طالبان ،توسعه و مسئولیت ما
محسن رنان

مقدمه
ز
ی
در هفتههای اخی پیام پشت پیام بود از سوی دوستان که چرا ساکت؟ چرا چیی
برای افغانستان و پنجشی نمنوییس؟ چرا برنامههای وزرای دولت ز
سیدهم را نقد
ز
ز
گشای نظام سیایس در دولت
نمکت؟ نکند ناامید شدهای؟ نکند پیشبیتات از افق ی
ز
های از این دست.
سیدهم اشتباه از آب درآمده است؟ و پیام ی
ا
نخست باید یادآور شوم که من معمول در سال اول دولتها دست به نقد
نمبرم .باید فرصت داد تا سیاستگذار جدید ،خود را پیدا کرده و سیاستهایش را
ا
ی
انتخابای.
تدوین و اعالم کند و آنگاه «سیاستها» نقد شود نه «شعارها»ی معمول
و البته امیدوارم وزرای دولت ز
سیدهم ،فقط اهداف مطلوب را اعالم نکنند بلکه
نخست سیاستهای موردنظرشان را تدوین و ر
منتش و از صاحبنظران و کارشناسان
نظرخوایه کنند و سپس آنها را به برنامه تبدیل کنند و به اجرا گذارند .خود من در
ا
سال اول دولتها ،اگر نکات نگرانکنندهای در ز
برخ سیاستها ببینم معمول
یمنویسم و پوشیده یمفرستم .درمورد این دولت هم به این قاعده خود پایبندم .در
مورد افقگشای ز
نی نگران نیستم؛ «واقعیت» هولناکتر ،و جمهوری اسالیم عاقلتر
ی
از آن است که این «تنها گزینهی» پیش روی خود را از دست بدهد .اما ،از نگاه آنان،
گشای باید بهصورت «سنجیده» و بهدست «خودی»ها رخ دهد تا «تعنت»
این افق ی
و «تخفیف» و «تشویش» در آن نباشد.
اما در مورد تحوالت افغانستان ،راستش ناامید نشدهام حیت کردهام.
دستم نمرود که بگویم چه یمرود  /بر این دل تپیده در اندوه پنجشی
ز
های از
بههمیسبب این یادداشت را پر از تناقض خواهید یافت؛ چون بخش ی
آن را با قلم دلم نوشتهام و بخشهای دیگری را با قلم عقلم.
ی
فرصت برای غرب
طالبان،
راستش در هفتههای اخی نفسم باال نمآمد .غم پرپرشدن انبوه هممیهنان در موج
اخی کرونا و غم اخبار ناگوار افغانستان نفس را بریده بود .همان روزهای اول پیوزی
طالبان ،مطلب بلندی در بیست صفحه نوشتم و مسئله پیوزی طالبان در
افغانستان را از منظر نظریه «عبور تمدنها» (نظریه مندرج در کتاب «اقتصاد
سیایس مناقشه اتم ایران») و منافع این تحول را برای تمدن غرب ،آمریکا ،روسیه،
ز
چی و البته حکومت جمهوری اسالیم (نه ملت ایران) تحلیل کردم ،اما به توصیه
ً
ر
های از سخنم این بود که با پیشکشکردن ظاهرا
دوستان شفیق منتش نکردم .بخش ی
«آگاهانه و عامدانه» افغانستان به طالبان از سوی آمریکا ،آخرین مرحله از «جنگ
ز
خداحافظ» و تبدیل کامل خاورمیانه بهویژه کشورهای حامل رسمایههای اقتصادی

ی
ز
رسزمی سوخته ،محقق خواهد شد؛ و در واقع آخرین
و فرهنگ جهان اسالم به
مرحله از پروژه «عبور تمدنها» رخ خواهد داد .گرچه ممکن است آمریکا در ظاهر
ز
خونی داعش ،اجازه
جوری وانمود کند که ررسایط از دستش دررفته است و با بدرقه
پرواز از برج مراقبت گرفته است.
ز
خداحافظ» و پروژه «عبور تمدنها» به
برای اطالع دقیق از مفهوم «جنگ
کتاب «اقتصاد سیایس مناقشه اتم ایران» مراجعه کنید:
لینک تهیه کتاب (کلیک کنید)

بهگمان من حاکمیت طالبان بر افغانستان ،کشورهای قدرتمند (آمریکا،
روسیه ،ز
چی) را -هر یک بهشیوهای متفاوت -منتفع خواهد کرد و البته بیش از همه
کلیت تمدن غرب از آن سود خواهد برد .با تشکیل امارت اسالیم طالبان ،تمدن
غرب دو سود عمده خواهد برد .نخست اینکه استقرار بلندمدت امارت اسالیم
ی
طالبان ،یمتواند به تجربه یک شکست فکری ،فرهنگ و سیایس تازه در جهان اسالم
(بهعنوان رقیب تمدنهای مسییح در غرب وکنفسیویس در ررسق) بینجامد تا جهان،
ز
بهویژه خود ملتهای اسالیم ،بهطور ز
ناتوای و ناسازی نظام فکری
عیت یک بار دیگر
ی
فرهنگ اسالم ی
اهیی جوامع در دنیای مدرن مشاهده و تجربه کنند.
سنت را برای ر
و
ر
ی
ی
ز
فرودست تمدن
چنی تجربهای ،یا به افول کیل نظام اندیشگ اسالیم و پذیرش فراگی
اسالم از سوی خود مسلمانان خواهد انجامید که ریگمان مطلوب غرب است؛ و یا
به پدیداری یک رنسانس اسالیم برای سازگاری آموزههای اسالم با دنیای مدرن منجر
خواهد شد که نمدانم مطلوب غرب هست یا نه.
ز
دوم اینکه ،یمتوان پیش ز
طالبای بسیار
بیت کرد که حکومت ایدئولوژیک
ناکارآمد خواهد بود و توان ساماندیه یک اقتصاد شکوفا را نخواهد داشت .بنابراین
یز
نگهداشی خودش و نمایش کارآمدی ،که تنها از طریق
چارهای ندارد که برای رسپا
ز
ر
ایجاد رفاه برای شهروندانش شدی است ،به خامفرویس منابع پناه ربید .افغانستان
ی
زیرزمیتاش در یک قرن اخی ،اکنون ز
ز
غتترین کشور
بهعلت دستنخوردگ منابع
ز
ز
ی
صنعت
معدی الزم را برای تداوم رشد باثبات
معدی جهان است که یمتواند مواد
غرب ،برای دهههای پیش رو تأ ز
می کند .بنابراین استقرار یک حکومت ناکارآمد
بهیین گزینه برای جهان غرب است .بهویژه آنکه ی
خامفروش ،ی
کنیل گرمایش ز
زمی،
مستلزم عبور اقتصاد جهان از سوختهای فسییل بهسوی انرژیهای پاک است،
ی
حیای برای تمدن غرب تبدیل شده است؛ و این عبور،
امری که امروز به یک زضورت
بدون «امکان ذخیهسازی» انرژیهای پاک ناممکن است .رسازیرشدن ذخایر عظیم
ً
غری ،با هزینه نسبتا ارزان ،تحقق این زضورت
لیتیوم از افغانستان به اقتصادهای ر
را امکانپذیر یمسازد.
