جغرافیای َمسخشدهی زیر پل سوخته
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جغرافیــای زیــر پــل ســوخته ،بــه چنــد قســمت اصلــی تقســیم میشــد .همیــن کــه از آن شــکاف میــان پــل جدیــد و پــل قدیــم پــل ســوخته بــه پاییــن پــا بگــذاری ،در
قســمت ابتدایــی پــل ســوخته ،جایــی اســت کــه ســاقیهای اصلــی مــواد مخــدر در آن قســمت مکانهایــی دارنــد بــرای خریــد و فــروش مــواد و بیشــتر معتادانــی کــه
درصــدد تهی ـهی مــواد مصرفــی خــود اســتند ،مجبــور اســتند پیــش ایــن ســاقیها بیاینــد و مــواد بخرنــد.
قســمت آغازیــن پــل ســوخته ،بیشــتر شــبیه یــک بــازار پــر جنبوجــوش اســت کــه در دو طــرف ایــن قســمت مکانهــای کوچکــی مرزبنــدی شــده اســت کــه هــر مــکان
بــه مســاحت ســه یــا چهــار متــر مربــع بیشــتر نیســت و میبینــی کــه در هــر مــکان میــز کوچکــی تهیــه شــده اســت و ویترینــی بــا نورهــای مخفــی تزئیــن شــده اســت کــه
انــواع مــواد مخــدر از بســتههای کوچــک تــا بســتههای نیــم گرمــی و یــک گرمــی و چنــد گرمــی و یــک تــرازوی کوچــک را در خــود جــای داده اســت؛ البتــه هــر یــک از
ایــن دکانهــا بســتگی بــه ســلیقهی فروشــندهی مــواد دارد کــه چگونــه دیزایــن شــده باشــد کــه بتوانــد توجــه فــرد معتــاد را بــه خــود جلــب کنــد تــا از آن فروشــنده مــواد
بخــرد .ناگفتــه نمانــد کــه فروشــندهای میتوانســت در زیــر پــل ســوخته موفــق باشــد کــه مــواد مخــدری را...

سرور دانش :ادعای رشوهی جنسی در دولت
بهگونهی جدی بررسی شود
معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ،بـه دادسـتانی کل هدایـت داد تـا ادعـای
رشـوهی جنسـی در ادارات دولتـی را بهگونـهی جـدی مـورد بررسـی قـرار
د هد .
سـرور دانـش ،روز یکشـنبه ( 23سـرطان) ،در کنفرانـس ملـی هماهنگی
نهادهـای مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان ،تاکیـد کـرد کـه اگـر اتهامـات
وارد شـده بـه نهادهـای دولتـی در مورد رشـوهی جنسـی به اثبات برسـد،
عاملان آن بایـد بـدون کمتریـن تردید ،بـه باالترین حـد ،مجازات شـوند.
او بـا بیـان ایـنکـه رهبـری حکومـت از هیـچ مجـرم و خائنـی حمایـت
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نمیکنـد ،هشـدار داد« :اگـر ایـن اتهام بـه اثبات نرسـد ،افـراد مغرضی که
دسـت بـه اتهامات بیاسـاس میزننـد و چهـرهی بانوان عفیـف و پاکدامن
مـا را مخـدوش میسـازند ،بایـد مجازات شـوند».
آقـای دانـش گفـت کـه ادعاهـای اخیـر ،بیشـتر جنبـهی سیاسـی نیـز
دارد و افـرادی بـه منظـور اهـداف کمپاینـی بـه آدرس حکومـت دسـت به
عقدهگشـایی میزننـد تـا خـود را پـاک و طـرفدار قانـون نشـان دهنـد و
اذهـان عامـه را علیـه تیـم حکومـت مخـدوش سـازند.
در اوایل ماه جوزا ،حبیب اهلل احمدزی...

