه همیش ــاع بیگان ــر اتب  ُمه
تــا بــه همیــن لحظــه بــر پیشــانی 
پناهنــدگان افغانســتانی نشــانده 

کشــوری  بــه  تبدیــل  کشــور، 
ــور  ــان کش ــرای میهمان ــان ب میزب
همســایه ی شــرقی خــود شــد، امــا 
ــت  ــش نرف ــه نحــوی پی ــرایط ب ش
کــه مــردم افغانســتان بتواننــد 
در  و  بازگردنــد  کشورشــان  بــه 
خانــه نفــس راحتــی بکشــند؛ چــرا 
ــود آدم  ــه ی خ ــا خان ــه هیچ کج ک
نمی شــود و نــه میزبــان عالقــه بــه 
ــان  ــی میهمان ــور دائم ــول حض قب
ــدازه  ــه چه ان ــت. این ک ــود داش خ
سیاســت پناهنده پذیــری کشــور 
ایــران در تمــام ایــن مــدت ضعــف 
ــی  ــیل جمعیت ــه س ــت و البت داش
کــه خواهــان حضــور در ایــران 
بودنــد خــود دلیلــی بــر عــدم 

بدخشان
4رویا حیدری



شــده و باوجــود اصــل موقتــی 
ــا  ــک م ــاع، این ــور اتب ــودن حض ب
شــاهد نســل چهــارم و پنجــم 
ــلی  ــتیم؛ نس ــران هس ــا در ای آن ه
کــه در ایــران متولــد شــده اند، 
تحصیــل و رشــد کرده انــد و رونــد 
جامعه پذیــری را در ایــن کشــور 
ــد، امــا نه تنهــا هرگــز  طــی کرده ان
بــودن  ایرانــی  شــهروند  طعــم  
ســوی  از  بلکــه  نچشــیده اند،  را 
ــان در  ــان خودش ــردم و هم وطن م
افغانســتان هــم طــرد شــده اند.

دایــره ی شــناخت مــردم ایــران از 
ــه  ــال ن ــه ح ــتانی ک ــردم افغانس م
ــه  ــط همســایه ی کشورشــان ک فق
ــان هســتند در  ــایه ی خانه ش همس
ــدر  ــواد مخ ــرت و م ــگ، مهاج جن
محــدود می شــود؛ آن هــم نــه بــه 
صــورت کامــل. اغلــب مــردم ایــران 
دو کانــال اطالع رســانی را بــرای 
آگاهــی از اخبــار افغانســتان دنبــال 
می کننــد؛ اخبــار رســانه ملــی کــه 
تنهــا از جنــگ، انتحــاری و حضــور 
آمریکایی هــا در افغانســتان ســخن 
می گویــد و روزنامه هــا کــه بیشــتر 
رفتارهــای  و  تجــاوز  بــه دزدی، 
در  افغانســتانی ها  نابه هنجــار 
در کتاب هــا،  ایــران می پــردازد. 
و     2 یادداشــت هایی1  و  مقــاالت 
ــه باعــث  ــل و مســائلی ک ــه عوام ب
اهمیــت  عــدم  و  عالقــه  عــدم 

1( »چــرا افغانســتان بــرای ایــران مهــم اســت؟« 
ــر هاشــمی مقدم امی

2( »در خانه ی برادر« آرش نصر اصفهانی

مــردم ایــران بــه افغانســتانی ها 
شده اســت  اشــاره  شــده  
کــه مــا بــه چنــدی از آن هــا 
کــه  کلیشــه هایی  می پردازیــم: 
از ابتــدای حضــور افغانســتانی ها 
در ذهــن مــردم ایــران بــوده و 
پیش فرضــی منفــی  را در رفتــار 
و نــوع مواجهــه ی آن هــا شــکل 

داده اســت. ایــن پیش فرض هــای 
روابــط  ایجــاد  جلــودار  منفــی 
ــان و  ــن ایرانی ــانی بی ــی انس ابتدای
ــد  ــه برس ــده، چ ــتانی ها ش افغانس
ــی  ــی و فرهنگ ــل اجتماع ــه تعام ب
ــگاه  ــا ن ــا ب ــترده. م ــطح گس در س
و  ازباالبه پاییــن  پیش داورانــه، 
مــردم  میــان  در  افغان هراســانه 

نگاره ی بت بامیان
و، ِسمسون
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را  ایــران کــه همچنــان آن هــا 
دیگــری نامیــده و بــا احســاس 
ــد و رد  ــدم تایی ــر، ع ــرت، تحقی نف
کــردن آن هــا نمــود بیرونــی پیــدا 

مواجهیــم.  می کنــد 
و  مــوارد  ایــن  از  یکــی 
ایــن  آن هــا  نامنصفانه تریــن 
گفته انــد  همیشــه  کــه  اســت 
افغانســتانی ها در ایــران مرتکــب 
همچــون  وحشــیانه ای  جرایــم 
تجــاوز، قتــل، قاچاق و ... می شــوند  
و به نوعــی وجــود و حضــور آن هــا 
را از جملــه مــوارد ایجــاد ناامنی در 
ــه  ــمارند . درحالی ک ــور برمی ش کش
آمــار رســمی هــم از چنیــن امــری 

ــداد  ــواره تع ــدارد و هم ــت ن حکای
زندانیــان و پرونده هــای جنایــی 
ــر از  ــاع افغانســتان بســیار کمت اتب
آن چیــزی اســت کــه به ســبب 
حساســیت ایرانیــان بــر اخبــار 
رخدادهــا  دســت  ایــن  وقــوع 
ــانه ای می شــود.  ــاع رس توســط اتب
ــه  ــت ک ــن اس ــورد ای ــن م دومی
بیشــتر مــردم ایــران فکــر می کنند 
تمــام ذخیــره ی مــواد مخــدر ایران 
را از پــارک ســر خیابــان تــا جیــب 
جوانانشــان، همیــن مهاجر طبقه ی 
ــد  ــن می کن ــاالی خانه شــان تامی ب
درحالی کــه ایــن موضــوع کــه آیــا 
در ورود و قاچــاق مــواد مخــدر 

طــرف ایرانــی دخیــل اســت یــا نــه 
)کــه قطعــاً دخیــل اســت( نادیــده 
ــش  ــاً افزای ــود. قطع ــه می ش گرفت
اعتیــاد در کشــور بــه دلیــل آســان 
شــدن دسترســی بــه مــواد مخــدر 
ــد  ــور کنی ــه تص ــا این ک ــت ام اس
ــراری  ــده ی ف ــر و پناهن ــر مهاج ه
ــا  ــاک ب ــو تری ــد کیل ــی ص از جنگ
ــری  ــی آورد ام ــران م ــه ای ــود ب خ
ــر  نادرســت اســت و نکتــه ی مهم ت
این کــه اگــر قاچــاق مــواد مخــدر از 
مرزهــای افغانســتان رونــق گرفتــه، 
ایــران  در  مهاجریــن  دلیلــش 
ــرمایه گذارهای  ــای س ــتند و پ نیس
ــت  ــان اس ــی در می ــی و افغان ایران

6 کابل
عِمرخان



ــر  ــد س ــت بخواهن ــد اس ــه بعی ک
در  یــا  و  کننــد  کار  ســاختمان 
کوره هــای آجرپــزی عــرق بریزنــد.

ــودن  ــربار ب ــدی س ــه ی بع کلیش
تصاحــب  و  افغانســتانی ها 
فرصت هــای  ناجوانمردانــه ی 
تحصیلــی، شــغلی و زندگــی از 
جوانــان ایرانــی اســت. درحالی کــه 
در  ابتدایــی  تحصیــالت  هــم 
هزینــه  پرداخــت  بــا  گذشــته 
ــالت  ــم تحصی ــوده و ه ــراه ب هم
ــه  ــگاهی این گون ــی و دانش تکمیل
این کــه  تصــور  پــس  اســت. 
ــط  ــگاه ها توس ــای دانش صندلی ه
اتبــاع به رایــگان اشــغال شــده 
نیــز اشــتباه اســت. امــا در ارتبــاط 
بــا فرصت هــای شــغلی نیــز دیگــر 
گفتــن این کــه قشــری کــه از ابتدا 
وارد کشــور ایــران شــدند و تــا دو 
نســل بعــد از آن هــا چــه به ســبب 
ــرت  ــی از مهاج ــرخوردگی ناش س
چــه محدودیت هــای کشــور ایــران 
موفــق بــه رســیدن بــه جایگاهــی 
همچــون  مشــاغلی  از  باالتــر 
بنایــی، دام پــروری، آجرپــزی و 
... نشــده اند اضافه گویــی اســت. 
ــا  ــوز اســت م ــه هن ــم ک ــوز ه هن
پشــت  اتبــاع  حضــور  شــاهد 
ســازمان های  و  ادارات  میزهــای 
دولتــی نیســتیم پــس ایــن مــورد 

رد می شــود. هــم 
مســئله ی مهــم دیگــری کــه 
ــاز هــم از همــان دوران مدرســه  ب