ر
شوریس غیقابل حذف در کنار دولت
با حضور طالبان بهعنوان یک نیوی
سابق افغانستان ،هیچگاه افغانستان به ثبات و امنیت الزم نمرسید تا رسمایههای
ز
ز
معدی،
جهای بتواند به این کشور رسازیر شود و استخراج و صادرات انبوه مواد خام
بهویژه لیتیوم ،را محقق کند .ی
یز
نگهداشی
وقت طالبان به حکومت برسد ،برای رسپا
ز
نظم سیایس فاقد بوروکرایس خود و برای تأ ز
ماشی خشن رسکوب خود،
می انرژی
ر
مجبور به خام ر
حداکیی است و بنابراین طالبان خودش با دست خودش آن
فرویس
هدف غرب و بهطورخاص آمریکا را محقق خواهد کرد .پس چه نیازی به لشگر ر
کیس
پرهزینه و حضور ز
فییگ آمریکا در این کشور است؟
ی
ی
نمایندگ ایران فرهنگ
اکنون بیش از همه حیتم از جمهوری اسالیم بهعنوان نماینده طبییع و ز
تارییح «تمدن
ی
ز
تمدی
ایران فرهنگ» است که چرا نسبت به مهمترین تحول خطرآفرین برای حوزه

ی
فرهنگ ،ز
ز
یعت قدرت ی ز
چنی
گرفی طالبان ،هم در دو دهه اخی و هم امروز،
ایران
منفعل عمل کرده است و یمکند .سکوت یا سخنان و مواضع دو پهلوی مقامات
ا
سیایس کشور بهویژه وزارت خارجه را در تحوالت عظیم افغانستان ببینید ،گویا مثل
دعوای ز
بی دو گروه سیایس در پاکستان است که خییل دخیل به ما ندارد و باید
ی
ً
ز
ی
نظارهگر بمانیم .من قطعا طرفدار مداخله نظایم یا حت پشتیبای لجستیک از
گروهای نظایم داخیل افغانستان نیستم ،اما ریعمیل و انفعال سیایس کشوری که
خود را مرکز جهان اسالم یمبیند و ی
حت نگران کمبود سوخت مردم لبنان هم هست،
در قضایای اخی افغانستان برایم قابل هضم نیست .در واقع با مشاهده رفتار و
ً
ی
مسئولیت برای
مواضع مقامات در این تحوالت تقریبا باور کردم که جمهوری اسالیم
ی
هنگ برای خود قائل نیست و این همان ز
چیی است که
حراست از مرزهای ایران فر
ز
همی فهم دارد به
مردم ایران خییل زودتر از نخبگان سیایس اجتمایع فهمیدند و
چشماسفندیار نظام سیایس در داخل تبدیل یمشود.
ی
من شعار «رضاشاه روحت شاد» را نه یک شعار سیایس بلکه یک پیام فرهنگ
از سوی بخشهای ی
معیض جامعه یمبینم که بیانگر شکلگیی این باور در جامعه
ً
است که جمهوری اسالیم دقیقا مسیی عکس مسی رضاشاه را در تقویت پایههای
ی
ز
تمدی ایران فرهنگ دنبال کرده است .ضفنظر از درست یا غلطبودن این باور،
بخیس از مردم بر این است که هرچه رضاشاه در انسجام ر
ر
بخیس به عناض
گمان
ی
ز
ی
تمدی ایران فرهنگ موفق عمل کرد ،جمهوری اسالیم ناموفق عمل کرده و یا حت در
جهت تخریب آن عناض حرکت کرده است .مردم شاید نتوانند بیان شفاف و نظری
از این باور خود داشته باشند ،اما به ز
زبای نمادین دارند یمگویند با این نحوه حکمر زای،
ی
اقتدار تمدن ایران فرهنگ روبهزوال خواهد رفت .تجربه برخورد ایران با قضیه
ی
ز
افغانستان ،نمود ز
تمدی ایران فرهنگ است.
عیت افول اقتدار ما در مدیریت حوزه
در عراق و یمن و سوریه و لبنان ،پولها و سالح های ما یمتوانست اقتدار ما را برای
حراست از مرزهای ایدئولوژیک تشیع به رخ بکشد؛ اما در افغانستان که پول
عربستان و سالح پاکستان قویتر از ما حضور داشت و دارد ،نشان دادیم که در
ی
بازیگری فعال برای منافع میل و برای حراست از مرزهای ایران فرهنگ ،چقدر
ناتوانیم( .شاید دقیقتر این است که نگویم ناتوانیم ،بلکه بگویم ما در ضدیت کور
ی
با آمریکا ،منافع میل خودمان و حوزه ایران فرهنگ را فدا کردیم).
جمهوری اسالیم که تا یمن و سوریه رفته است تا مرزهای ایدئولوژیک تشیع
ی
را حراست کند ،باید به ملت ایران پاسخ دهد که «برای دفاع از مرزهای ایران فرهنگ
ی
ز
اقدامای انجام داده است؟».
