
ساله از کابل(؛ خبربگاب با   13)لیال حسینی        

 خرگگزا ی غیگ  سمی ایگان

گویم، البته تسلیت من شاید            اول از همه تسلیت می

آخرین تسلیت به عنوان یک خبرنگار باشد، چرا کهه 

ی  تمام جهان و حتی سهازمهان مهلهن ایهن حها  هه

  ر ناک را به ایرانیان تسلیت گفتند.

سهالهگهی بهه  6من فرزند سوم خانوا ه هستهم.  ر

همراه ما ر و خواهرم به ایهران مهههاجهرد کهر م، 

برا رم یکی  و سالی زو تر از ما برای کار به اصفهان 

آمده بو  و از آرامش و امنیت خوب آنهاها بهرایهمهان 

گفت، ما هم ترغیب شدیم که به ایران برویم. ما بهه 

تری نسبت بهه شهههر   کرمان آمدیم که هم شهر گرم

تر به مرزهای افغانستان بهو .   هم نز یک خو مان و 

البته بماند که  وری از پدر و  ر  غهربهت کدهیهدن 

برایمان سهتهت بهو . امها مهن  ر کدهور خهو م 

چیزهایی  یده بو م که قابن تحمن کر ن نهیهسهت، 

اما من به امید ساختن آینده ای بهتر ولو  ر غهربهت 

گویم کهه  طاقت آور م. چند مور  از  ر  هایم را می

شما هم بدنوید و ببینید آیا  ختر مقاوم و صهبهوری 

 هستم یا نه؟ 

وطنانم بر بال هواپیما هنگام   ر  آویزان شدن هم _

 ر  و  -فرار )شما بتوانید مهاجرد( از افغانستان 

سن و ساالنم از ایهنهکهه  ر کهرس  رس  ترس هم 

 -هرلحظه بمبی یا خمپاره ای بر سرشان فرو  بیاید 

هموطنانم  ر سرمهای بهیهن  تک   ر  و غم فود تک

ها هنگام خروج پهنهههانهی ازکدهورم و...  کوهستان

ها بتدی از گذشته و کو کی تله  مهن اسهت.  این

انگار این خوشی ما  وامی ندار  و قهرار اسهت  ر 

ها را باز بهبهیهنهم. مهر مهی را  ایناا هم آن غم و  ر 

بینم از قومیت های متتلف که چند  هه اسهت  می

 ر کنار هم با امنیت و با یک پرچم سه رنگ زندگهی 

کنند. اما این روزها انگارجور  یهگهری زنهدگهی  می

زنند. چند مور  از اتفاقاد جاری  ر  شان را رقم می

 کنم. ایران را برایتان بازگو می

های متتلهف  _شعارهای نامتعارف خیابانی  ر شهر

به  لین مرگ  ختهری کهر سهتهانهی،  خهتهری از 

لرستان و  ختری  ر تهران کهه الهبهتهه مهتهن ایهن 

شعارها به مرگ این  ختران زیا  ربطی نهدار ._ بهه 

آتش کدیدن امهوال عهمهومهی شهههر، نهیهروههای 

 اوطلبانه ای که برای کمک به خیابان آمده بو ند و 

گناه و حتی مامورین نظم و امنیت به  لین  مر م بی

فود یا به قولی کدته شدندان که بعدا ا بهاد شهد 

ها  کدته شدن نبو ه و  الیهن اصهلهی  که مرگ آن

چیز  یگری بو ه است.و  ر نهایت خبر شها د تأ ر 

برانگیز مر مانی که برای زیارد به شاهچراغ شهیهراز 

ها نیز بتدی از خبرهایی بهو  کهه  رفته بو ند...این

چندان روان من آمد تا بنویسهم.   ها به قلم نه این روز

البته خبرنگارهای زیا ی هستند کهه بها جهزیهیهاد 

تهری اخهبهار را بهازگهو  بیدتر و تیتهرههای مهتهنهو 

کنند؛ از همکاران رسمی و غیر رسمی خو م تها  می

هایی که خارج از ایران و بدون  وربین، هرچه بهه  آن