بیش از  900غیر نظامی
پنج ماه اول سال جاری
میالدی جان باختند
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صبح کابل

وزارت دفــاع امریــکا ،اعــام کــرده اســت کــه در جریــان پنــج
مــاه اول ســال جــاری میــادی 950 ،غیرنظامــی در نتیجـهی
درگیریهــا در افغانســتان جــان باختهانــد.
بــه نقــل از صــدای امریــکا ،پنتاگــون ،در گزارشــی تحــت
عنــوان (تقویــت امنیــت و ثبــات در افغانســتان) ،کــه بــه
کانگــرس امریــکا ارائــه کــرده ،همچنــان گفتــه اســت کــه در
جریــان ایــن پنــج مــاه 2213 ،غیرنظامــی در افغانســتان زخــم
برداشــتهاند.
در گــزارش آمــده اســت« :ماموریــت حمایــت قاطــع مســؤول
 ۶۰کشــته و  ۵۵زخمــی ،نیروهــای امنیتــی افغــان مســؤول
 ۶۸کشــته و  ۹۰زخمــی و گروههــای تروریســتی مســؤول
 ۷۷۸کشــته و  ۱۹۷۱زخمــی بودهانــد».
همچنــان بــر اســاس ایــن گــزارش ،طرفهــای نامعلــوم
جنــگ در افغانســتان ،مســؤول  ۴۴کشــته و  ۹۷زخمــی
بود هانــد.
تلفــات غیرنظامیــان در افغانســتان در حالــی گــزارش شــده
اســت کــه در جریــان چنــد مــاه گذشــته ،گفتوگوهــای
طرفهــای خارجــی بــا نماینــدگان طالبــان ،بــه منظــور
برقــراری صلــح در افغانســتان شــدت یافتــه اســت.
در آخریــن مــورد ایــن گفتوگوهــا کــه روز جمعــه
(۲۱ســرطان) در بیجینــگ برگــزار شــده بــود ،نماینــدگان
امریــکا ،روســیه ،چیــن و پاکســتان ،بــر آغــاز گفتوگوهــای
بیناالفغانــی ،میــان حکومــت افغانســتان ،طالبــان و ســایر
طرفهــا ،تاکیــد کــرده بودنــد.
شــرکتکنندگان ایــن نشســت چهارجانبــه ،تاکیــد کــرده
بودنــد کــه آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،منجــر بــه
شــکلگیری چارچــوب صلــح خواهــد شــد.

w w w. s u b h e k a b u l . c o m

امپراتوران
جادههای کابل

گزارش تحقیقی

صفحه 8

صفحه 3

همبستگی ترکیه-افغانستان

زنان چگونه

یافتههـای روزنامـهی صبح کابل نشـان
میدهـد کـه حضـور معلـوالن نـه تنها
بـرای تنظیـم ترافیک شـهر کابـل موثر
نبـوده اسـت ،بـل آنـان بـا کرایـه دادن
جادههـا بـه دستفروشـان و باجگیـری
از رانندههـای موترهـای شـهری ،بـه
بینظمـی شـهری افـزوده و ماهانـه از
ایـن درک میلیونهـا افغانـی کسـب
درآمـد میکننـد .مقامهایـی در ادارهی
شـهرداری کابـل تاییـد میکننـد کـه
 30درصـد از عوایـد ایـن اداره به جیب
ایـن معلـوالن مـیرود کـه از آن ،هیـچ
مبلغـی بـه وزارت مالیـه نمیرسـد.
یافتههـای روزنامـهی صبح کابل نشـان
میدهـد که تعـداد  300تا  400معلول
سـاالنه تنهـا از درک سـاخت ادههـا
(ایسـتگاههای درونشـهری) خودسـر
در کابـل ،بیـش از یکصدوبیسـت
میلیـون افغانـی اخـاذی میکننـد؛ در
صورتـی کـه ایـن درآمد تقسـیم شـود،
میتوانـد زندگـی خیلـی از معلـوالن را
حتـا در تمـام افغانسـتان تغییـر دهـد.
بـر اسـاس آمـار رسـمی800 ،هـزار
معلول در افغانسـتان زندگـی میکنند؛
امـا بـر اسـاس سـروی نهـاد هنیکیـپ
تعـداد معلـوالن در افغانسـتان بـه 2.7
میلیـون میرسـد.
یکـی از معلـوالن در جـواب ایـن کـه
چـرا از راننـدگان پـول میگیـرد ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد «:مـا
حـق خـود را میگیریـم و براسـاس
قانـون ،ایـن پـول حـق ماسـت ».امـا
ایـن کـه کـدام قانـون ،عالقه نـدارد که
بیشـتر توضیـح بدهـد.
او میافزایـد کـه ایسـتگاههای
درونشـهری را بر اسـاس نیـاز مردم در
سـاحه ساختهاسـت و بـرای جلوگیـری
از بینظمـی و ازدحـام ،آنهـا را تنظیـم
میکنـد و بابـت ایـن کار حـق میگیرد.