اگرپاسیح نداشته باشد ،آیا این گمان را تقویت
چه
ی
ا
نمکند که اصول جمهوری اسالیم نماینده ایران فرهنگ نیست و خود را تنها نماینده
های است که در قضیه
تشیع ایدئولوژیک یمداند؟ بندهای زیر نمونهای از پرسش ی
افغانستان از اکنون در برابر جمهوری اسالیم قرار دارد و روزی باید پاسخ دهد:
الف) توضیح دهد که باتوجهبه نقش جدی عربستان در تقویت طالبان در تمام ۳۰
سال اخی ،جمهوری اسالیم کدام گفتوگوها را با عربستان شکل داده است تا توسعه
قدرت طالبان در چارچوی موردتوافق و ی
کنیلشده انجام شود و ما از کدام اهرمها
ر
ز
دشمت کور با عربستان باعث نشد تا تمام مراودات را
برای این کار بهره بردیم؟ آیا
قطع کنیم و اجازه دهیم عربستان بهصورت یکهتازانه حمایت از طالبان را ادامه دهد
ی
ی
و آنها را تا مرحلهای که اکنون بخش بزرگ از ایران فرهنگ را زیر سلطه خود بگیند،
پیش ربید؟
ب) توضیح دهد که باتوجهبه اینکه در این  ۳۰سال پاکستان مهمترین حایم نظایم
طالبان بوده است جمهوری اسالیم کدام گفتوگوی مستمر و سطح باال را برای

رسیدن به نویع تفاهم و شکلدیه به سازوکارها و قواعدی برای محدودسازی و
تعادل ر
بخیس به این حمایت نظایم انجام داده است؟
پ) توضیح دهد که تاکنون چه مذاکر یای و در چه سطیح با طالبان داشته است و
ز
های برای
در قبال این همه سال حمایت پشت
صحنه از طالبان ،چه تضمی ی
ی
جلوگیی از تعرض طالبان به حوزه ایران فرهنگ از آنها گرفته است؟
ت) توضیح دهد که چرا در مذاکرات ز
بی آمریکا و طالبان ،تحت نظارت سازمان ملل
متحد در دوحه ،که به آن دعوت شدیم ،حضور پیدا نکردیم و چرا نفرت کور از
آمریکا مانع آن شد که ایران تمام توان و ابزارهای سیایس خود را بهکار گید تا در
ی
ز
تمدی
مذاکرات ررسکت کند و از منافع ایران بهصورتکیل و منافع فرهنگ -
بهصورتخاص محافظت کند و نگذارد که آمریکا ،پاکستان ،قطر و سایر کشورهای
ً
ضفا بر اساس منافع خود مذاکرات را پیش ربیند؟ ما ی
وقت
عری و همسایه
عری و غی ر
ر
ز
به گفتوگوهای روسیه ،چی و آمریکا در مورد طالبان دعوت شدیم ،چرا نپذیرفتیم؟
اگر وزارت خارجه مخالف این حضور بوده است که امروز باید مسئوالن آن محاکمه
شوند و اگر دیگر قدرتهای پشت پرده بهسبب نفرت کور از آمریکا مانع شدهاند،
یمترسم بگویم خائن بودهاند و یمترسم درخواست محاکمه کنم ،اما دستکم آن
ی
باالدست تصمیمساز در حوزه سیاست ر
خارخ کنار
است که بخواهیم از مراکز
ی
گذاشته شوند .آیا گمان یمکردیم که طالبان با آمریکا تفاهم نخواهد کرد؟ حت اگر
یمخواستیم طالبان با آمریکا تفاهم نکند هم حضور ما مؤثرتر بود تا عدمحضور.
ی
تفاوی ز
بی عربستان و طالبان وجود دارد؟ و مگر نه آنکه
ث) توضیح دهد که چه
طالبان با اندیشه ز
سلفگری و با پول عربستان در افغانستان حضور قدرتمند پیدا
ز
روشت دارد و نه قابل اعتماد
کرده است؟ چرا به جای مذاکره با طالبان ،که نه هویت
ز
است ،با عربستان یا دیگر حامیان طالبان مذاکره و تفاهم نکردیم؟ آیا چیی جز
نفرت کور ایدئولوژیک باعث نشده است که برای دو دهه تعامل و گفتوگو و
عری (عربستان) را کنار بگذاریم و وضعیت
همکاری با قدرتمندترین و مؤثرترین کشور ر
ی
را بهسمت خسارتبارترین ررسایط برای ایران فرهنگ ربییم؟
ج) توضیح دهد که با رویکارآمدن طالبان چه منافیع برای ملت ایران و ی
حت آینده
ز
خود نظام جمهوری اسالیم تأ ز
چنی در برابر تسلط طالبان منفعل
می خواهد شد که
عمل کردهایم؟
چ) توضیح دهد بهموازات تالش پاکستان و عربستان برای انسجام ر
بخیس و توسعه
قدرت طالبان ،جمهوری اسالیم چه ر
تالیس برای همکاری و انسجام ر
بخیس به نیوهای
ی
حوزه ایران فرهنگ در افغانستان کرده است (تاجیکها ،ازبکها ،هزارهها ،سادات،
ً
قزلباشها ،ایماقها ،ترکمنها و بلوچها مجموعا با بیش از  ۵۵درصد جمعیت
افغانستان)؟
و اکنون ضفنظر از پاسخ این پرسشها ،چرا امروز از صدر تا ذیل مقامات
جمهوری اسالیم در مورد طالبان اینهمه گرفتار لکنت زبان هستند؟ این سکوت
مقامات کشور و اظهارنظرهای از جنس رفع تکلیف برای جامعه ایران مفهوم نیست
ی
تفاوی به حوزه
و مرموز یمنماید؛ و اگر نگویم بوی خیانت ،بوی نویع ریتدبیی و ری
ز
تمدی ایران را در این سکوت یمشنویم ،مگر اینکه با توضیحات و رفتارهای شفاف
مردم را روشن کنند .اگر این روشنگری صورت نگید ما رایه نداریم جز اینکه باور
ی
ز
تمدی ایران فرهنگ نمداند و هیچ
کنیم جمهوری اسالیم خود را نماینده حوزه
تعهدی در برابر دفاع از اجزای این تمدن ندارد .از این گذشته ،درحایلکه بیشیی
های از نیوهای درخطر در افغانستان تالش
غری برای نجات بخش ی
کشورهای ر
کردند ،ایران هیچ حرکت آشکاری در این جهت نکرد (حرکتهای پوشیده احتمایل را

خی ندارم) .ر ی
است سیاست ایران در مورد نخبگان اجتمایع ،سیایس ،اجتمایع،
ر ی
ی
ی
فرهنگ و صنعت افغانستان که در خطر هستند یا به هر علت دیگر برایشان مقدور
ی
سیاست اتخاذ کرده است؟ در این یک ماه کدام
نیست که در افغانستان بمانند چه
ز
تالش آشکار یا پنهان را برای حمایت و نجات برخ چهرههای خاص (غی از
خی دارم که به تعدادی از آنها ویزا دادهایم،
سیاستمداران) انجام دادهایم؟ یمدانم و ر
ی
ز
داشیز
اما این تعداد زیاد در برابر حجم بحران ناچی یمنماید .آنچه مهم است
ز
سیاست روشن و شفاف در این مورد است.
همچنی در مورد سایر مردم مهاجری
ی
سیاست داریم؟ سکوت؟ ز
ی
سیاست که
یعت همان
که به مرزها هجوم آوردهاند چه
چهل سال است داریم؟
شاید ما باید از همان ز
زمای که متوجه شدیم حکومت ما ز
حاض نیست هیچ
ز
ز
ز
افغانستای که در دهههای
تعیی تکلیف چندین میلیون مهاجر
روشت برای
اقدام
پیش به ایران آمدهاند انجام دهد ،متوجه نگاه حکومت به منافع و عناض ایران
ی
فرهنگ یمشدیم .مهاجر زای که دهها سال است در ایرانند ،فرزندانشان در ایران به
دنیا آمدهاند و بزرگ شدهاند و ازدواج کردهاند اما هنوز حکومت ما آنان را بهعنوان
«انسان» به رسمیت نشناخته است .مگر نه اینکه اگر آنها را بهعنوان «انسان» به
ز
تعیی تکلیف یمکردیم؟
رسمیت شناخته بودیم ،بعد از چهل سال برایشان
عبدالرحمان با ورود شوروی و ررسوع جنگهای داخیل در افغانستان به ایران آمد.