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــات گرفت نش
بارهــا در کتاب هــای تاریــخ پس از 
توصیــف شــکوه و جــالل حکومــت 
صفــوی در چنــد پاراگــراف بــدون 
تعریفــی  و  مقدمــه  هیچ گونــه 
از حملــه ی محمــود افغــان بــه 
و  وحشــی گری ها  و  اصفهــان 
ســقوط سلســله صفــوی ســخن به 
ــم  ــر می کن ــد. فک ــان می آورن می
ایــن تنهــا حکومتــی بــود کــه 
عوامــل  دیگــر  از  کــدام  هیــچ 
همچــون  پادشــاهی ها  ســقوط 
ناالیقــی پادشــاهان، بی کفایتــی 
درباریــان و ... را نخواندیــم و تمــام 
محمــود  ســر  را  کاســه کوزه ها 

افغــان و حــال، ســر مهاجریــن 
می شــکنیم.3 افغانــی 

گرفتــن  نادیــده  حالی کــه  در 
دلیــل یــورش محمــود افغــان  کــه 
ــک  ــث ی ــت باع ــری اس ــز دیگ چی
احســاس بیگانگــی و دشــمن مداری 
افغانســتانیان در میــان مــردم ایــران 

شده اســت.
در کتــاب در خانــه ی بــرادر، یکــی 
از مصاحبه شــوندگان مثــال جالبــی 

دیگــر  و  خــان  عبــداهلل  غارتگری هــای   )3
ــلطان  ــاه س ــه ش ــدم توج ــار و ع ــان قنده والی
ــه شــکایات مــردم قندهــار از دســت  حســین ب
ــت  ــردم را برانگیخ ــم م ــا خش ــتم های آن ه س
ــه ی  ــرای مطالع ــد. ب ــورش افتادن ــر ش ــه فک و ب
بیشــتر می توانیــد بــه کتــاب »ســقوط اصفهــان 

ــد. ــه کنی ــکی« مراجع ــت کرونیس ــه روای ب

تولید زعفران در هرات
مرتضی هراتی
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می زنــد و می گویــد: 
محمــود  می گــن  »مثــًا 
افغــان هفــت ســال حکومــت 
ــب  ــان خ ــود افغ ــرد. محم ک
مــال چنــد قــرن پیشــه. خب 
اگــه )مکــث( خیلــی جالبــه، 
افغــان  محمــود  می گــن 
شــما ولــی وقتــی صحبــت از 
ــی  ــینا و خیل ــا و ابن س موالن
از فرهیخته هایــی کــه تــو 
از  مناطقــی  در  دوران  اون 
ــد، این هــا رو  افغانســتان بودن
ــران  ــال ای ــا م ــن این ه می گ
ــان  ــود افغ ــی محم ــوده، ول ب
ــوده،  ــا ب ــم  دوره ی اون ــه ه ک

ــد مــال مــا  محمــود افغــان ب
ــینا  ــا و ابن س ــه، موالن می ش
فرهیخته هــای  از  خیلــی  و 
ــی  ــن دوره های ــه می ش دیگ
ــه  ــتان ی ــران و افغانس ــه ای ک

ــود.« ــا ب ج
 امــا مــورد آخــر و نــه کم اهمیت تر 

افغانی. بقیه؛  از 
در ســال های اخیــر خوشــبختانه 
ایرانی مــان  دوســتان  توجــه 
ــرار  ــاب ق ــورد خط ــه م ــه چگون ب
جلــب  افغانســتان  مــردم  دادن 
ــد  ــوز نمی دانن ــه هن ــده و البت ش
ــا  ــی، افغان ه ــد؛ افغان ــه بگوین چ
ــی  ــگاه بعض ــتانی )گه ــا افغانس ی

خراســانی هــم می گوینــد(. تاکیــد 
این کــه  بــرای  افغانســتانی ها 
آن هــا را افغانســتانی مــورد خطاب 
ــث  ــدای از مباح ــد، ج ــرار دهن ق
ــان )پشــتون( از  ــوم افغ ــی ق جدای
ــر در  ــب حاض ــوم غال ــا )ق هزاره ه
ــول  ــمارش پ ــد ش ــران( و واح ای
بــودن واژه افغانــی و ... بیشــتر 
به دلیــل دیگــری اســت کــه کمتــر 
ــت  ــده و آن حال ــه ش ــه آن توج ب
فحش انگارانــه ی  و  تحقیرآمیــز 
بــرای  اســت.  افغانــی  واژه ی 
همــه ی مــردم افغانســتان، حداقــل 
آن هایــی کــه چهــره ای شــبیه 
پیــش  ندارنــد  ایرانی هــا  بــه 

مسابقه ُبزکشی
عِمرخان



ــان  ــه و خیاب ــه در کوچ ــده ک آم
ــاره  ــاب و اش ــورد خط ــه م این گون
قــرار بگیرنــد: »افغانــی رو ببیــن،« 
ــه نمی فهمــه«  ــن افغانی ــن ای »ببی
ــار  ــک  ب ــی  ای؟!« )ی ــه افغان و »مگ
در بستنی فروشــی ای بــودم کــه 
ــت  ــدرش خواس ــه ای از پ دختربچ
ــا هــم بخــورد  ــان و بســتنی را ب ن
این کــه  توضیــح  بــا  پــدرش  و 
افغانی هــا ایــن کار را می کننــد 
منــع  کار  ایــن  از  را  فرزنــدش 
گذشــته  در  چــه  پــس  کــرد( 
در  چــه  گســترده تر  به صــورت 
ــه  ــی ن ــی، واژه ی افغان ــان کنون زم
ــاب  ــورد خط ــوان م ــا و عن به معن
بلکــه  ملــت،  یــک  دادن  قــرار 
من بــاب  و  فحــش  به عنــوان 
تحقیــر در میــان ایرانی هــا جــا 
افتــاده و در زمــان کنونــی هــم اگر 
کســی حتــی قصــد و قــرض بــدی 
واژه  ایــن  از  نداشته باشــد،  هــم 
ــن  ــاد ای ــری از ایج ــرای جلوگی ب
نمی کنــد  اســتفاده  ســوتفاهم، 
)هــر چنــد ایــن دســت تعبیرهــای 
ــی  ــطح داخل ــه را در س قوم گرایان
ــای  ــردن جک ه ــه کار ب ــا ب ــم، ب ه
و  می شــنویم   ... لــری،  ترکــی، 

ــت.( ــف اس ــث تاس باع
ــل  ــا دالی ــوارد ب ــن م ــه ی ای هم
بازنمایــی  همچــون  متفــاوت 
منفــی رســانه ای، میــل و نــگاه 
در  چــه  ایرانی هــا  برتربینــی 
ســطح فرهنــگ چــه اقتصــاد، 

ــر ســر مفاخــر  چالش هایــی کــه ب
ادبــی و فرهنگــی ایجــاد شــده و ... 
باعــث شــده مــردم ایــران عالقه ای 
ــه فرهنــگ کشــور همسایه شــان  ب
کــه بیشــترین مشــترکات فرهنگی 
و تاریخــی را دارنــد نداشته باشــند. 
چرایــی تفــاوت نــگاه بــه فرهنــگ 
ــور و ذوق  ــر و ش ــورهای دیگ کش
ــات  ــش اطالع ــرای افزای ــردم ب م
مــورد  بایــد  آن هــا  دربــاره ی 
بررســی قــرار بگیــرد، این کــه چــرا 
ــا  ــت ام ــی اس ــی خارج ــرد چین ف
افغانــی اتبــاع بیگانــه! چــرا نگاهــی 
ــود  ــاع افغانســتان وج ــه اتب ــه ب ک

ازپیش تعیین شــده  نــگاه  دارد 
و منفــی  اســت چنان کــه اگــر 
ــخصیت  ــا ش ــی ب ــرد ایران ــک ف ی
ــه رو  ــتانی ای روب ــی  افغانس فرهنگ
شــود شــوکه شــده و بــا جملــه ی 
افغانــی  نمــی آد  بهــت  »اصــاًل 
باشــی!« مکالمــه ی گــرم خــود 
و  کار  چــرا  می کنــد؟  آغــاز  را 
زحمــت اتبــاع در ایــران فقــط 
ــا واژه ی اشــغال فرصــت شــغلی  ب
همــراه شــده و نــه بــا تــالش 
افزایــش  راســتای  در  آن هــا 
شــهرهای  آبادانــی  و  عمــران 
ــاب،  ــورد زری ــران؟ رهن ــور ای کش

گودی پران
مرتضی هراتی
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شناخته شــده ی  نویســنده ی 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای افغانســتانی، ب
ــه  ــتانی ها ک ــالف افغانس ــه برخ ک
ــران  ــوی ای ــم و ن ــات قدی از ادبی
ــی  ــد، آگاه ــی دارن ــات باالی اطالع
ایرانی هــا از ادبیــات افغانســتان، 
نویســندگان و متفکــران آن بســیار 
انــدک اســت و نهادهــای فرهنگــی 
ایــران بایــد ایــن خــال را پــر 
ــی و  ــای سیاس ــد. مرزبندی ه کنن
امنیتــی دیگــر عاملــی اســت کــه 
ــگاران  ــگران و تاریخ ن ــم پژوهش ه