عقالنیت و آزادی عقالنیت چیست ؟
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رفتـار عقالنـی بـا چـه معیارهایی سـنجیده مـی شـود؟ رفتار عقالنـی و رفتار احساسـی
یـا رمانتیـک چـه تفاوتهایـی باهم دارنـد؟ تمام ایـن مـوارد چگونه بـر آزادی عمل یک
انسـان تاثیـر مـی گذارد؟ از رمانتیک یا رمانتیسـم شـروع می کنیم؛ رمانتیسـم را «آیزیا
برلیـن» بزرگترین اتفاقی دانسـت در قرن بیسـتم...

ایمیل درز کردهی سفیر بریتانیا ...

در بخش آموزش زمینهی...

قدرتمند میشوند؟
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در یکـی از ایمیلهـای درزکرده از سـوی کیم داروک ،سـفیر پیشـین بریتانیـا در امریکا،
نوشـته شـده اسـت که دونالـد ترامپ ،رییـس جمهور امریـکا ،به خاطر لجاجـت با بارک
اوبامـا ،رییـس جمهـور پیشـین ایـن کشـور ،از توافق اتمـی با ایران موسـوم بـه (برجام)
خارج شـده...

«من»گفتن را در جامعه نهادینه کنیم!
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

«من»گفتن را در جامعه نهادینه کنیم!