اکنون چهل سال است او را یمشناسم ،تمام بچههایش در ایران به دنیا آمدهاند ،و
ز
برخ اکنون ازدواج کرده اند .اما اکنون هیچکدام نه شناسنامه دارند نه اجازه حساب
یز
داشی گوایهنامه و نه
بانگ ،نه اجازه خرید تلفن همراه ،نه اجازه خرید اتومبیل و
ز
اجازه خرید خانه و تأسیس ررسکت و رسمایهگذاری اقتصادی .یعت یک جمعیت چند
ی
ز
ز
تمدی ایران فرهنگ را چهل سال است محاضه اقتصادی و
میلیوی عضو حوزه
اجتمایع کردهایم و تا پنج شش سال پیش هم ،ی
حت اجازه نمدانیم کودکانشان در
مدارس رسم ما ثبتنام کنند .من خودم مدرسه غیرسم «اللههای مهاجر» را ۲۵
ی
ز
مشکالی که در
افغانستای در اصفهان راهاندازی کردم و چه
سال پیش برای کودکان
ز
این راه نداشتیم .مجبور بودیم در مکای که معرض دید نباشد و بدون هیچ تابلو و
نشانهای و با درهای بسته به آموزش این کودکان ربیدازیم .ی
حت آموزش و پرورش به
کت یمکردیم یا کتابهای فرسوده بچههای شهر را
ما کتاب نمداد .کتابها را ر
ی
ز
ز
جمعآوری یمکردیم .خدا را اگر مهاجران عراق یا یمت یا فلسطیت یا سوری به ایران
ز
همی برخوردها را با آنها یمکرد؟ این است که باور ندارم که
آمده بودند حکومت
ی
جمهوری اسالیم خودش را نماینده ایران فرهنگ بداند .بهگمانم جمهوری اسالیم
اهیدی گرفته است که تنها نماینده حوزه تشیع ایدئولوژیک باشد .آی
تصمیم ر ر
ی
ی
چهرهها و شخصیتهای فرهنگ ایران ،در اینباره بیشی اندیشه و گفتوگو کنید.
نفرت کور ،خصلت ضد توسعه
در این چهل سال ،نفرت کور در میان دو گروه ،خییل برای ایران خسارتبار بوده
است .نفرت کور گروههای برانداز از جمهوری اسالیم و نفرت کور جمهوری اسالیم
ی
ز
ی
عقالی را بستند و بخش بزرگ از
منطف و
از آمریکا .هر دو گروه راه مذاکره و تعامل
ز
تارییح ملت ایران را نابود کردند.
فرصتهای
منطق جمهوری اسالیم در مبارزه با آمریکا همان منطق گروههای برانداز در
مقابل جمهوری اسالیم است :نفرت کور ایدئولوژیک .ما از ایدئولوژی کور و
نفرتمحور براندازان همان اندازه آسیب دیدهایم که از ایدئولوژی کور و نفرتمحور
جمهوری اسالیم .هر دو یمگویند قدرت حاکم یک قدرت سلطهگر اقتدارطلب
غی ز
قانوی و غیدموکراتیک است که باید نابود شود و هرگونه مذاکره و همکاری با آن
را خیانت به آرمانهای عدالت و آزادی ملت ایران یمبینند .از یک سو براندازان

ر
فروپایس یک نظم سیایس را در دنیای چندپاره امروز نمبینند یا
خسارتهای
ی
لیت) و با توسل به هیجانهای کور روانشناخت،
نمخواهند ببیند (تجربه سوریه و ر
مبارزه براندازانه خود را با جمهوری اسالیم توجیه یمکنند و چهل سال است
ز
عقالی و گفتوگومحور در فضای
نتوانستهاند به یک جمعبندی برای حضور
سیایس ایران برسند و این فرصت را به جمهوری اسالیم دادهاند که همواره بتواند با
استناد به فعالیت براندازان و به بهانههای امنی یت و جاسویس ،منتقدان را رسکوب
کند .براندازان متوجه نیستند که در دنیای مدرن هیچ ابزاری برای عقبراندن و ی
کنیل
ی
و پاسخگوکردن یک حکومت ی
بهی از آمادگ برای مذاکره و همکاری و تعامل با آن
ر
فحایس و عصبانیت باید همواره راه تعامل را گشود و
نیست و به جای پرخاشگری و
بهانه را از دست حکومتهای رسکوبگر گرفت.
ز
همی خطا را هم جمهوری اسالیم در مورد آمریکا یمکند .اگر ما با نظم موجود
ز
ی
ز
بسی راه تعامل ،گفتوگونکردن و تمرکز بر تخریب اقتدار
جهای هم مخالفیم راهش
آمریکا نیست .تجربه عقب ز
نشیت آمریکا در افغانستان نشان داد که خأل قدرتهای
ز
کنوی
«تعادلبخش» در جهان چقدر یمتواند خسارتبار باشد .راه برهمزدن نظم
ی
ز
ز
ی
ز
داشی
تمدی (اقتصادی ،اجتمایع ،سیایس و فرهنگ) و
جهای ،قویشدن واقیع و
قابلیت و مهارت برای بازیگری و تعامل مثبت با سایر کشورها برای تغیی نظم موجود
است؛ همان کاری که کشورهای نظی ز
چی ،هند و برزیل در دهههای اخی کردهاند.
ی
ز
ناتوایمان در تعامل
چهل سال است ما با حرکتهای براندازانه علیه آمریکا و بهعلت
ز
ی
عقالی با آمریکا ،فقط موضع و حضور آمریکا را در منطقه جدیتر و
منطف و
موقعیت ارسائیل را پایدارتر کردهایم .جمهوری اسالیم همچنان متوجه نیست ،که
ز
ز
ی
عقالی با آمریکا و مبارزه کور با یگ از قدرتهای اصیل
منطف و
ناتوای در تعامل
ز
جهای مستقر ،چقدر در این چهل سال به ملت ایران و ملتهای خاورمیانه
نظم
آسیب زده است (شاید هم متوجه هست اما اغراض دیگری در کار است).
متأسفانه نفرت کور از آمریکا و عطش برای بهشکستکشاندن آمریکا
(بهعنوان یگ از قدرتهای اصیل نظمآفرین در جهان پرآشوب امروز) جمهوری
انتخای قرار داد که نتیجه آن پیوزی طالبان در افغانستان بود.