ایرانــی را از توجــه بــه اهمیــت 
اشــتراکات فرهنگــی و تاریخــی 
دور کرده اســت. هــم نمی تــوان 
هویت طلبی هــای  منکــر 
تاریخ نــگاران  تندروانــه 
افغانســتانی در بعضــی مــوارد شــد 
در حالی کــه همــه ی ایــن عزیــزان 
ــول  ــه در ط ــد ک ــوش کرده ان فرام
ــای  ــه معن ــران ب ــالت ای ــخ ، ف تاری
ــزرگ،  ــی ب ــوم جغرافیای ــک مفه ی
پادشــاهی های  و  حکومت هــا 
ــت  ــده اس ــود دی ــه خ ــادی ب زی

ــی ای  ــت و نزدیک ــچ قراب ــه هی ک
ــروزی  ــرزی ام ــا سیاســت های م ب
دو کشــور نــدارد و ایــن اختالفــات 
تنهــا بــه تحریــف و فراموشــی 
ــود.  ــان می ش ــی زب ــدن پارس تم
چالش هایــی  این هــا  همــه ی 
فرهنگ ســازی  بــا  کــه  اســت 
)ایجــاد رســانه ی مشــترک، تالیــف 
ــطح  ــاالت و ...( در س ــب و مق کت
زندگــی روزمــره ی مــردم عــادی و 
هــم در ســطح ملــی و روابــط بیــن 
دو ملــت اصــالح و بهبــود خواهــد 

ــت.  یاف
افغانستان 

افغانســتان با مســاحتی ۶47۵۰۰  
جغرافیایــی  بــا  و  کیلومتــری 
قلــب  در  خشــکی  در  محصــور 
آســیا قــرار دارد. بــا ۶ کشــور مــرز 
مشــترک دارد و شــهرهای اصلی و 
بــزرگ آن کابــل، قندهــار، هــرات 
و مزارشــریف اســت. هــر چنــد 
ــی در  ــار دقیق ــت آن آم از جمعی
دســت نیســت، امــا تخمیــن 3۰-
32 میلیونــی بــه نظــر نزدیــک بــه 
ــته ترین  ــد. از برجس ــت بیای واقعی
ویژگی هــای زندگــی اجتماعــی 
نظام بندی هــای  افغانســتان  در 
قبیلــه ای  و  قومــی  محلــی، 
گروه هــای  مهم تریــن  اســت. 
تاجیک هــا،  پشــتون ها،  قومــی 
هزاره هــا، ازبک هــا، ترکمن هــا و 
ــک  ــر ی ــه ه ــتند ک ــا هس ایماق ه
ــاوت  ــای متف ــت و ویژگی ه جمعی
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زندگــی  دارنــد.  متغیــری  و 
افغانســتان اقتصــاد روســتایی دارد 
ــور را  ــت کش ــد جمعی و ۸۰ درص
روســتاییان تشــکیل می دهنــد. 
ســکونتگاه ها در افغانســتان بــه 
کوچی هــا  خیمــه گاه  قریه هــا، 
می شــود.  تقســیم  شــهرها  و 
ــا  افغانســتان کشــوری مســلمان ب
ســنی مذهب  غالبــاً  جمعیتــی 
ــاس  ــت. توم ــیعه اس ــت ش و اقلی
ــتان  ــاب »افغانس ــون در کت جفرس
فرهنگی-سیاســی،«  تاریــخ 
تنهــا  را  افغانســتان  در  مذهــب 
معرفــی  ایدئولــوژی  یــک 
نمی کنــد، بلکــه شــیوه ی زندگــی 
مــردم افغانســتان می دانــد و از 
ســیطره ی مذهــب بــر زندگــی 
اجتماعــی و فرهنــگ مردم ســخن 
می گویــد. در چنیــن جامعــه ای 
ــت  ــب از سیاس ــی مذه ــه جدای ک
ــر  ــه نظ ــد ب ــری بعی ــاع ام و اجتم
ــوع قومــی و  ــار تن می رســد در کن
قبیلــه ای ، در عیــن حــال کــه بایــد 
ــور و  ــک کش ــی ی ــی فرهنگ زیبای
داشته باشــد،  به همــراه  را  ملــت 
ــات  و  ــر اختالف ــی ب ــد دلیل می توان
ــم  ایجــاد شــکاف های بســیاری ه

ــود. بش
دیگــر، ســاختار  تعریفــی  بــه 
فرهنگــی افغانســتان طوری اســت 
ــی  ــروی فرهنگ ــه ی قلم ــه ادام ک
ــورهای  ــه کش ــدد آن ب ــوام متع اق
و  می شــود  کشــیده  همســایه 

بحــران هویــت آن را در تعامــل 
ــه  ــا عقبــه فرهنگــی قومــی آن ب ب
چالــش می کشــد. به تبــع ایــن 
ــی  ــوع زبان ــا تن ــی، م ــوع قوم تن
ــود  ــتیم باوج ــاهد هس ــم ش را ه
ــتان  ــمی افغانس ــان رس ــه زب این ک
در قانــون اساســی پارســی دری و 
پشــتو می باشــد. شــاید بعضــی از 
ــر  ــی ب ــوند دری را دلیل ــما پس ش
متفــاوت بــودن پارســی مــورد 

اســتفاده در ایــران بــا پارســی 
درحالی کــه  بدانیــد  افغانســتان 
اصــل  در  و  نیســت  اینطــور 
ــی  ــر پارس ــام دیگ ــی دری ن پارس
ــی از  ــظ یک ــه حاف ــت. چنان ک اس
این چنیــن  را  خــود  غزل هــای 

می رســاند: به پایــان 

»ز شعر دلکش حافظ کسی بُوَد آگاه

   هک لطف طبع و سخن گفتن ردی داند«
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خالصــه  به صــورت  پــس 
و  جغرافیــا  دیــن،  زبــان،  از 
ــه  ــی  ارائ ــی کل ــت اطالعات جمعی
مــورد  در  بحــث  امــا  دادیــم 
اقــوام  فرهنــگ  و  آداب ورســوم 
افغانســتان  مختلــف  قبایــل  و 
کــه  اســت  طوالنی تــر  بســیار 
کامــل  به صــورت  این جــا  در 
ــتان  ــرد. در افغانس ــای نمی گی ج
ــوروز،  ــد ن ــی عی ــتانی و کنون باس
جشــن اســتقالل افغانســتان از 
بریتانیــا، عیــد فطــر، عیــد قربــان 

ــی(  ــم های عروس ــوی )مراس و ط
از جملــه جشــن هایی هســتند 
کــه مــردم بــه شــادی و پایکوبــی 
از  می تــوان  و  می پردازنــد 
ــص  ــیقی و رق ــزی موس درهم آمی
محلــی، بازی هــا، تفریحــات ملــی 
ــرد.  ــذت ب ــتان ل ــاص افغانس و خ
ــاب،  ــده رب ــد آورن ــه وج ــوای ب ن
ســاز ملــی افغانســتان، و ترکیبش 
بــا اشــعار و ادبیــات غنــی پارســی 
آن هــم در مکان هــای تاریخــی 
ــون  ــردی همچ ــه ف ــر ب و منحص

بامیــان، هــرات، بلــخ و... دل هــر 
دوســت دار فرهنــگ و تاریــخ را 
ــی  ــوص وقت ــد، به خص آب می کن
همچــون  محلــی ای  غذاهــای 
منتــو  و  آشــک  و  پلــو  قابِلــی 
ــرو  ــام س ــار و ش ــده ی ناه در وع
بزرگانــی  کــه  تمدنــی  شــود. 
ــر  ــی، ناص ــان بیرون ــون ابوریح چ
خســرو، خواجــه عبــداهلل انصــاری، 
مولــوی، جامــی، ســنایی غزنــوی، 
دقیقــی، عنصــری، مســعود ســعد 
بهــزاد،  کمال الدیــن  ســلمان، 
ــاد  ــی، گوهرش ــر علیشــیر نوای امی
از  دیگــر  بســیاری  و  بیگــم 
ــی را در  ــی و فرهنگ ــاهیر ادب مش
ــت. ــد داده اس ــای و رش ــود ج خ

سخن پایانی
پــس از تحــوالت گســترده ی 
ماه هــای اخیــر در افغانســتان 
مهاجــرت،  بحــران  افزایــش  و 
درک  و  شــناخت  اهمیــت 
افغانســتان  مــردم  وضعیــت 
انگاره هــای  بــردن  بیــن  از  و 
ذهنــی ای کــه از پیــش در میــان 
داشــته  وجــود  ایــران  مــردم 
صدچنــدان می شــود. بــه عــالوه 
نــوع  و  طالبــان  ســلطه ی  بــا 
از  کــه  تفکــری  و  ایدئولــوژی 
آن هــا ســراغ داریــم بایــد زنــگ 
ــی و  ــراث ادب ــودی می ــر ناب خط
فرهنگــی مشــترک دو کشــور را 