ها را  کنند. اما من این روز نگاهدان بیاید روایت می

تر به چدمان خو م  یده ام. زیا  کار سهتهتهی  قبن

بینی کنم.  ر نهاک  نیست که بتواهم آینده را پیش

رو . حهتهی مهن  است بگویم و قلمم از  ستم  ر می

ظاهر مهاجری  ر ایهن کدهور هسهتهم، ایهن  که به 

آرامش و اتحا  و امنیت ایران را بیدتر از جهنهگ و 

 خواهم.  ریزی  ر افغانستان می کدتار و خون

یابی  منفعت طلهبهان  پایان این راه چیزی جز  ست

زورگویی مثن  اعش، کومله، طالبان و... به بتدهی 

از این کدور یکپارچه نیست. تک تهوصهیهه ای کهه 

توانهم  اشهتهه بهاشهم،  برای  رمان این  ر  تازه می

کر ن تفکر، از جنهس   مند توصیه ای از جنس قدرد

مطالعه ی تاری ؛ مطالعه ی جریانهاد کدهور مها و 

امثال ما؛ نه چندرنگی و تفرقه است. اگر عمق ایهن 

تفرقه اندازی ها را  رک کنیم،  ر آینهده خهبهری از 

 ر هایی که من و کدورم تحمن کر یهم،  ر کدهور 

 ایران نیست ...!!

 

 

 

 

 

هر زمان که کتاب تاری  ایران رو ورق میزنم به قسهمهتهههایهی 

برمیتورم که ندان از رشا د و شااعت و ایثار یک عهده ای 

  اره و تو ذهنم این جمله تداعی میده: آره کار خهو شهونهه.

کار کسایی که بی هیچ توقع و خواسته ای برای لبتهنهد اون 

باالیی و آرامش  ور و بریاشون از جون و مال و زنهدگهیهدهون 

 مایه گذاشتن...

آره؛ کارخو شون بو  که  یگه بر ه نیستیم و  زورگویی مهثهن 

آمریکا از زمین و هوا و  ریا ازمون میترسه و جرئت زور گفتهن 

 بهمون رو نداره...

آره؛ کارخو شون بو  که تا االن ایران سوریه ندد و نهامهوس 

 این ملت  ستمال یه مدت حیوون ندد...

آره؛ کار خو شون بو  اگه تو منطهقهه حهرف اول و آخهر رو 

میزنیم و بهترین امنیت مهنهطهقهه رو  اریهم و کدهور ههای 

 همسایمون آرزوشونه یه شب بی هیچ ترس و لرزی بتوابن...

آره؛ کار خو شون بو  که تو برف و سرما،آفتاب و گرمها، لهب 

مرز، خبر ار و محهکهم وایسها ن تها مها ایهنهاها راحهت تهو 

 سرزمینمون سر به زمین بزاریم...

آره؛ کار خو شون بو  اگه وسط سین و زلزله کار و زنهدگهی و 

خونوا شون رو ول کر ن و اومدن تو آب و ِگن و خرابه تا مر م 

 کنن...  تنها نباشن و کمکدون

آره؛ کار خو شون بو  اگه برای مر م روستاهای  ور افتا ه و 

محروم،خونه و مدرسه و مساد و بیمارستان ساختن تا مهر م 

نگ امروز فر ای مسئولین نباشن...
َ
 ل

آره؛ کار خو شون بو  که ندون  ا ن با حااب هم میده بهه 

بهترین جایگاه های علمی و ا بی و ورزشی و ههنهری و ... 

 توی جهان رسید...

آره؛ کارخو شون بو  اگه شب و روز انقد با علم ور رفهتهن تها 

شدیم  ه پزشکی تو جهان، هفت هوافضا تو جهان، سه نهانهو 

 تو جهان،  و اختراعاد تو جهان و...

آره؛کارخو شون بو  اگه ایران و اسرم رو زنده نگه  اشتهن و 

 به جهان ندون  ا ن تا همیده به آرمان هاشون وفها ارن...

آره؛ هرچی افتتار و اقتدار تو تاری  این سهرزمهیهن هسهت؛ 

  کارخو شونه.

 آره کـار خودشـونه!