اسالیم را در دامن
ر
ز
حکومت ما از ذوق شکست و عقبنشیت آمریکا از افغانستان ،تمام هویت و منافع
ی
ز
ز
پشیگ فروخت و با سکوت
تارییح حوزه ایران فرهنگ را در بازار حراج طالبان به
ز
رضایت ز
آمی یا ی
ییدآمی خود ،با سلطه ی ز
یافی طالبان در افغانستان همرایه کرد.
حت تأ
تجربه فیصلهبخش پیشاتوسعه
ً
من حقیقتا آرزو یمکنم که حاکمیت طالبان به یک نظم سیایس جدی و فراگی در
ز
افغانستان بینجامد تا به نزدیک نیمقرن ی ی
قانوی ،خونریزی و فقر در این
ثبای ،ری
ر
ً
ر
کشور پایان داده شود .حقیقتا امیدوارم آنان بکوشند حقوق اولیه بش را پاس بدارند
و حداقلهای مشارکت را فراهم آورند تا مسی شورشها و ی ی
ثبایهای جدید در
ر
ً
های که دادهاند عمل
افغانستان بسته شود؛ و جدا مشتاق آنم که طالبان به وعده ی
ز
طالبای ،نخست یک افغانستان باثبات و امن پدیدار شود
کنند تا از دل یک حکومت
ر
و سپس ،ی
رهای یابد .در
حت اگر با خامفرویس منابع ،این کشور از دام فقر
مطلق ی
ً
مذهت که رسما حکومت را در
رهی سیایس و
نیمقرن اخی از  ۹نفر رئیسجمهور و ر
ر
کابل بهدست گرفتهاند ،شش نفر کشته شده ،دو نفر تبعید و فراری ،یک نفر هم
ز
چنی کشوری ،امنیت و ثبات
(حامد کرزای) رسنوشت فردایش نامعلوم است .در
ز
همی نگاه بود که در روزهای اولیه بحران افغانستان ،با وجودی
اولویت اول است .با
که دلم با احمد مسعود بود اما خداخدا یمکردم که مسعود به طورجدی با طالبان
حت ی
وارد مذاکره شود و ررسطهای سخت نگذارد .ی
وقت طالبان ررسایط احمد مسعود
را نپذیرفت امیدوار بودم او با ز
برخ حرکتهای نمادین نگذارد کار به جنگ و غلبه

ی
خشونت ز
بیشی ،یا اعالم
آمی طالبان بکشد (مثال با اعالم سفر به کابل برای مذاکره
اتخاذ تصمیم پس از دیدار با علما ،یا ی
حت اعالم اینکه تصمیم برای مقاومت یا
گشودن پنجشی را به روی طالبان ،به رای مردم پنجشی واگذار یمکند) و تمام تالش
خود را بکند تا از یک نیوی سیایس و ز
مدی موثر به یک مبارز نظایم سلحشور تبدیل
نشود .اما متاسفانه رسعت تحوالت بهگونهای بود که کار از دست بشد.
ز
ز
طالبای بهعنوان مرحلهای
تمدی ،بهگمانم تجربه امارت
درهرصورت ،از نگاه
ز
فیصلهبخش برای جهان اسالم الزم است .استقرار یک حکومت دیت شیعه در ایران
ی
زمینه را برای دگر ز
فرهنگ ی
سنت شیعه آماده کرد
گوی ساختارهای فکری ،اجتمایع و
و ما بهرسعت در حال عبور از اندیشه ایدئولوژیک شییع به یک ساختار فکری و
ی
مذهت و معنوی
محتوای جدید اما در چارچوب نمادهای
فرهنگ تازه و مدرن با
ر
ی
هستیم .ریگمان این ساختار جدید ،فرسنگها با تشیع ایدئولوژیک که انقالب کرد و
تشیع فقیه ی
سنت که انقالب را مصادره کرد ،فاصله خواهد داشت.
چنی تجربهای در بقیه جهان اسالم (دنیای اهل ز ز
ز
تسی) وجود ندارد .هنوز
اما
ساختارهای ایدئولوژیک ،و نیاز نوستالژیک برای تکرار تجربه عهد خلفا (به بیان
زز
تسی موج یمزند .هنوز محبوبیت «اخوان
بنیادگراها ،سلف صالح) در جهان
ی
ی
ز
بیشی کشورهای اسالیم بهعنوان یک نیوی سیایس بالقوه ،گسیده
المسلمی» در
است .تجربه داعش گرچه در جهان اسالم ،زضبهای به اندیشههای بنیادگرایانه بود
ر
داعیس نتوانست با تجربه ز
عیت ماندگار
اما بهعلت عدم استقرار یک حکومت اسالیم
و تحولآفرین همراه با بازنگریهای بعدی همراه شود .اما وجود تجربه یک حکومت
اسالیم ز
ستمذهب که بکوشد برداشتهای خود از الگوهای صدر اسالم را بازتولید
ی
کند ،یمتواند کمک بزرگ برای فروریزی باورهای ایدئولوژیک مؤمنان جهان اهل
تسی باشد .بهگمان من امارت اسالیم طالبان ،نماد «جمهوری اسالیم اهل ز ز
زز
تسی»
است .ی
حت اگر بیش از نیم از ملت افغانستان هم مخالف حاکمیت طالبان در
ً
افغانستان باشند ،اما تقریبا تمام مسلمانان اهل سنت در جهان ،در برابر آن سکوت
حت به دیده رضایت یمنگرند .ی
کردهاند یا ی
حت موالنای بلوچستان که خودش
ز
شادمای خود را
مذهت و حکومت ایدئولوژیک است نتوانست
زخمخورده تبعیض
ر
ی
پنهان کند .تمام تظاهرای که این یک ماه در کشورهای دنیا بر علیه سلطه طالبان
ز
ز
غری بوده
غری و از سوی مهاجران افغانستای و برخ شهروندان ر
شد ،در کشورهای ر
ز
است .مردم جهان اسالم ،بهغی از ملت ایران ،در نویع سکوت رضایتآمی غنودهاند
و این ز
یعت «رأی» نانوشته مسلمانان اهل سنت جهان به حکومت طالبان.
و اکنون که جهان در آستانه گذار به دوره پساتوسعه و عرص اطالعات است،
تجری برای زمینهسازی
دست تقدیر این بوده است که ایران و افغانستان هزینههای
ر
مذهت اصیل جهان اسالم را ربیدازند .بهگمان من استقرار
گذار فکری در دو حوزه
ر
ر
حکومتهای اسالیم در ایران و افغانستان تجربههای فیصلهبخیس هستند که به
دگر ز
گویهای اسایس در بنیادهای فکری تشیع و ز ز
تسی خواهند انجامید .اصالحات
ً
ز
دیت ،بهمعنای تحوالت بنیادین و فراگی و نسبتا رسی ع ،در مسیحیت ،پانزده قرن
بعد از میالد مسیح رخ داد و راه تحول و ر
پیشفت را در جهان مسیحیت هموار کرد.