درآوریــم. به صــدا  نیــز 

مسجد جامع هرات
12مرتضی هراتی



نگین قربانی

شوخ از خود باز کنیم

روزها این 
در یـــک روز گـــرم تابســـتانی، 
همزمـــان کـــه بـــه انتظـــار 
اســـتاد نشســـته بودم تـــا بعـــد 
ـــام  ـــاه از اتم ـــه م ـــت س از گذش
جهـــت  صرفـــاً  آزمون هـــا، 
عریضـــه،  نبـــودن  خالـــی 
بگیـــرد،  شـــفاهی  آزمـــون 
مشـــروح اخبـــار را نیـــز در 
دنبـــال  مجـــازی  فضـــای 
زمـــان  همـــان  می کـــردم. 
ــه  ــتم بـ ــه می شکسـ ــه تخمـ کـ
آمـــار کرونـــا برخـــورد کـــردم 
و وا اَســـفا، ایـــن آمـــار فوتـــی 
آن چنـــان اســـت کـــه گویـــی 
اتوبـــوس  پنـــج  روز  هـــر 
دســـت  بـــا  را  مســـافربری 
خـــود در دره انداخته باشـــیم 
ــه  ــه کـ ــه البتـ ــال؛ آنچـ و واویـ
فریـــاد  نرســـد  بـــه جایـــی 
اســـت! بـــا ناراحتـــی یـــک 
ـــه  ـــای ک ـــر از چ ـــه ی دیگ جرع

پنجـــاه  دمـــای  در  انصافـــاً 
بیشـــتر  بـــاال  بـــه  درجـــه 
هـــم می چســـبد نوشـــیدم و 
ــر  ــکالت دیگـ ــدد شـ ــک عـ یـ
راســـتای  در  و  کـــردم  بـــاز 
هم  میهنـــان  از  حمایـــت 
خـــود بـــه صفحـــه ی یـــک 
و  رفتـــم  شناخته شـــده  آدم 
ســـازمان بهداشـــت جهانـــی را 
ـــه ی  ـــا در وظیف ـــودم ت ـــگ نم تَ
ــور  ــود قصـ ــی خـ ــی میهنـ ملـ
به یقیـــن،  نکرده باشـــم. 
ســـازمان بهداشـــت جهانـــی 
ـــد از دو ســـال کـــه  ـــر بع ـــز اگ نی
ـــه اش  ـــت صفح ـــن فعالی از آخری
در فضـــای مجـــازی می گـــذرد 
ملـــت  نگرانی هـــای  متوجـــه 
شـــریف مـــا شـــود، جلســـه ی 
کـــرده  برگـــزار  اضطـــراری 
ایـــالن  ماهواره هـــای  بـــه  و 
ـــرده  ـــزان ک ـــون آوی ـــک نایل ماس
ــد.  ــال می کنـ ــن ارسـ و واکسـ

ــار  ــری از اخبـ ــش دیگـ در بخـ
ــدی  ــرم قنـ ــه سـ ــم کـ دریافتـ
ـــاالی صـــد  ـــه ارزشـــی ب نمکـــی ب
ــت و  ــان رسیده اسـ ــزار تومـ هـ
بـــرای دســـت یافتـــن بـــه آن 
صف هـــای  همـــان  در  بایـــد 
محبـــوب  و  همیشـــگی 
مـــن  ایســـتاد.  خودمـــان 
هـــم کـــه بســـیار ناراحـــت 
شـــده بودم، زیـــر لـــب درود 
بـــر یـــه جایـــی و مـــرگ بـــر 
ـــش  ـــر دادم و بال ـــا س ـــالن ج ف
را برگردانـــدم تـــا بـــه طـــرف 

ــم. ــه دهـ ــردش تکیـ سـ
از ایـــن موضـــوع کـــه فـــراغ بـــال 
ـــت  ـــا حرک ـــه را ب ـــم، صفح یافت
ـــاال  ـــی ب ـــارک اندک ـــت مب انگش
ـــاد!  ـــه فری ـــم ک ـــردم و دریافت ب
یـــا محمـــدا! بازیگـــر محبـــوب 
ســـال ها  کـــه  کشـــورمان 
بـــرای وطـــن می جنگیـــد بـــه 
می مانـــد.  باباطاهرعریـــان 
چـــه جالفتـــا! لـــذا یک ســـری 
الفـــاظ در صفحـــه ی شـــخصی 
کـــه  کـــردم  نثـــارش  وی 
اســـالم  کرده ایـــد  بی جـــا 
انداخته ایـــد  به خطـــر  را 
ــه  ــدید کـ ــر شـ ــر بازیگـ و اگـ
توجیهـــی  نقش هـــا  ایـــن 
ندارنـــد. بعـــد از نجـــات دادن 
مذهـــب و عقایـــدم از چنـــگال 
ازخدابی خبر هـــای  ایـــن 
آب پرتقال خـــور، دریافتـــم ای 

یـــــــــن  ا
ـــا! روزهـــــ
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دل غافـــل، چـــه نشســـته ای 
ــی  ــای سیاسـ ــه از فعالیت هـ کـ
ــوق  ــض حقـ ــده ای و نقـ بازمانـ
را  اویـــن  زنـــدان  در  بشـــر 

دریـــاب!
ـــر  ـــر را کمت ـــه ی کول ـــس درج پ
ـــه  ـــود را ک ـــای خ ـــردم و پاه ک
ــدن  ــت مانـ ــدت بی حرکـ از شـ
خـــواب  و  شـــده بود  ســـر 
و  دادم  تکانـــی  رفته بـــود 
رفتـــم  شورای حقوق بشـــروار 
هم نوعـــان  نجـــات  بـــرای 
کـــه  بمانـــد  البتـــه  خـــود. 
فیلترشـــکن  شـــدن  روشـــن 
ـــتان  ـــت دوس ـــورد صیان ـــون م چ
ــر  ــی زمان بـ ــدم کمـ ــع شـ واقـ
برنامه هایـــی  بـــه  تـــا  بـــود 
کشـــورهایی  در  حتـــی  کـــه 
ـــت  ـــه دوس ـــی ک ـــون هائیت همچ
ــتند و  ــز هسـ ــا نیـ ــرادر مـ و بـ
ـــت  ـــی اس ـــل دسترس ـــا قاب آن ج
وارد بشـــوم؛ بلـــه، همان هایـــی 
را می گویـــم کـــه »یک دانـــه 
ر دارد«. امـــا درنهایـــت وارد 
ـــر  ـــوق بش ـــورای حق ـــدم و ش ش
نیـــز  را  بین الملـــل  عفـــو  و 
بـــا واکنـــش شـــدید خـــود 
و  نوشـــتن »نوچ نـــوچ«  کـــه 
ــت  ــورد عنایـ ــد مـ َه اَه« بودنـ »ا
قـــرار دادم. ســـپس بـــه خـــود 
احســـنت گفتـــم کـــه ایـــن 
ـــی  ـــا در تاریک ـــارزه م ـــت مب اس

ــنایی. ــرای روشـ بـ

از  جملـــه  ایـــن  ناگهـــان 
گوشـــم  در  روســـو  ژاک  ژان 
به نـــدا درآمـــد کـــه احســـنت 
نمی خواهـــم همیـــن انـــدازه 
مشـــکالت  فکـــر  بـــه  کـــه 
مـــردم هســـتید بـــه خـــود 

بگوییـــد. احســـنت 
را  اخبـــار  بمبـــاران  ایـــن 
کنـــار گذاشـــتم و بـــه فضـــای 
بـــه  و  بازگشـــتم  حقیقـــی 
آغـــوش رســـانه ی  ملـــی پنـــاه 
آن  از  قبـــل  البتـــه  آوردم. 
ـــرای  ـــز ب ـــر نی ـــای دیگ ـــک چ ی
ـــم  ـــه غ ـــردم ک ـــاده ک ـــود آم خ
ـــرد و  ـــن ب ـــار را از بی ـــن اخب ای
ـــان«.  ـــوید برایم ـــی »بش ـــه قول ب
ارگان هـــای  از  بحمـــداهلل 
ــی  ــراد خوش پوشـ ــف افـ مختلـ
در حـــال پیگیـــری مســـائل 
ـــرق دارد  ـــه ف ـــال چ ـــد؛ ح بودن
را علی آبـــاد  لباسشـــان  کـــه 
کرده باشـــد  تولیـــد  ســـفلی 
یـــا ایتالیـــا؟ وطـــن همـــان 
ـــواده ی  ـــه خان ـــت ک ـــی نیس جای

آن جـــا  تـــو 
بلکـــه  هســـتند، 
همـــان  شـــاید 
در  کـــه  اســـت 
حســـاب  آن 

ببخشـــید  داری...  بانکـــی 
آن  در  کـــه  اســـت  همـــان 
می دهی...ببخشـــید  جـــان 
اصـــاًل  می خوانـــی...  درس 

ــر.  ــت دیگـ ــن اسـ ــن وطـ وطـ
بحـــث بـــه ســـمت نژادهـــا 
پشـــت  از  مخالفـــان  رود، 
مشعل به دســـت  شمشـــادها 
اصـــاًل  می کننـــد.  حملـــه 
ـــای  وطـــن همـــان اســـت کـــه آق
آرزوبـــه دل  عقیلـــی  ســـاالر 
مانـــد کـــه در ایـــن مســـابقات 
اخیـــر بخوانـــد: همـــه ی جـــان 
و تنـــم وطنـــم وطنـــم وطنـــم 
..البتـــه بـــه نظـــر آقـــای  وطنم.
ــال ارادت  ــتر امسـ ــی بیشـ بانـ
ملی پوشـــان  بـــه  را  خـــود 
ـــه  ـــب بل ـــه خ ـــد ک ـــان دادن نش