قانون اساسی افغانستان
نیاز اساسی آن است
دیـروز ،معـاون دوم ریاسـتجمهوری ،در کنفرانـس ملـی
هماهنگـی نهادهـای مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان ،تاکیـد
کـرد کـه حکومـت افغانسـتان ،بـه تمام معنـا از پروسـهی صلح
حمایـت میکنـد؛ امـا تـا زمانی کـه طالبـان ارزشهـای مندرج
قانـون اساسـی را بـه صـورت واضـح نپذیرنـد ،مـردم و حکومت
نمیتواننـد فریفتـهی شـعارهایی شـوند کـه هیـچ معنـی و
محتـوای معقـول و عملـی نداشـته باشـد.
ایـن موضـع ،از سـوی معـاون ریاسـت جمهـوری ،میتوانـد
خوشبینـیای را راجـع بـه محتـوای نشسـتی کـه ممکـن تا دو
مـاه دیگـر بیـن طالبـان و حکومـت افغانسـتان برگزار شـود ،به
وجـود بیـاورد؛ ایـن خوشبینـی را کـه در صـورت نشسـت دو
جانبـهی حکومـت و طالبـان ،آنچـه موضـوع اساسـی و محوری
بحـث قـرار میگیـرد ،نظـام مردمسـاالرانهی افغانسـتان امـروز
ا ست .
در قانـون اساسـی کشـور ،آزادی شـهروندان ،از جملـه زنـان در
انتخابهـای شـخصی و فعالیتهـای فرهنگـی و اجتماعـی،
از جملـهی نکاتـی اسـت کـه دشـمن اصلـی آن تـا بـه حـال
گروههـای افراطگـرا و تروریتسـی بـوده اسـت .اگـر قـرار باشـد
صلـح افغانسـتان فـارغ از ایـن چهارچـوب و قوانیـن جـاری،
صـورت بگیـرد ،آن را میتـوان یـک توافـق سیاسـی میـان
سیاسـتمداران داخلـی و خارجـی دانسـت نه توافقی بر اسـاس
میـل و تقاضـای مـردم افغانسـتان.
در واقـع؛ قاطعیـت بـر سـر حفظ نظام کشـور ،نکتهای اسـت که
بایـد هـر اشـتراککنندهای در برنامههـا و نشسـتهای مربـوط
بـه صلـح افغانسـتان ،آن را اسـاس حضـور خود بسـازد و در این
زمان حسـاس بیشـتر از همیشـه بر آن پافشـاری کند.
در نشسـتی کـه بیـن هیأتـی از کابـل و گروه طالبـان در دوحه
برگـزار شـده بـود ،تعـدادی از اشـتراککنندگان ،از ایـن کـه
احسـاس کـرده بودنـد طالبـان در بحـث زنـان و حقـوق زنـان،
از خـود انعطـاف نشـان دادهانـد ،ابـراز خوشبینـی کـرده بودند؛
امـا دیـروز ایـن خوشبینیها ،از سـوی معـاون رییـس جمهور،
فریفتـه شـدن ایـن تعـداد از اشـتراککنندگان ،بـه حرفهـای
طالبـان خوانده شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه حکومـت افغانسـتان ،بـه بیتوجهـی
نسـبت بـه اتهاماتـی کـه ارگ را بـه وجـود فحشـا متهـم کـرده
اسـت ،مورد سـرزنش قـرار دارد .با ایـن حال آقـای دانش دیروز
گفتـه اسـت کـه اگر اتهامـات وارد شـده به نهادهـای دولتی در
مـورد رشـوهی جنسـی بـه اثبات برسـد ،عاملان آن بایـد بدون
کمتریـن تردیـد ،بـه باالترین حـد ،مجازات شـوند.
اتهـام یـاد شـده ،یکـی از بزرگتریـن ادعاهـا ،در طـول زمانـی
بـوده کـه بحـث حقـوق زنـان و کار آنـان در امـور اجتماعـی و
فرهنگـی ،در کشـور ،ارزش ویـژهای داشـته اسـت .ایـن اتهـام
باعـث خدشـهدار شـدن کارنامـه و دسـتآوردهای زنـان در این
اواخـر بـوده و بایـد با جدیت بیشـتری به آن رسـیدگی میشـد.
ن حرفها بسـته و راسـت
در واقـع ،ایـن پرونـده بایـد پیش از ای 
یـا دروغ آن معلـوم میشـد.
بـه نظـر میرسـد بنـا بـر ایـن کـه حکومـت افغانسـتان ،در
آسـتانهی چالشهـای بسـیاری از سـوی مخالفیـن سیاسـی و
همچنـان طالبـان قرار دارد ،بهتر اسـت بیشـترین تالش خودش
را در زمینههـای حقـوق بشـری بـه خـرج بدهـد .دلیـل ایـن
ضـرورت ،نهادینـه سـاختن ارزشهـای مردمسـاالرانه بـا نتایـج
خـوب و مفیـد اسـت و احسـاس میشـود ،بـه دلیـل ادعاهـا و
اتهامـات اخیـر و همچنـان خشـونتهای بیـش از حـد علیـه
زنـان ،چهـرهی قانـون و ارزشهـای قانونی کشـور ،در نظر مردم
خدشـهدار شـده اسـت.
در طـول سـالهای اخیـر ،هرچنـد بحـث زنـان و حقـوق زنـان،
همـواره از محوریتریـن مباحـث جامعـهی افغانسـتان بـوده؛ اما
خشـونتهای زیـادی نیـز در رابطـه بـه زنـان بـه ثبـت رسـیده
اسـت کـه خبـر از وخامـت اوضـاع میدهـد .داشـتن جامعـهای
کـه در آن زن و مـرد در کنـار هـم دارای نقش و مسـؤولیتهای
مشـخص باشـد ،نـه صرفـا یک تلاش بـرای کم کردن خشـونت
بلکـه تالشـی بـرای اسـتفاده از بخـش بـزرگ نیـروی انسـانی
کشـور بـرای پیشـرفتهای علمـی ،اقتصـادی و فرهنگی اسـت.
ابـراز نظـر آقـای دانـش بهعنـوان نماینـدهی رده دوم حکومـت
افغانسـتان در رابطـه بـه حرفهـای گـروه طالبـان در مـورد
چگونگـی فعالیـت زنـان ،تـا حـدی میتوانـد ،ایـن موضـوع
را بیشـتر از پیـش وارد گفتوگوهـای سیاسـی از قبیـل
نشسـتهای بیناالفغانـی در آینـده کنـد کـه ممکـن اسـت
حکومـت افغانسـتان ،در آن شـرکت داشـته باشـد .آزادی زنـان
در فعالیتهـای اجتماعـی ،هرچنـد هنـوز هـم بـا مشـکالت
زیـادی روبـهرو اسـت؛ امـا از جملـهی دسـتآوردهای اساسـی
مـردم افغانسـتان به حسـاب میآید؛ دسـتآوردی کـه در قانون
اساسـی کشـور دارای جایـگاه اسـت و حفظ آن ،نیـاز به حمایت
قاطعانـه از قانـون اساسـی کشـور دارد.