اکنون جهان اسالم ز
ز
پیامی اکرم قرار
پانزدهمی قرن از هجرت
نی درست در آستانه
ر
دارد .این قرن ،قرن دگر ز
گوی اسالیم است .سالم بر ایران ،سالم بر افغانستان.
 ...و اکنون مسئولیت حکومت ما
مشوع است یا ر
ضفنظر از اینکه حکومت طالبان ر
نامشوع ،فراگی است یا نه ،به
رسمیتش یمشناسیم یا نه و رابطهاش با ما حسنه خواهد بود یا نه ،جمهوری اسالیم
موظف است درباره ز
برخ موضوعات که به حیات جمیع مردمان ساکن حوزه ایران
ی
فرهنگ مرتبط است مواضع شفاف داشته باشد و بهطورجدی و فعاالنه تصمیم

ی
باالدست سیاست ر
خارخ
بگید و اقدام کند .در این موارد نه وزارتخارجه که نهادهای
ً
باید فعاالنه و مسئوالنه تصمیمگیی کنند .اینها به ذهن من رسیده است و ضفا
ز
طوالی است:
بهعنوان نمونه ذکر یمکنم؛ ریگمان فهرست این موارد بسیار
ز
 )1خطاها و یعمیلها که در بحرانهای پی ز
افغانستای داشتیم
شی در مورد مهاجران
ر
ی
نباید تکرار شود .در این موج جدید مهاجرت ،ما باید سیاستهای شفاف و دقیف
ی
فرهنگ ،ز
هیی،
اتخاذ کنیم .از یک سو باید برای جذب و حمایت از نخبگان علم،
ی
صنعت و اقتصادی افغانستان که تمایل به مهاجرت دارند برنامه
اجتمایع،
انسای ملت افغانستان و ذخایر انسایز
ز
مشخیص داشته باشیم؛ اینان رسمایههای
ی
ز
تمدی ایران فرهنگ هستند و باید از آنها حمایت شود .از سوی دیگر باید
حوزه
ز
ز
در مورد عموم مهاجرای که به مرزها آمدهاند اطالعرسای کنیم .االن هیچکس در
خی است و چه تعداد مهاجر به ایران هجوم آوردهاند و
ایران نمداند در مرز چه ر
ز
برنامه حکومت برای آنها چیست .من این همه سکوت و مخفکاری را نمفهمم.
 )۲سازوکاری برای بهکارگیی و گردش رسمایههای اقتصادی و مشارکت رسمایههای
ز
انسای مهاجران قدیم و جدید افغانست زای مقیم ایران از طریق مشارکت آنان در
ً
تأسیس ررسکتهای رسمایهگذاری ،طراخ و تسهیل شود .این ررسکتها بعدا
یمتوانند در بازسازی افغانستان مشارکت کنند.
 )۳هماکنون دانشگاههای ایران چند صدهزار صندیل خایل دارند .شایسته است که
ز
دانشجویای (بهویژه زنان دانشجو) که ممکن است
ررسایط برای ادامه تحصیل
دیگر در افغانستان نتوانند ادامه تحصیل بدهند فراهم شود .ما یمتوانیم هم
بهصورت حضوری و هم بهصورت مجازی ،امکان ادامه تحصیل دانشجویان
ا
ز
حت برای ی
افغانستای را فراهم آوریم و ی
دخی زای که احتمال
بهویژه زنان دانشجوی
در آینده اجازه ورود به دانشگاههای افغانستان نخواهند داشت ،فرصت
تحصیالت عایل فراهم آوریم .ما باید راه بستهشده بر زنان افغانستان را با پذیرش
ی
هویت آنان بگشاییم .و البته نخبگان و روشنفکران برای زمینهسازی
اجتمایع و
این پذیرش ،مسئولیت دارند.
 )4بسیاری از استادان دانشگاههای افغانستان یا اخراج خواهند شد یا مهاجرت
ا
ز
خواهند کرد.
همچنی احتمال طالبان بسیاری از رشتههای علم دانشگایه را
ممنوع خواهد کرد؛ راهاندازی یک دانشگاه مجازی توسط ایران برای حفظ و تداوم
این رشتهها و برای جذب استادان اخر راخ یا مهاجر و ز
نی برای ارتباط و ارتقاء
ز
کنوی و نسل آینده دانشآموختگان افغانستان یمتواند پیامدهای این
نخبگان
ی
ً
ضایعه عظیم علم و فرهنگ را کاهش دهد .حکومت ایران اگر مستقیما هم
ز
ز
ز
چنی دانشگایه را
قانوی برای تأسیس
چنی اقدایم ندارد یمتواند راه
تماییل به
هم برای دانشگاهیان (بخش خصویص) ایران و هم برای نخبگان و فرهنگیان
ز
افغانستای ساکن ایران باز کند.
ز
افغانستای به ایران یدر ی
ایت کردیم و
 )۵ما در امواج قبیل مهاجرت همفرهنگان
ر ی
ز
نتوانستیم یک تا دو میلیون کودک افغانستای را به سفیان فرهنگ خود تبدیل
کنیم؛ اکنون دوباره این فرصت فراهم شده است ،آن را از دست ندهیم .طالبان
هنوز درباره بازگشای مدارس ی
دخیانه به جمعبندی نرسیده است .این یک پیام
ی
ضی ح دارد :ی
دخیان افغانستان در اولویت برنامههای طالبان نیستند .اکنون که
فناوری ارتباطات و اطالعات اجازه یمدهد ،این امکان و حمایت را به نهادهای
ز
مدی و فرهنگیان و معلمان ایران و افغانستان بدهیم تا با مشارکت یکدیگر یک
نظام «آموزش فراگی مجازی» برای کودکان ،بهویژه ی
دخیان افغانستان ،راهاندازی
ً
کنند .لطفا به اندازه  1۰درصد از انرژی و پول و توجیه که برای جذب و تکثی و
حمایت از هواداران ایران در حوزههای سیایس و نظایم در کشورهای دیگر ضف
ی
یمکنیم برای جذب و حمایت از هواداران فرهنگ ضف کنیم .آیا ایران

ی
دخی پاریسگوی افغانستان در
دسترویدست خواهد گذاشت تا میلیونها
خانهها و در زندان ریسوادی بپوسند و فراموش شوند؟ آیا ایران همانگونه که
برای نشاندادن اقتدار خود به پایگاه آمریکای ز
عیاالسد در عراق حمله کرد ،این
ی
حمیت و اقتدار را خواهد داشت که به تأسیس یک نظام آموزش فراگی مجازی
برای کودکان افغانستان اهتمام ورزد یا اجازه اینکار را به بخش خصویص
ز
(نهادهای ز
افغانستای) بدهد و از آنان حمایت کند؟
مدی و معلمان ایر زای و
 )6نمدانم امنیت برقرار یمشود یا نه ،اما شک نکنیم که متأسفانه طالبان ،بهعنوان
ی
ز
ماندی خواهد بود؛ ی
حت اگر تا سالها
یک واقعیت نامطلوب در همسایگ ما،
ی
ز
تمهیدای بیندیشیم که اگر
جهای آنها را به رسمیت نشناسد .از هماکنون
جامعه
ز
امنیت و ثبات در افغانستان برقرار شد بتوانیم متخصصان و مهندسان ایرای در
ی
حوزههای ز
صنعت ،کشاورزی ،علم و پزشگ را بهسوی افغانستان گسیل
فت،
ز
کنیم .این هم یک فرصت تارییح برای مشارکت در بازسازی افغانستان و ایجاد
ی
ررسایط تعامل اقتصادی و اجتمایع و پرکردن شکافهای فرهنگ و تحکیم امنیت
ً
ی
فرصت است
است ،که در بیست سال گذشته تقریبا فروگذاشته بودیم ،و هم
برای کاهش بیکاری متخصصان ایر زای.