بـــه هرحـــال... 
دیـــدم  را  تکذیبیه هـــا 
چشـــمانم بـــه حقایـــق بـــاز 
نگرانی هـــا  ایضـــاً  و  شـــد 
را  دارو  و  شـــد  برطـــرف 
ــت.  ــیدم هسـ ــن پرسـ ــم مـ هـ
یـــک چـــای دیگـــر از لیـــوان 

کـــردم... دهـــان  روانـــه ی 
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اصالتــت بــه شــمال غرب کشــور 
دلــت  ناخــودآگاه  برســد،  کــه 
معشــوق  بــرای  می کشــد  پــر 

تشــنه ی رنجــورت.
اصــاًل بــه عشــق دیــدن او راضــی 
ــرمای  ــمت س ــه س ــن ب ــه رفت ب
غــرب می شــوی. هــر چقــدر هــم 
ــاد اســت  ــد راه زی ــدرت می گوی پ
و بــه تاریکــی می خوریــم، بــاز 
ــا دارد. دریاچــه ی  ــک پ ــت ی مرغ
و  دارد  مهــر  خاکــش  ارومیــه 

ــش آدم را  ــش عشــق، نمک های آب
نمک گیــر می کنــد و محبتــش 

ــیر. ــب آدم را اس قل
کافــی ا ســت کمــی احســاس 
ــم  ــار ه ــک ب ــی و ی ــب کن تعص
غــروب آفتابــش را ببینــی تــا 
دیگــر دلــت دریــای شــمال را 
نخواهــد. آن وقــت اســت کــه 
ــرای  ــت ب ــه دلتنگی های ــر و ت س
ــد  ــاب مقص ــن و انتخ ــفر رفت س
و  ارومیــه  و  تبریــز  می شــود 

و  می خنــدی  ریــز  ذهنــت  در 
قطعــاً  می گویــی  خــودت  بــا 
ــم  ــدرت ه ــه! پ ــه ی ارومی دریاچ
و  می کنــد  نگاهــت  چپ چپــی 
ــالع  ــومت اط ــد ش ــون از قص چ
ــد:  ــد می گوی ــدای بلن ــا ص دارد ب
ــه  ــه دریاچ ــان ب ــز راهم »از تبری

می شــود!« زیــاد 
را  ســفرت  باروبندیــل  نهایتــاً 
می بنــدی و بــا یــک آیت الکرســی 
در را ســه قفل کــرده و بــه ســوی 

   الهه افخمی
   دانشگاه صنعتی قم

دریاچه ارومیه
بردیا سعادت
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ــی. ــت می کن ــت حرک والی
یــادآوری اش هــم شــیرین اســت. 
خــرداد  را  ارومیــه  دریاچــه ی 
ســال 13۹۹ دیــدم. حالــش از 
چنــد ســال قبــل واقعــاً بهتــر بــود 
ــان در  ــدار مجددم ــرای دی ــا ب ام
ــال اصــاًل اوضــاع  ــان س ــر هم مه

ــت. ــی نداش جالب
مهــر مــاه قبــل، از پــل میانگــذر 
در محــدوده ی آذربایجــان شــرقی 
و  شــدیم  دریــا  جــاده ی  وارد 
پــدرم همــان آهنــگ معــروف 
)بــورا ایــران دی( را گذاشــت. من 
ــای  ــا معن ــتم ام ــد نیس ــی بل ترک
ــدم؛  ــوگل می خوان ــگ را از گ آهن

همــان کــه دریاچــه در نظــرم 
مشــخص شــد تاثیــر مصائبــش را 

ــردم. ــاس ک ــم احس ــر گلوی ب
احمــد تابــع خیــام مــی خوانــد: 
مــادری  ســرزمین  »این جــا 
مــن  وطــن  این جــا  اســت. 
اســت. این جــا ســرزمین مــن 
عزیــز  ایــران  این جــا  اســت. 
مــن اســت.« و مــن خــودم را 
در البــه الی خاطــرات کودکــی 
پــدرم تصــور می کــردم، انــگار 
ــا  ــن آنج ــود م ــه خ ــدرم ک ــه پ ن
ــراوان  ــای ف ــودم و مینی بوس ه ب
ــدم  ــه می دی ــدر گلمانخان را در بن
و آن قــدر اطرافــم شــلوغ بــود کــه 

ــی داد  ــان نم ــت ام ــدای جمعی ص
ــای  ــا گروه ه ــم. ی ــز کن ــا تمرک ت
ــدند  ــارم رد می ش ــی از کن مردان
ــان  ــاص هم ــای خ ــه پیراهن ه ک
پلیســه دار  شــلوارهای  و  زمــان 
پوشــیده بودند و بــا کفش هــای 
را  لباس هایشــان  تیــز  نــوک 
از  آن هــا  کرده بودنــد.  کامــل 
بــه  جــاده  کنــار  خاکی هــای 
ــر  ــد و ه ــی رفتن ــا م ــمت دری س
یــک ســاک  هــم  نفــر  چنــد 
چشم بســته  و  بــود  دستشــان 
ــداری  ــه و مق ــان دارم حول اطمین

بــود. لبــاس در آن ســاک ها 
ــی داد:  ــه م ــده ادام ــای خوانن آق

16 دریاچه ارومیه
بردیا سعادت



ــکوفه و  ــر از گل و ش ــارش پ »به
ــوران  ــرف و ب ــر از ب ــتانش پ زمس
ــا  ــواده ام دع ــن و خان ــت« و م اس
همین طــور  کاش  می کردیــم 
باشــد چــون تکــه ای از وطنمــان 
دارد خشــک می شــود امــا امیــدی 
دولت مردانمــان  عملکــرد  بــه 
ــه  ــت ب ــد دس ــس بای ــم. پ نداری
دعــا برداریــم تــا خــدا نگاهــی بــه 
دلمــان کنــد و منــت بــر ســرمان 
را  ابرهــا  از  اندکــی  و  بگــذارد 
روی ســر ایــران بفرســتد! دوبــاره 
تعصــب کار خــودش را می کنــد و 
مــن مــی گویــم اصــاًل ایــران هــم 
نــه؛ همــان دریاچــه ی ارومیــه 
دلــم  در  بــاز  و  اســت  کافــی 

می گویــم: »دختــر نامــردی نکــن! 
ــن  ــم در همی ــی ه ــون و باق هام
ــم را  ــد.« و مجــدد حرف وضعیت ان
ــام  ــا تم ــم: »خدای ــالح می کن اص
ــی  ــه... همــان دریاچه های ــران ن ای
کــه گفتــم قرارمــان باشــد« و 
بعــد بنشــینم و دل خــوش کنــم 
ــم  ــه حرف ــه ب ــدا همیش ــه خ ک

کرده اســت. گــوش 
جملــه ای  خواننــده  بــاز  و 
ایــن  احتمــاالً  کــه  می گویــد 
»هــزار  می دهــد:  را  معنــی 
ــرده و کهنســال  ــی ک ســال زندگ
شده اســت« و مــن یــادم می افتــد 
ــال  ــده ام 7۰۰ س ــاًل خوان ــه قب ک
ــیح،  ــرت مس ــالد حض ــل از می قب

ارومیــه  محــدوده ی دریاچــه ی 
مرکــز پادشــاهی منائیــان بــوده و 

ــاده... . ــن روز افت ــه ای ــاال ب ح
پــس از تــکان هــای بســیار، 
باألخــره بــه جایــی می رســیم 
کــه بتوانیــم اتــراق کنیــم. و مــن 
ــمت آب  ــه س ــا ب ــم ت راه می افت

ــروم. ب
وخیم تــر  خــرداد  از  اوضــاع 
اســت امــا هنــوز هــم همــان نــام 
جغرافیــا  در  کــه  »چیَچســت« 
شایســته ی  خوانده بودیــم 
ــای نمکــی  دریاچــه اســت. بلوره
قســمت  را  بیشــتری  زیبایــی 

کرده انــد. دریاچــه 
پــدرم گفته بــود کــه فالمینگوهــا 

دریاچه ارومیه
بردیا سعادت
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را این جــا دیــده و حــاال مــن 
آب  از  را  مشــت هایم  هرچقــدر 
هیــچ  می کــردم  پــر  دریاچــه 
آرتمیــای نمی دیــدم! و طبیعتــاً 
دریاچــه به علــت شــوری زیــاد 
پــس  نــدارد  ماهــی ای  هیــچ 
غذایــی  وقتــی  فالمینگوهــا 
نداشته باشــند دیگــر ایــن ســو 
نخواهنــد آمــد. البتــه آرتمیــا 
زندگــی  آب  ایــن  در  ســال ها 
ــه  ــوری آب دریاچ ــا ش ــرده ام ک
ــر  ــه دیگ ــده ک ــاد ش ــدی زی به ح
طاقــت  آن  در  هــم  آرتمیــا 
ــی کــه حجــم  ــا زمان ــاورده و ت نی
ــدار مناســبی  ــه مق آب دریاچــه ب