(تأملی بر پست اسد بودا و کمنتهای برخی از کاربران فیسبوکی  -قسمت سوم)

عزیز رویش

محمـد رفیعـی ()Mohamad Rafie
از ویانـای اتریـش و ذکـی میرزایـی (Zaki
 )Mirzaieاز آدالید اسـترالیا ،در سـخنانی که به
همدیگـر پـاس دادنـد ،پای جـواد سـلطانی را هم
بـه میـان کشـیدند .رفیعی خطـاب به بـودا گفت:
«بـه جـای مخاطب قـرار دادن رویش خوب اسـت
بـه رفیقتـان سـلطانی سـفارش کنیـد که بیشـتر
از ایـن رویـش را خـرد و از دیـد مـردم نینـدازد».
و میرزایـی بـا تکـهای که پرانـد ،گفت« :سـلطانی
نـان را بـه نـرخ روز میزنـد .بگذاریـد که مشـغول
 ....باشـد».
محمـد رفیعـی ،از همراهـان سـازمان نصر و حزب
وحـدت بـود .حـاال رفتـه اسـت بـه ویانـا و مثـل
اکثـر پناهجویـان دیگـر ،تاکسـیرانی میکنـد تـا
زندگـی خـود و خانوادهاش را تأمیـن کند و گاهی
کـه از پشـت فرمان تاکسـی فارغ میشـود ،از رنج
و گاهـی از شـیرینی خاطرههایـش میگویـد .درد
و رنج افغانسـتان و مردمـش همچنان در رگهای
رفیعـی شـور میزنـد .در جنبش روشـنایی سـهم
فعـال گرفـت و سـخنان و خطابیههـای سـوزناکی
بـه آدرسهـای زیـادی ایـراد کـرد .در پروفایـل
فیسبـوک خـود نیـز عکسـی از بابـه مـزاری دارد
کـه نشـان از تعلـق خاطـرش بـه ایـن خـط و این
راه است.
راز درشـتی سـخن رفیعی در برابر جواد سـلطانی
را نمیدانـم؛ امـا میدانـم کـه تصـورش از نقـش
سـلطانی در «اشـکی بـر گونهی سـخن» درسـت
برعکـس برداشـت او ،جـواد سـلطانی ،از
نیسـت.
ِ
اولیـن کسـانی بـود کـه هم اندکـی پـس از «قیام
تبسـم» کـه میخواسـتم روایتـم را بنویسـم،
مخالفـت کـرد و هم وقتـی تصمیم خـود مبنی بر
روایـت ایـن دو رویداد در «صبح کابـل» را برایش
گفتـم ،تأکیـد کرد که زمانش نرسـیده اسـت .حتا
گفـت« :خـوب اسـت همـهی آنهـا را یکجایـی
بـه شـکل کتاب منتشـر کـن ».من توصیـهی اول
سـلطانی را پذیرفتـم و روایـت «قیـام تبسـم» را
نشـر نکـردم؛ امـا ایـن بـار دالیلـی داشـتم که هر
چنـد برایـش مقبـول نیفتـاد ،بـه صـورت جـدی
مخالفـت هـم نکرد.
مـن بـرای سـلطانی اعتنـای زیـادی قایلـم .او
اسـتادم اسـت و در بسـیاری از مسـایل سیاسی و
اجتماعـی دیـدگاه ما زودتر به اشـتراک میرسـد.
شـاید موضـع سیاسـی مـا در پـارهای از مسـایل
یکـی نباشـد و خیلـی هـم فاصلـه داشـته باشـد؛
امـا دریافتهـا و برداشـتهایم را بهعنـوان یـک
کار دانشجویـی بـه صورت مسـتمر بـا او در میان
میگـذارم؛ از او مشـوره میگیـرم؛ از او میپرسـم
و در ختـم روز ،اگـر بـا او همـراه میشـوم یـا
نمیشـوم ،دلیلـی بر پایـان اثرگذاریهـای متقابل
خـود بـر همدیگـر نمییابـم.
ذکـی میرزایـی ،برعکس رفیعی ،از کسـانی اسـت
کـه قصـهی متفاوتـی دارد .زاویـهی نـگاه او بـا
رفیعـی یکـی نیسـت؛ امـا از پسـت اسـد بـودا و
کمنـت رفیعـی بـرای یـک تصفیهحسـاب دیگـر
سـود جسـته اسـت .مـن حرفهـای او و محسـن
زردادی و سـه کاربـر دیگـر بـه نـام لکـی باقـر و
جمعهخـان احسـانی را حاوی نکتههای مشـترکی
میبینـم کـه در بخش بعـدی تأملهایم بـه آنها
خواهـم پرداخت.
عجالتـاً بگویـم کـه در برداشـت مـن پسـت اسـد
بـودا و کمنتهـای علـی نـدام ،صابـر عرفانـی و
رفیعـی بـا آنچـه میرزایـی و زردادی و احسـانی و
امثـال آنهـا مینویسـند ،یکی نیسـت .بـه همین
دلیـل ،لحـن و پیـام ایـن آقایـان از زاویههـای
متفاوتـی بیـان میشـود کـه هـر دسـته بـه زبـان
و ادبیـات دیگـری تعلـق دارد و حسـاب دیگـری
را بـرای سـخنگفتن و گفتوگـو کـردن بـاز
میکنـد.
***
محسـن زردادی ( )Mohsin Zardadiنوشت:
«رویـش مطابـق به نـرخ روز نان میخـورد .امروز
جامعـهی مـا جامعه ماتـمزده اسـت و رویش باید
روضـه بخوانـد .فـردا که جامعه دیسـکوتیکا شـد،
رویـش از همـه خوبتـر خواهـد رقصیـد .نیرنگ و
فریـب در خـون و پوسـت هـر مال و نیمچـه مال با