   111ویژه نامه سفیر؛ سال پانزدهم؛ شماره 



عنوان حهامهرن پهیهام  " انداویان باید همچنان به

کنندگان پویایی و تحرک انهقهربهی  انقرب و تضمین

بمانند. رسالت  انداو این اسهت کهه ههمهچهنهان 

پیدگام انقرب باشد و پیداهنگ حرکت باشد اما نه 

ها جدا شهو  و بهرای خهو ه بهه  چنان که از تو ه

سویی رو  و یک وقت پدت سره نگاه کند بهبهیهنهد 

 »شهید بهدتی«ها تقریبا کسی نیست."   که از تو ه

رضهوی و مطهطهفهی  احمد قندچی، مهدی شریعت

ی  کهر نهد کهه مهبهارزه نیا هیچگاه تطور نهمهی بزرگ

 انداویان  ر برابر استبدا  ایرانی و اسهتهعهمهار و 

کو تای آمریکایی تا حدی تنزل پیدا کند کهه امهروز 

 انداویان  خواستار غذاخوری متهتهلهط بهاشهنهد. 

کنهنهد کهه   انداویان  هه پنااه هم هرگز باور نمی

های ایهدئهولهو یهک  ر  های سیاسی و بحث میتینگ

باب تدکین حکومت مر می به جای سلطهنهتهی  ر 

ها و پهایهیهن   اندگاه جای خو  را به شکستن شیده

آور ن تابلوها  ا ه باشند. جنبش  انداویهی  ههه 

هفتا ، هدتا  و نو  که روزی خو ه را طهالهب بهر 

حق  موکراسی، گفت و گو، حقوق بدهر و ... مهی 

 انست، امروز خو ه را  ر کدام نقطه مهبهارزه مهی 

هها را  بیند؟ اصر می توان اتفاقاد اخیهر  اندهگهاه

جزیی از جنبهش  اندهاهویهی  انسهت؟! شهههیهد 

هها پهیهش  ر سهتهنهی حهکهیهمهانهه  بهدتی سهال

گفتند:" انداو موذن جامعهه اسهت، اگهر خهواب 

شو ." امهروز مهی بهیهنهیهم  بماند نماز امت قضا می

برخی  انداویان نه تنها موذن نیستند کهه حهتهی 

نهمهاز خهو شهان ههم قضها شهده اسهت. بهرخههی 

هها گهم   انداونمایان هویتدان را  ر بهازی رسهانهه

کر ه و  ر پی ابتذال و اغتداه اند. شعارشان شعار 

های چاله میدان است.  جنسی و عملدان عمن الد

نه نگاهی به مر م  ار  نه  ر پی خواسته های آنهان 

ههایهی شهده کهه  ها امروز همطدای رسانه است. آن

شان  سههتدان تا شانه  ر خهون مهر م  منابع مالی

مظلوم یمن، عراق، افغانستان و فلهسهطهیهن اسهت. 

ها  ر برابر کفتارهای سهعهو ی،  هایی که سال رسانه

صهیونیستی و  اعش که  ستدان بهه خهون مهر م 

مظلوم آغدته است سکود کر ه اند، امروز تریهبهون 

 انداویانی شده اند که  غدغه شان اصر مدتص 

 نیست. اصر امروز آرمان شمای  انداو چیست؟!

"این بر اشت من از جنبش  انداوئی و نگاه من به 

جنبش  انداوئی است: ضهد اسهتهکهبهاری، ضهد 

گرایانهه  فسا ، ضد اشرافیگری، ضد حاکمیت تامن

و زورگویانه، ضهد گهرایدهههای انهحهرافهی؛ ایهنههها 

خطوصیاد جنبش  انداوئی است. انداو، زبده 

ت است چهون جهوان  ی توانایی و عطاره
ّ
های یک مل

ی مملکت   ار است و آینده است و عالم است و آینده

ی   ست او اسهت.  اندهاهو کهه زبهده و عطهاره

ت است نمیتوانهد خهو ه را از  توانایی
ّ
های یک مل

ی  مبارزه برکنار بداند؛ باید مبارزه کند. اّولین فریضه

سهاز  خواهی است.  انداو تطمیم  انداویی آرمان

وجه تطّور  هیچ   ساز است. به است.  انداو گفتمان

نکنید که این کارهای  انداویهی شهمها، کهارههای 

ا ری است."  انداو و جنبش  اندهاهویهی آن  بی

چیزی نیست که امروز  ر رسانه می بینیم،  انداهو 

و جنبش  انداویی  ر عرصه تحطهیهن، مهطهالهبهه 

گری، عدالتتواهی و کار جها ی  ر مناطق محهروم 

و  ر عرصه کرونا و  ر سین و زلزله پیدگام کمک بهه 

مر م است؛  انداوی ما با چدهم بهاز و آگهاههانهه 

وقایع را می نگر  و به موقع به وظیفه ی خو  عهمهن 

خواهند کر . برخی  انداویان یا هویتدان را گهم 

کر ه و یا بی هویت شده اند، اگر هویت را گم کهر ه 

می تواند با نگاهی عمیق و جستاوگهر بهه تهاریه ، 

خو ه را بازیابد. اما اگر بی هویت شده و نگهاههش 

های جگرخوار  وخته باید مراقهب بهاشهد  را به رسانه

که  ر این بازار رنگین کرغ را به جای قنهاری بهه او 

 قالب نکنند.