ــوری  ــزان ش ــن می ــد و از ای نرس
ــر  ــه ازای ه ــک ب ــرم نم )332 گ
ــچ  ــود هی ــته نش ــر آب( کاس لیت
ــد  ــده نخواه ــی در آن زن آرتمیای

ــد. مان
ــه اصــل موضــوع کــه ســاده تر  ب
گرفتــن  جــان  کنیــم  نــگاه 
ــم  ــا ه ــه آنقدره ــاره ی دریاچ دوب
کافــی   فقــط  نیســت؛  ســخت 
ــت  ــر وق ــه اش را س ــت حقاب اس
ــی  ــم کم ــاورزان ه ــد و کش بدهن
صرفه جویــی  آب  مصــرف  در 
کننــد. اگــر ایــن دو مــورد عملــی 
شــود، حجــم آب دریاچــه بــه 
مقــدار چشــمگیری افزایــش پیــدا 

ــرد. ــد ک خواه
ــت  ــه دس ــرات ک ــرور خاط از م
بــردارم، بــه نقــل از خبرگزاری هــا 
در وصــف دریاچــه و حــال خــراب 

آن بایــد بگویــم:
ــه  ــادی در دریاچ ــای زی جزیره ه
بزرگ تریــن  از  دارد.  وجــود 
اگــر  کــه  آن هــا  مهم تریــن  و 
نقشــه را کمــی بــزرگ کنیــم، 
جزیره هــا  اولیــن  عنــوان  بــه 
بــا  اشــک  می آینــد  به چشــم 
ــودان  ــپیر، کب ــار، اس 211۵ هکت
ــک  ــره ی اش ــتند. جزی و آرزو هس
دو  بــه  و  زیباســت  جزیــره ای 
دلیــل اهمیــت دارد: یــک این کــه 

18 دریاچه ارومیه
بردیا سعادت



آن  در  شــیرین  آب  چشــمه ی 
ــی  ــه یک ــود دارد و دوم این ک وج
ــا در  ــای دنی ــن گوزن ه از نادرتری
ایــن جزیــره زندگــی می کنــد. 
ــظ  ــرای حف ــت ب ــه سال هاس البت
ــمه آب  ــن چش ــوزن، ای ــان گ ج
ــه ســایر  ــا انشــعاباتی ب شــیرین ب
ــال داده  ــم انتق ــره ه ــاط جزی نق

ســت. شده ا
ــه  ــاحت دریاچ ــال 1374 مس س
ــر  چیــزی حــدود ۶ هــزار کیلومت
مربــع بــوده و در ســال 13۹۹ بــه 
عــددی حــدود 2 هــزار و ۸۰۰ 
کیلومتــر مربــع کاهــش مســاحت 
ــارد و  ــک میلی ــا ی ــود. تنه یافته ب
3۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب 

ایــن  دارد.  وجــود  دریاچــه  در 
در حالــی اســت کــه بایــد 14 
ــب آب درون  ــر مکع ــارد مت میلی
رونــد  داشته باشــد.  قــرار  آن 
ــدی  ــه رون ــدن دریاچ ــک ش خش
پرســرعت بــوده و هســت و عامــل 
آن تنهــا بــارش کــم نســبت به 
مــدت مشــابه در ســال های قبــل 

ــت. نیس
ــد  ــط دو س ــال 1374 فق در س
را  دریاچــه  ورودی  آب  میــزان 
ــال 13۹2  ــرد و س ــرل می ک کنت
ــر  ــد دیگ ــداد 1۰ س ــن تع ــه ای ب

هــم اضافــه شــده بود.
و  ورود  نه تنهــا  فاجعــه  ایــن 
تغییــر  را  آب  طبیعــی  خــروج 

بــا  آن  مطابقــت  و  داده بــود 
بی نظمــی  را دچــار  زیســت بوم 
برداشــت  بلکــه  کرده بــود، 
ســدها  پشــت  آب  از  بی رویــه 
و  خانگــی  مصــارف  بــرای 
کشــاورزی هــم مشــکالت زیــادی 
ذخیره شــده  آب  حجــم  در  را 
ایــن  و  آورده بــود  به وجــود 
ــی را  ــای فراوان ــی بدقولی ه کم آب
بــرای پرداخــت حقابــه ی دریاچــه 
ــم  ــی ه ــود. از طرف ــاد کرده ب ایج
نیــرو  وزارت  بی مســئولیتی های 
ــه محافظت هــای  و عــدم توجــه ب
الزم در ســاخت ســدها فراینــد 
خشــک شــدن دریاچــه را ســرعت 

. د ه بو بخشــید

دریاچه ارومیه
خبرگزاری مهر
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شــاید احداث پــل میانگــذر تاثیر 
مســتقیمی بــر حجــم خشــک 
نداشته باشــد  دریاچــه  شــدن 
ــامل  ــه ش ــه ارومی ــا آب دریاچ ام
بخــش شــور و شــیرین بــود و 
بــا انتقــال آب از طرفیــن شــوری 
ــا  آب دریاچــه یکســان می شــد. ب
ســاخت پــل مانعــی بــرای گردش 
و  ایجــاد شــد  دریاچــه  در  آب 
غیرمتعــارف  رســوب گذاری های 

ــت. ــرعت گرف س
پــل  ســاخت  از  پــس  البتــه 
ــی  ــود حفره های ــرار ب ــذر ق میانگ
ــن  ــا ای ــود ت ــاد ش ــل ایج ــر پ زی
دوبــاره  آب  انتقــال  چرخــه ی 

دریاچه ارومیه
بردیا سعادت

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 

کرده اســت.
ــه خشــک  اگــر دریاچــه ی ارومی
آذربایجــان  مناطــق  شــود، 
قطعــاً بــه مناطــق گرمســیری 
ــاد  ــوری زی ــود، ش ــل می ش تبدی
دربــر  را  اطــراف  زمین هــای 
آب  چشــمه های  می گیــرد، 
می شــوند،  شــور  زیرزمینــی 
محصــوالت کشــاورزی از بیــن 
می رونــد و طوفان هــای نمکــی 

می شــود  ایجــاد  منطقــه  در 
به خطــر  را  مــردم  ســالمت  و 
معضالتــی  قطعــاً  و  می انــدازد 
ترســناک تر  و  بزرگ تــر  بســیار 

می آیــد. پدیــد 
ــای  ــت آق ــم دول ــه امیدواری البت
در  موثــری  اقدامــات  رئیســی 
جهــت احیــای محیط زیســت و 
حتــی حفاظــت از محیط بانــان 
انجــام دهــد و کارگروه هایــی کــه 
بــه کمــک ســتاد احیــای دریاچــه 
واقــع  موثرتــر  آمــد  خواهنــد 
شــوند و بــا عملکــردی مثبــت 
جانــی دوبــاره را بــه دریاچــه 

ببخشــند.
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حکومتــی  تشــکیل  ایــده ی 
ــر دیــن همیشــه مــورد  مبتنــی ب
بحــث و منازعــه بــوده؛ هــم میــان 
ــان  ــان عالم ــم می ــن داران و ه دی
سیاســت. از شــدنی بــودن ایجــاد 
ــوه ی  ــا نح ــت ت ــوع حکوم ــن ن ای
حکمرانــی بــه طــور مــداوم مــورد 
ــرار گرفتــه و موافقــان  صحبــت ق
ــه همــراه  ــادی را ب ــان زی و مخالف

ــته. داش

ســال 134۹ کــه کتــاب والیــت 
ــه چــاپ  فقیــه روح اهلل خمینــی ب
ــده ی  ــا ای ــس از قرن ه ــید پ رس
تشــکیل یــک حکومــت اســالمی 
ــش  ــش از پی ــت بی ــر غیب در عص
ــه خــود  ــت ب ــوی واقعی ــگ و ب رن
گرفتــه بــود. تــا قبــل از ایــن بــه 
ــرایط،  ــودن ش ــم نب ــل فراه دلی
تشــکیل حکومتــی این چنینــی 
ــت  ــه و حکوم ــت فقی ــی والی یعن

ــدود  ــا مح ــالمی تنه ــی و اس دین
بــه نظریــه و کتــاب می شــد و 
یافــت  نمی تــوان  را  حکومتــی 
ــه شــکلی رســمی شــخص  کــه ب
اول آن یــک فقیــه باشــد. هــر 
چنــد در دوران صفــوی بــرای 
ــا  ــوری ب ــران، کش ــار ای ــن ب اولی
مذهــب رســمی شــیعه شــد و 
ــات  ــاق اقدام ــن اتف ــبب ای ــه س ب
متعــددی در سرتاســر کشــور رخ 

   نوید قربانی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

انقالب اسالمی و
طالبان

10  دقیقه

سفارت ایران در هنگام تسخیر کابل بدست طالبان
وکیل کوهسار
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داد. البتــه در دوران آل بویــه هــم 
ــا  ــی ب ــه ی حاکمان ــان تجرب ایرانی
ــه  ــه ب مذهــب شــیعه داشــتند ک
ــد  ــز می پرداختن ــن نی ــغ دی تبلی
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــاید ب ــا ش ام
ــردم  ــه م ــود ک ــان ب دوره ی صفوی
ایــران زندگیشــان بــه شــکلی 
تأثیــر  تحــت  جــدی  کامــاًل 
مذهــب شــیعه قــرار گرفــت و 
ــه دلیــل  مســائل مختلفــی نیــز ب
انتخــاب مذهــب رســمی گریبــان 