آموزش اسلام عجین شـده اسـت .و مکرو مکراهلل
ان اهلل خیرالماکریـن ،را فرامـوش نکن !!»
محسـن زردادی را زیـاد نمیشناسـم؛ امـا معنای
نیـش و کنایههـای او در برابـر دیـن و مذهـب و
ملا و روضـه و قـرآن و جهـاد و بابـه مـزاری و
مقاومـت غـرب کابـل را درک میکنـم؛ همچنـان
کـه هماننـدی تعبیـرات او در «نـان بـه نـرخ روز
خـوردن» را بـا ذکـی میرزایـی معنـادار مییابـم.
بـه همیـن ترتیـب ،جنـاب ()Ľúçķy Baqir
بـا نقابـی کـه در صفحـهی مجـازی بـر صـورت
خود کشـیده اسـت ،زهـری از یک خاطـرهی تلخ
گذشـته را در سـخنانش میریـزد و میگویـد:
«از آنجايـی كـه بـه حافظـه دارم ،عزيـز رويـش
بـا هميـن مختهسـراییاش در بـاب حادثـهي
افشـار  ٢٠سـال پيش معـروف شـد و روايتهايی
از ايـن برهـهي وحشـتناك تاريـخ داشـت ،شـايد
ايـن بار بـا هميـن روضهخوانيهاي متعـددش در
مسـألهی دهمزنـگ ميخواهـد رنگ شـخصيتش
را تعميـم بخشـد!»
آقـای جمعهخـان احسـانی (Jomakhan
 )Ehsaniتحصیلکـردهی المصطفـا از قـم
نوشـت« :رویـش تلاش دارد خـدا و خورمـا را
بـا هـم داشـته باشـد؛ ولـی نمیشـود .کافیسـت
بـه نتیجـهی انتخابـات کابل نظـر اندازیـم اگرکار
رویـش اثربخـش بـود بایـد هـر دانشآمـوزی
اعضـای فامیـل را متقاعـد میکـرد کـه رأی بـه
رویـش چـه اثـرات و بـرکات دارد و دهنکجـی
اولیای شـاگردان و شـاگردان نشـان داد که رویش
دسـتش بـه هیـچ جایـی بنـد نیسـت».
ظاهـرا ً همـهی ایـن حرفهـا در بسـتری گفتـه
میشـوند کـه اسـد بـودا بـا پسـت فیسبوکـی
خـود فراهـم کـرده و بـرای دیگـران کـد داده
اسـت .تأمـل بـر ایـن کدگذاریهـا و کمنتهـای
فیسبوکـی مجالـی میدهنـد تـا لبههایـی دیگـر
از «اشـکی بـر گونـهی سـخن» نمایـان شـوند و
حکایتهـای دیگـری در حاشـیهی آن مـورد
بازخوانـی قـرار گیرنـد .قسـمت مهمـی از آموزش
مـن در «امپاورمنـت» توجـه بـه کدها و نشـانهها
در فهـم زبان و اندیشـه و سیاسـت و تعامل قدرت
یـا تقابـل قـدرت اسـت کـه هـم در روایـت «قیام
تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» مبنـای کار مـن
اسـت و هـم در مـرور کـردن واکنشهـا و نقـد
و نظرهایـی کـه پیرامـون ایـن روایـت صـورت
میگیرنـد.
***
ً
قبلا گفتـم که سـخنان اسـد بـودا و کمنتهایی
کـه کاربـران خاصـی در پـای سـخن او
نوشـتند ،نمونههایـی از تصویـری جدیتـر در
قضاوتهاییانـد کـه گاهـی بـه نـام جامعـه و از
آدرس جامعـه صـورت میگیرنـد .ایـن قضاوتهـا
بایـد مـورد درنـگ قـرار گیرنـد .البتـه گروهـی از
افـراد در هـر جامعـه و در هر زمان مصـداق همان
َـل
سـخن قـرآن انـد کـه میگویـد « َم َث ُلـ ُه َك َمث ِ
ـب إ ِ ْن ت َْحم ْ
ـث أَ ْو تَت ُْر ْكـ ُه يَلْ َه ْث».
ِـل َعلَ ْيـ ِه يَلْ َه ْ
ال ْ َكلْ ِ
بـه او کار داشـته باشـی یـا کار نداشـته باشـی،
پـارس میکنـد و دنـدان میگیـرد.
ایـن گـروه از افراد بـه گونهای ظاهر میشـوند که