 

 

میر ی شرو  شد که ایاالد متحده به  ۴۰۰۲قطه از سال 

بهانه حمایت سوریه از تروریسم، تحریم ههای اقهتهطها ی 

سنگینی بر سوریه اعمال کر  و از طرفی  یگر خدکسالهی 

بزرگ  ر سوریه،معیدت را بر مر م سوریه ستت کر . مر م 

سوریه  ر نارضایتی به وضعیت معیدتدهان،عهلهیهه  ولهت 

سوریه اعتراضاتی پراکنده به راه انداختند تا ایهنهکهه یهک 

اتفاق،به جرقه ای برای راه افتا ن جنگ  اخلی  ر سوریهه 

تبدین شد.  انش آموزان یک مدرسه  ر شهر مهرزی  رعها 

روی  یوار های مدرسه شعار هایی علیه بدار اسد نوشتند. 

نیروهای امنیتی سوریه این  انش آموزان را  ستگیر کهر ه 

و رسانه ها با شایعه شکناه این  انهش آمهوزان،مهر م بهه 

خطوص جوانان سوری را به آشوب علیه  ولهت تهحهریهک 

 کر ند. 

فدار اقتطا ی،جنگ روانی و شایعه پراکنی رسانه،کدهتهه 

سازی جعلی از معترضین و افزایش تفهرقهه مهیهان اقدهار 

جامعه سوریه، زمینه ناآرامی و سلب امنیهت از سهوریهه را 

فراهم کر  و این کدور به جوالنگاهی برای تهروریسهت هها 

تبدین شد.  ستگاه های امنیتی ایاالد متحده، با آموزه 

اراذل و اوباه سوری اقدام به ایهاها  تهنهش و  رگهیهری 

هدفمند  ر شهر های سوریه کر ند و از طریق جهاسهوسهان 

خو   ر سوریه بر اوضا  مناطقی از ایهن کدهور مسهلهط 

شدند  ر همین حال موافقان و حهامهیهان بدهار اسهد بهه 

تظاهراد و تامعاتی پر اختند اما ناکارامهدی و نهابهلهدی 

پلیس سوریه  ر برخور  با آشوبگران و ههدایهت مهوافهقهان 

اسد، فضای جامعه سوریه را ملتهب تر و امنیت این کدهور 

را روز به روز متوجه خطر بیدتری میکر . این اوضا  پهر از 

نزا  های خیابانی و سرگرمی  ستگاه ههای امهنهیهتهی بها 

فضای پر از اشوب خیابان های سهوریهه، سهبهب شهد تها 

تروریست ها از غفلت  ستگاه امنیتی سهوریهه اسهتهفها ه 

کر ه و  ر مدد کوتاهی بر مناطق بسیار وسیعی از خهاک 

سوریه مسلط شدند و این سرآغاز تدکین غده سرطانی  ر 

 منطقه به نام  اعش بو .

حال آمریکا با همین نقده و ابزار ها با سهو  اسهتهفها ه از  

اوضا  نامطلوب اقتطا ی ایران، رسانه هارا برهم کر ه تها 

با کدته سازی های  روغین و ایاا  تفهرقهه مهیهان اقهوام 

ایرانی و گروه های شیعه و سنی، ایران و حافظان امهنهیهت 

این مرز و بوم را مدغول جنگ  اخلی کهر ه و از طهریهق 

تزریق تروریست به این آب و خاک، حکومت اسرمی ایهران 

را سرنگون کر ه و وضعیتی مدابه وضعیت مر م سوریهه را 

برای ملت ایران رقم بزند غافن از اینکه مهر م و سهربهازان 

 ایران بارها این نقده را نقش برآب کر ه اند.

 تکرار سوریه از شبکه ایران
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