ــت. ــران را گرف ای
ــرن  ــم ق ــدود نی ــال ح ــر ح در ه
پیــش هنگامــی کــه خبرنــگاران 
از امــام خمینــی در نوفل لوشــاتو 
پرســیدند برنامــه ی شــما بــرای 

ــن  ــان تعیی ــه خودش ــی ک چارچوب
تکلیــف  شــوند  خــارج  کردنــد 
ــه  ــم ب ــاز ه ــد ب ــا بای ــت؟ آی چیس
ــتناد  ــده اس ــد از پیش تعیین ش قواع
ــه خواســت  ــی ب ــرد و پاســخ منف ک

آنــان داد؟
اکنــون پــس از گذشــت بیــش از 
چهــار دهــه، در همســایگی ایــران 
هــر لحظــه بــه تشــکیل حکومتــی 
دینــی نزدیــک می شــویم؛ امــا 
ایــن بــار بــر پایــه ی مذهبــی 
ــی.  ــی حنف ــالم یعن ــر از اس دیگ
ــوان  ــه بت ــد ک ــاید ســخت باش ش
میــان روی کار آمــدن طالبــان 
در افغانســتان و انقــالب اســالمی 
در ایــران وجــه تشــابه زیــادی 
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ــت وی  ــت چیس ــی حکوم جایگزین
ایــده ی جمهــوری اســالمی را مطرح 
مردم ســاالری  از  صحبــت  کــرد. 
دینــی بــود. دموکراســی ای کــه 
در آن مــردم خودشــان انتخــاب 
خواسته هایشــان  تــا  می کننــد 
و  باشــد  اســالم  چارچــوب  در 
دیکتاتــوری ای در کار نباشــد. فشــار 
ــت  ــون اس ــه ی قان ــه منزل ــردم ب م
ــات وجــود خواهــد داشــت  و انتخاب
را  مقامــات کشــوری  باالتریــن  و 
مــردم بــه صــورت مســتقیم یــا 
می کننــد.  انتخــاب  غیرمســتقیم 
هــر چنــد هیــچ گاه در ایــن ســال ها 
بحثــی پیرامــون ایــن قضیــه شــکل 
نگرفــت کــه اگــر همــان مــردم 
بخواهنــد در یــک مــورد از ایــن 

طالبان در خیابان های هرات
-



ــا کمــی تفکــر،  ــا ب ــرد ام ــدا ک پی
مشــترکات زیــادی بیــن ایــن 
دو پدیــده نمایــان می شــود. از 
ــمنی  ــر دش ــطحی نظی ــوارد س م
ــا مســائلی ریشــه ای  ــکا ت ــا آمری ب
هماننــد روی کار آمــدن حکومتی 
مبتنــی بــر دیــن اســالم. در نــگاه 
اول تفاوت هاســت کــه خــود را 
نشــان می دهنــد. انقالب اســالمی 
ایــران بــه شــکلی غیرمســلحانه و 
بــا تظاهــرات مردمــی علیــه یــک 
ــروزی  ــه پی ــت ســلطنتی ب حکوم
رســید در حالــی کــه طالبــان 
ــروی  ــلحه و پیش ــک اس ــه کم ب
ــه  نظامــی علیــه یــک حکومــت ب
ــه  ــق ب ــوری موف ــالح جمه اصط

ــد. ــت ش ــب حکوم کس

حکومت دینی
حکومت کــردن  بــا  طالبــان 
بیگانــه نیســت. آنهــا چندیــن 
بــود کــه ولســوالی های  ســال 
)شهرســتان( بســیار زیــادی از 
افغانســتان را تحــت تصــرف خــود 
ــه تبــع ایــن تصــرف  داشــتند و ب
می کردنــد.  حاکمیــت  اعمــال 
ــه فکــر کــرد  ــد این گون پــس نبای
ــروه  ــک گ ــاً ی ــان صرف ــه طالب ک
ــا  ــی آنه ــا توانای ــه تنه هســتند ک
جنگیــدن و انجــام عملیات نظامی 
اســت. بلکــه آن هــا هم اکنــون 
کــه لیســت کابینــه ی خــود را 

میانشــان  در  کردنــد  معرفــی 
افــراد زیــادی دیــده می شــود 
ــی  ــد توانای ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
بــر کل کشــور  حکومت کــردن 
افغانســتان را داشــته باشــند. هــر 
چنــد کــه بــه گفتــه ی ســخنگوی 
طالبــان ایــن کابینــه موقت اســت 
و در آینــده ای نزدیــک دولتــی 
ــر و همه شــمول و متشــکل  فراگی
افغانســتان  اقــوام  تمامــی  از 
ــام  ــت. در مق ــد گرف شــکل خواه
مقایســه، انقالبیــون ایرانــی بــا 
بیگانــه  بســیار  حکومت کــردن 
بودنــد. هیــچ تصــوری از نحــوه ی 
ــر  ــاً ب ــتند و صرف ــام آن نداش انج
اندیشــیده  آن  بــه  کاغــذ  روی 

بودنــد. بــا وجــود ایــن امــر آن هــا 
اســتفاده  بــه  عالقــه ای  هیــچ 
ــه  ــردن از مســئوالن ســابقی ک ک
ــد و  ــرده بودن ــی نک ــاً خیانت لزوم
ــتند  ــم نداش ــد ه ــص بودن متخص
ــا  ــتفاده ت ــدم اس ــر ع ــالوه ب و ع
ــرای آن  ــتند ب ــه توانس ــی ک جای
ــد  ــنگین دادن ــی س ــراد احکام اف
ــادی را  ــای زی ــس و اعدام ه و حب
در ماه هــای اول انقــالب داشــتیم 
را  مناصــب  تمامــی  تقریبــاً  و 
واگــذار  جدیــد  افــرادی  بــه 
ــوع  ــه ی هیــچ ن ــد کــه تجرب کردن
ــی ای  ــتند. ویژگ ــئولیتی نداش مس
ــگ  ــی پررن ــت دین ــه در حکوم ک
تخصــص  حتــی  و  می شــود 
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و  دیــن داری  می زنــد  کنــار  را 
میــزان التــزام اعتقــادی و عملــی 
بــه دیــن اســت. بــه لطــف همیــن 
ــوری  ــه جمه ــوده ک ــخصه ب مش
بــرای  را  اســالمی کار ســختی 
ایــن  در  مســئوالنش  انتخــاب 
ــه  ــته، کاری ک ــه نداش ــار ده چه
ــه  ــز از همیــن ابتــدا ب ــان نی طالب
آن مبــادرت ورزیده انــد. حــال 
ــت های  ــا درخواس ــد آی ــد دی بای
ــی  ــان مبن ــد طالب ــات ارش مقام
بــر درخواســت مهاجــرت نکــردن 
بــه  کشــور  ایــن  متخصصیــن 

ــا  ــه آی ــیند و در ادام ــر می نش ثم
ــه  ــدون توج ــن ب ــن متخصصی ای
ــی در  ــادات دین ــوم و اعتق ــه ق ب
دولــت افغانســتان بــه کار گرفتــه 

می شــوند یــا خیــر.

آزادی های مشروع
عقــل حکــم می کنــد انســان 
هنــگام انجــام کاری کــه نیــاز 
بــه همدلــی و جمعیــت متحــدی 
عقایــدی  مطرح کــردن  از  دارد 
بــر  را  یک صدایــی  ایــن  کــه 
ــد.  ــگیری کن ــد پیش ــم می زن ه

اتفاقــی کــه در انقــالب اســالمی 
ایــران هــم شــاهدش بودیــم. 
مــوارد محدودکننــده ای ماننــد 
سانســور  اجبــاری،  حجــاب 
وقــوع  از  قبــل  و...  رســانه ها 
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــالب صحبت انق
میــان نمی آمــد یــا اگــر هــم 
ــران  ــه شــکلی مســتقیم از رهب ب
می شــد  پرســیده  انقــالب 
بــه شــکل مبهــم و سربســته 
پاســخ می دادنــد و تأکیــد بــر 
پدیده هایــی بــود کــه بــه کمــک 
ــش از  ــردم را بی ــوان م ــا بت آن ه
مردمــی  کــرد؛  متحــد  پیــش 
ــون  ــرات گوناگ ــد و تفک ــا عقای ب
متناقــض. همان طــور  و حتــی 
ــی  ــردم درک ــد م ــاره ش ــه اش ک
ــون  ــت انقالبی ــوه ی حکوم از نح
ایرانــی نداشــتند و هــر چــه بــود 
ــود،  ــده ب ــته ش ــا نوش در کتا ب ه
امــا در افغانســتان وضــع متفــاوت 
اســت. مــردم ایــن کشــور طالبان 
نحــوه ی  بــا  می شناســند،  را 
ــتند،  ــنا هس ــا آش ــت آن ه حکوم
ــد  ــس کردن ــا را ح ــد آن ه عقای
و می تواننــد پیش بینــی کننــد 
کــه چگونــه قــرار اســت بــر 
کشــور حکومــت کننــد. بنابرایــن 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، 
را  مهــم  عملیــات  دو  طالبــان 
پیــش روی خــود می بینــد. در 
قــدم اول تفکراتــی را کــه اآلن 
در  و  ندارنــد  می کننــد  ادعــا 