 )7پس از ثبات افغانستان ،الزم است با حکومت طالبان در مورد هزاران شهروند
ز
ز
ز
طوالیمدت
زندایهای
افغانستای که در زندانهای ایران یا بالتکلیفاند یا گرفتار
هستند ،و بسیاری از آنها هیچکس را در ایران ندارند که از آنها یادی بکند ،به
تفاهم برسیم .آنان گرچه جریم مرتکب شدهاند اما انسانند و در تعلیق نگاه ی ز
داشی
انسانها ،از ی ز
کشی آنها بدتر است.
همی آغازکار ،که هنوز طالبان قدرت رسم و اعتماد به نفس ز
ز
کاق
 )8خوب است در
پیدا نکرده است ،درباره امنیت مرزها با آنها گفتوگو شود و یک تقسیم کار دقیق
ز
ز
ز
بی ایران و طالبان انجام شود.
روشت
همچنی اکنون زمان آن است که ترتیبات
در مورد مدیریت قاچاق مواد مخدر اتخاذ شود .بهگمان من مذاکره با طالبان
اکنون که نیازمند رابطهاند ی
بهیین موقع است ،نه آن هنگام که نیازی ندارند و
طفره یمروند.
اهیدی در حوزه
شناسای یا عدم
شناسای طالبان یک مسئله ر ر
ی
ی
ی
سیاست است ،اما این هیچ ربظ به گفتوگو و تعامل برای مسائل مشیک ندارد.
دستکم از طالبان یاد بگییم که گرچه آمریکا را دشمن خود یمداند و در حال
جنگ با اوست ،اما در میانه جنگ ز
نی با آن مذاکره یمکند و راه گفتوگو را
ز
ناامت در مرزهای ررس یق ما شود ،و
نمبندد .ماندگاری طالبان نباید منشأ
ز
همی امروز است نه
اندیشیدن و گفتوگو و تفاهم با طالبان در اینباره ،وقتش
فردا.
ی
ز
ی
ز
دست و هی افغانستان ،ممنوع
همچنی در دولت طالبان ،بخش بزرگ از صنایع
)۹
ز
ر
یا غیقانوی خواهد شد .بسیاری از کتابها ،تابلوهای نقایس ،تندیسها ،لوازم
ز
موسیقای و نظایر آنها توسط خود مردم از ترس طالبان
هیی ،ابزارها و لوازم
ی
ی
ز
مخف خواهد شد .تنظیم راهکاری برای اینکه این منابع فرهنگ به جای ماندن و
نابودی در افغانستان یا خروج بهسوی غرب ،به ایران بیاید و در ایران بماند،
خدمت به مردم افغانستان و هم حفاظت از عناض فرهنگ و ز
ی
هی
یمتواند هم
تمدن ایر زای باشد.
اکنون که ارتش افغانستان فروپاشیده است ،رهاکردن این نیوها به حال
)1۰
خود یمتواند منبع تهدیدی برای آینده منطقه باشد .نباید اجازه داد تجربه عراق
تکرار شود .ارتش صدام که فروپاشید افشان اخر راخ یا فراری آن ،بعدها به داعش
پیوستند و مغز نظایم داعش را شکل دادند .این تجربه یمتواند در افغانستان هم
شکل بگید و چرخه خشونت را در افغانستان را برای چند دهه دیگر تداوم بخشد
و اینبار سومایل جدیدی در مرزهای ررس یق ما شکل بگید که  ۳۰سال است هیچ
ی
دولت ندارد و کشور میان گروههای قدرت و خشونت تقسیم شده است .این

ً
دقیقا همان نکتهای است که حکومت ما باید در موردش هم با آمریکا ،هم با
طالبان و هم با پاکستان وارد مذاکرات سطح باال و جدی شود .بنابراین مذاکره
برای مراقبت از احمد مسعود و سایر نیوهای عضو تمدن ایر زای از یک سو و
گفتوگو بهمنظور ی ز
بازیای ارتش افغانستان باید یگ از
یافی راهکاری برای
ر
محورهای اصیل تعامالت حکومت ایران با طالبان باشد.
 ...و اکنون مسئولیت مردم ما
ی
ز
ز
یک :جامعه ایران باید حضور یک استبداد دیت طالبای را در همسایگ خود بپذیرد.
ای کاش یمشد جهان را متحد کرد تا آنها را براندازیم؛ اما متأسفانه این آرزو
چشماندازی ندارد .آنهم ی
وقت که کشورهای مانند روسیه ،ز
چی ،ایران ،عربستان،
ی
ا
امارات و احتمال خییل از کشورهای دیگر منتظر آنند که آبها از آسیاب بیفتد و
طالبان را به رسمیت بشناسند؛ پاکستان که هماکنون چانه ز
زیهایش را برای
بهرسمیتشناساندن طالبان آغاز کرده است .توجه کنیم که در  ۲74سال گذشته،
ا
از ز
زمای که نادرشاه افشارکشته شد و افغانستان عمل از ایران جدا شد ،تا این لحظه،
ز
پشتوی نتوانسته است بر افغانستان حکومت کند.
بهجز چند ماه ،هیچ حاکم غی
طالبان پشتون ،افغانستان را میاث خود یمدانند و همانگونه که برای
ی
بهچنگآوردنش یپروا کشتند و کشته شدند ،یگمان برای نگاه ی ز
بیشی
داشی آن
ر
ر
ی
بیشی کشته خواهند داد .همه ما از خونریزی و سفایک طالبان
خواهند کشت و
دلشکستهایم اما گمان نکنیم اگر طالبان شکست خورد ،کار افغانستان تمام است،
بلکه چرخه خشونت تازهای آغاز خواهد شد.