24 توئیت مجری امریکایی
تاد استارنس
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گذشــته داشــتند بــه مــردم و بــه 
اطالع رســانی  درســت  شــکلی 
ــاع عمومــی در  ــک اقن ــد و ی کنن
ــد و  ــاد کنن ــه ایج ــطح جامع س
ــام  ــد انج ــه بای ــن کاری ک دومی
ــه  ــا ب ــه ی ــت ک ــن اس ــد ای دهن
جامعــه  مســالمت آمیز  شــکلی 
ــد  ــردن از قواع ــروی ک ــه پی را ب
خــود  آزادی  محدودکننــده ی 
کــه بــر اســاس عقایدشــان اســت 
ــد و  ــا از آن عقای ــد ی ــع کنن قان
شــکل حکمرانــی عقب نشــینی 
کنــد. اگــر نخواهنــد یکــی از 

بگیرنــد  پــی  را  دو روش  ایــن 
حکومــت  یــک  بــا  تفاوتــی 
اســتبدادی نخواهنــد داشــت و 
فعلی شــان  وعده هــای  خــالف 

ــرد. ــد ک ــل خواهن عم
آمریکا

قرن هــای  در  آمریــکا  کشــور 
در  اصلــی  بازیگــر   21 و   2۰
بــوده1.  کشــورهای خاورمیانــه 

1( . در ارتبــاط بــا بــه حســاب آوردن افغانســتان 
در خاورمیانــه اختــالف نظــر وجــود دارد و 
نمی تــوان بــا قاطعیــت از آن صحبــت کــرد. بــه 
ــه )آســیای  دلیــل واقــع شــدن میــان خاورمیان
غربــی( و آســیای شــرقی القــاب مختلفــی 

ــوذ مســتقیم در کشــورهای  از نف
و ســوریه  عــراق  و  افغانســتان 
در  غیرمســتقیم  نفــوذ  تــا 
ایــران. حضــوری کــه آمریــکا 
بــرای دفــاع از آن هزینه هــای 
کــرد  رســانه ها  در  بســیاری 
خــود  از  خوبــی  وجهــه ی  تــا 
از  )جــدای  بــر جــای گــذارد 
ــه  ــور(. کاری ک ــای حض هزینه ه
ــام  ــدت انج ــن م ــانه ها در ای رس
ــی  ــی، پروپاگاندای ــه نوع ــد ب دادن

ماننــد چهــارراه آســیا را بــه افغانســتان داده انــد 
کــه نشــان از اهمیــت ایــن کشــور دارد.

سرباز امریکایی در افغانستان
-
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بــود کــه آمریــکا تــا حــد بســیار 
خوبــی در آن موفــق ظاهــر شــد 
ــرادی  ــیاری از اف ــت بس و توانس
ــن کشــورها حضــور  ــه در همی ک
ــن  ــه ای ــد ک ــع کن ــد را قان دارن
ــه  حضــور کار مفیــدی اســت و ب
ــت.  ــن کشورهاس ــردم ای ــع م نف
بــه دنبــال حضــور آمریــکا در 
ــیا  ــرب آس ــوب غ ــوب و جن جن
بــه دالیــل مختلــف و متعــدد، در 
ــای  ــور جریان ه ــن کش ــر ای براب
ــن  ــد. در بی ــاد ش ــی ایج مختلف
برابــر  در  کــه  جریان هایــی 
آمریــکا بــه وجــود آمــد نــام 
ــر از  ــتان پررنگ ت ــران و افغانس ای
ــالب  ــا انق ــت. ب ــر کشورهاس دیگ
ــال 13۵7  ــران در س ــالمی ای اس
بعــد،  ســال  یــک  از  کم تــر  و 
ــکا در و  ــه ســفارت آمری ــه ب حمل
ماجــرای گروگان گیــری افــراد 
حاضــر در ایــن ســفارت داســتان 
ــه ی  ــکا وارد مرحل ــران و آمری ای
ارتباطاتــی  شــد.  پیچیده تــری 
ــد  ــع ش ــالب قط ــد از انق ــه بع ک
و روابــط دیپلماتیکــی کــه دیگــر 
ــی  ــه جای ــت و کار ب ــه نداش ادام
رســید کــه آمریــکا قصــد داشــت 
ــران  ــه ای ــمی ب ــورت رس ــه ص ب
ــق  ــه ناموف ــه البت ــد ک ــه کن حمل
ــد. امــا تمامــی ایــن اتفاقــات  مان
)نــه بــه ایــن شــکل جزئــی( قبــل 
ــل پیش بینــی  از انقــالب هــم قاب
از  مــردم،  شــعارهای  از  بــود. 

از  انقــالب،  رهبــران  حــرف 
داده  بازنشــر  کــه  عقایــدی 
حــدس  می تــوان  و...  می شــد 
ــکا  ــران و آمری ــط ای ــه رواب زد ک
ــد  ــدی خواه ــه ی جدی وارد مرحل
شــد. آمریکایــی کــه قصــد تغییــر 
ــران را  ــال ای ــود در قب ــار خ رفت
ــرد  ــر می ک ــی فک ــت و حت نداش
ــه  ــی ک ــا حکومت ــر ب ــد بهت بتوان
ــد  ــد از انقــالب ســر کار می آی بع
ارتبــاط برقــرار کنــد و بــه همیــن 
منتهــی  ماه هــای  در  خاطــر 
ــی از  ــر حمایت ــالب دیگ ــه انق ب
حکومــت پهلــوی نکــرد. پــس 
ــال  ــاه س ــدود پنج ــت ح از گذش
ــدود  ــران ح ــرق ای ــمت ش در س
ــه  ــان ب ــارزه ی طالب ــه مب دو ده
ــر  ــک ام ــا ی ــه ی خودشــان ب گفت
بــود و آن هــم چیــزی نبــود 
ــی  ــارزه و جنگ ــکا. مب ــز آمری ج
کــه در ایــن بیســت ســال انجــام 
کوچک تریــن  طالبــان  و  شــد 
ــود  ــع خ ــینی ای از مواض عقب نش
ــه خواســته ی  ــد ب ــا بتوان نکــرد ت
نیروهــای  اخــراج  کــه  خــود 
اســت  افغانســتان  از  خارجــی 
جامــه ی عمــل بپوشــاند. اتفاقــی 
کــه باالخــره رخ داد و طالبــان 
ــران  ــید. ای ــود رس ــدف خ ــه ه ب
ــت  ــد گذش ــم بع ــوز ه ــز هن نی
از  یکــی  انقــالب  از  ســال ها 
اهــداف خــود را همیشــه اخــراج 
ویــژه  بــه  خارجــی  نیروهــای 

کشــورهای  تمامــی  از  آمریــکا 
خاورمیانــه عنــوان کــرده و در 
ایــن راســتا هــم فعالیــت نظامــی 
ــام  ــی انج ــت فرهنگ ــم فعالی و ه

می دهــد.
بایــد دیــد کــه روابــط  حــال 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــم  ــوان حــزب حاک ــه عن ــان ب طالب
خواهــد  چگونــه  افغانســتان  2در 

و  تفاوت هــا  بــر  عــالوه  بــود. 
ــان  ــه می ــیاری ک ــباهت های بس ش
حاکمیــت دو کشــور وجــود دارد 
ماننــد  امــوری  در  دیــد  بایــد 
دارد  قصــد  طالبــان  انتخابــات، 
ــد  ــد. همانن ــل کن ــه عم ــه چگون ک
شــورای  مشــابه  نهــادی  ایــران 
نگهبــان تشــکیل دهــد کــه از فقــه 
حنفــی نگهبانــی کنــد و اجــازه 
ــف  ــد مخال ــا عقای ــرادی ب ــد اف نده
ــاالی  ــای ب ــه جایگاه ه ــان ب خودش
ــا  ــد ی ــدا کن ــت پی ــی دس حکومت
ــر  ــی دیگ ــتان و برخ ــد عربس مانن
ــکلی  ــه ش ــه ب ــورهای منطق از کش
خــود  بــا  را  انتصابــات  رســمی 
ــوز  ــد؟ هن ــته باش ــراه داش ــه هم ب
ــا  ــت ام ــی زود اس ــرای پیش بین ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــور ک این ط
ایــران قمــار ســنگینی روی طالبــان 
انجــام داده، قمــاری کــه در صــورت 
بــر  زیــادی  هزینه هــای  باخــت 

ــد. ــد ش ــل خواه ــور تحمی کش

ــتان  ــر افغانس ــه ب ــی ک ــم نظام ــر بتوانی 2( اگ
ــی  ــی پارلمان ــابه نظام ــود را مش ــم می ش حاک
ــوم آن هماننــد یــک حــزب  بدانیــم کــه هــر ق

عمــل می کننــد.
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الحسین تسلیت عرض می کنیم.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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