ً
پس در افغانستان ،چرخه خشونت به بنبست رسیده است .تقریبا همه
ا
حکومتهای ز
مدی امروز جهان ،روزی با غصب و غضب و خشونت ،و معمول
بهصورت ر
نامشوع پاگرفتهاند .اما بهتدری ج ،گایه در طول صدها سال ،بهسوی شکل
و شمایل یک حکومت مدرن و ی
حت دموکراتیک حرکت کردهاند .بنابراین اگر حکومت
خطای که حکومت ما در مورد آمریکا کرد را
طالبان ماندگار شد ،مردم ما نباید همان
ی
در مورد طالبان تکرار کنند .همانگونه که حکومت را نقد یمکنیم که چرا بهعلت
نفرت کور ایدئولوژیک ،برای حفاظت از منافع ایران با عربستان و آمریکا گفتوگو و
ز
طالبای هم باید تعامل کرد .تعامل
تعامل نکرد ،معتقدم برای منافع ایران با حکومت
راه گفتوگو را یمگشاید؛ تعامل راه خشونت را یمبندد؛ تعامل همشنوی و همفهم
ی
مشیک ایجاد یمکند .ی
حت اگر بخواهیم روشهای طالبان
یمآورد؛ و تعامل منافع
ز
ر
یز
جای نخواهد برد.
مدیتر شود ،بسی راه تعامل و فحایس سیایس به یکدیگر راه به ی
دو :نخبگان و روشنفکران باید از این الک غضب و ناله و عزا بهدرآیند و در
های
مورد آینده روابط ایران و افغانستان روشنگری کنند و بهویژه جامعه را با واقعیت ی
که الزم است آشنا کنند .پذیرش واقعیت تحمیلشده شجاعت یمخواهد .همکاری
اهیدی توسط حکومت بود.
با طالبان برای اخراج آمریکا از افغانستان یک خطای ر ر
اکنون ز
نی همکاری برای بردن افغانستان بهسوی یک جنگ داخیل دیگر ،خطای
اهیدی است .همانگونه که انتظار داریم مقامات کشور در برابر واقعیتها صادق
ر ر
باشند و اعتبار خود را خرج منافع میل کنند و در نقاط بنبست ،جام زهر
بنوشند،کنشگران ز
مدی و روشنفکران هم باید یاد بگیند جام زهر بنوشند و نگذارند
جامعه در هیجانهای زودگذر به بیاهه برود.
سه :در گذشته ،هم حکومت و هم ما مردم ،خطاها و جفاهای بسیاری در
ز
افغانستای ،این هموطنان قدیم و همفرهنگان امروزی ،کردهایم .اگر
مورد مهاجران
ز
آن شیوهها تکرار شود به این معت است که ما هنوز گایم بهسوی «شهروندی
ی
هویت مهاجران قدیم و جدید
توسعه» برنداشتهایم .ما هم باید با پذیرش اجتمایع و
ی
ز
ز
افغانستای و اصالح نگاه و رفتارمان نسبت به آنان مسئولیت تارییح و فرهنگ خود

ز
انسای خویش ،به
را در قبال این همفرهنگان بپذیریم؛ و هم امروز در راستای وظیفه
حد وسع ،در تیمارداری مهاجران و در راهماندگان و نخبگان آسیبدیده داخل
ز
افغانستان بکوشیم .اکنون همه ایر ز
انسای یماندیشند و هم دل در گرو
انیای که هم
ز
بپاخیند و هرکس به اندازه توان خود قدیم بردارد .نهادهای
تمدن ایران دارند باید
ز
ز
مدی ،نخبگان علم و دانشگاهیان ،هیمندان ،صنعتگران ،اهایل فرهنگ ،فعاالن
اقتصادی ،کارآفرینان و همه ر
قشهای دیگر بکوشند هرکدام بهصورت غیرسم
حمایت از یک یا چند نخبه (اندیشمند ،ز
هیمند ،صنعتگر ،تاجر ،دانشگایه ،اهایل
ی
ز
ز
پریشای و آسیب و آوارگ است بر عهده
افغانستای را که در معرض
رسانه و)...
بگیند .ی
فرق نمکند این نخبگان خواه در خود افغانستان آواره یا فراری یا پنهان
باشند ،یا به ایران وکشورهای دیگر مهاجرت کرده باشند یا در مسی مهاجرت و انجام
ی
ز
قانوی مهاجرت باشند ،همه آنها زندگشان مختل شده است ،و دستکم
مراحل
ی
برای مدی تا اوضاع تثبیت شود ،نیاز به حمایت دارند .برای مثال ،من اکنون در
جریان وضعیت یک ز
قایص مرد هستم که طالبان به خانهاش هجوم بردهاند تا به قتل
برسانند ،و چون او در خانه نبوده است ،همشش را کشتهاند .او اکنون با سه فرزند
خردسال از افغانستان خارج شده و در تالش است تا از یگ از کشورهای همسایه
اجازه اقامت بگید .و از این نمونهها صدها مورد وجود دارد.
برخ از کنشگران ز
هماکنون ز
مدی و فعاالن رسانهای در این زمینه فعال شده و
ی
«پویش همسایگ» را بهراه انداختهاند .من در جریان فعالیت آنها هستم .فعالیت
ی
آنان را یمتوانید در کانالهای تلگرام و اینستاگرام «همسایگ» ( )@hammsayegiدر
ز
پریشای از یک یا چند فرد یا خانواده
لینک زیر دنبال کنید .اگر تمایل دارید ،در این ایام
از نخبگان افغانستان (خواه آواره و پنهان در افغانستان ،یا در راهمانده یا مهاجر به
ً
ایران و کشورهای دیگر) حمایت کنید ،این پویش یمکوشد ارتباط شما را مستقیما با
آنها برقرار کند ،یا کمک و حمایت شما را به آنها انتقال دهد .هرکس توانگری و م ی
کنت
دارد و یمتواند ی
حت یک نفر را حمایت کند ،این بخت را از خویش مراند .در عمر هر
کدام از ما فقط چند بار از این بختیاریها با ما همراه یمشود و ما معموال از رس
ی
غفلت یا کسالت ،آن بخت را فرو یمگذاریم.
بیشی ما در مسی تکامل وجودی
ی
رهای از این در راه ماندگ ،دست در راه ماندهای را
خویش« ،در راه ماندهایم» .برای ی
ز
بگییم .و تو خواننده گرایم ،ی
ز
کمیین کاری که یمتوای بکت این است که این یادداشت
یا این لینک را برای همه ز
بفرست که گمان یم ز
ی
کت هنوز چشمههای انسانیت در
آنای
ُ
وجودشان یمجوشد و تمکن و تمایل کمک به همنوعان خود را دارند.
ی
لینک کانال اینستاگرایم همسایگ (کلیک کنید)
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