گویـی خـدا و آدم و دیـن و بـاور و خرد و اندیشـه
و انسـان و جامعـه و زن و مـرد و مال و روشـنفکر
و همـه کـس و همـه چیـز بدهـکار اینهاینـد و
در برابرشـان سـرخمی دارنـد کـه اینهـا هـر
چـه بـر زبانشـان آمـد بگوینـد و بـا هوچیگـری
و التیگـری ،هرگونـه فسـاد و هرزگـی خـود
را هدیـهی بالرقیـب خـود بـر دیگـران قلمـداد
کننـد .ایـن افـراد ضـرورت دارنـد کـه گاهی سـر
بـه گریبـان فـرو برنـد و بـه همـان انـدازه کـه به
خـود و طعنهکاریهـای خـود ارج میگذارنـد،
بـه رنـج و درد و خـون آدمهـای دیگـر نیـز وقعی
قایـل شـوند .صفحهی شـخصی ایـن افـراد اگر پر
باشـد از سـکس و بدمسـتی و بدزبانـی ،مـال خود
آنهاسـت؛ امـا وقتـی از ایـن صفحـه به هـر چه و
هـر کـه دلشـان خواسـت تـف میاندازنـد ،نباید
توقـع داشـته باشـند کـه هیـچ کسـی هیچگاهـی
مچشـان را نگیـرد و آنهـا را روی پـای شـان نگاه
نکنـد .باالخـره ،اگـر در این دنیا نیم بلسـت جایی
بـرای امثـال میرزایـی و زردادی و صابـر عرفانـی
و شـیخ احسـانی وجـود دارد ،نیـم بلسـتی دیگـر
بـرای کسـانی دیگـر نیـز وجـود دارد کـه از آن
حراسـت کننـد و پـاس آن را داشـته باشـند.
سـخنگفتن از امتیـازات ویـژهی آدمـی اسـت؛
امـا پاسـخگویی در برابـر سـخن نیـز آدمـی را
از هرگونـه صدایـی کـه حنجـرهاش قـد دهـد،
مصـؤون میکنـد .ایـن اسـت کـه حکمـای قدیـم
میگفتنـد «مراقـب زبـان تان باشـید ».فیسبوک
و پسـتهای فیسبوکـی و کمنتنویسـی در
فیسبـوک سـهولت خوبـی اسـت؛ امـا سـخن
آدمـی را نیـز بهعنوان جلـوهای از «بـودن» آدمی
بـه ثبـت میرسـاند .گویـی آدمـی در زمـان مـا
«قیامـت» و «محشـر» خـود را در فیسبـوک
تجربـه میکنـد.
***
از اشـارههای خـاص کـه بگذریـم ،یکـی از
حرفهایـی کـه هـم در ایـن کمنتهـا و هـم
در زبـان برخـی از کاربـران فیسبوکـی دیگـر
مطـرح میشـود ،ایـن اسـت کـه مـن در روایـت
خـود «مـن» میگویـم و گویا یـک امـر جمعی را
مصـادرهی فـردی میکنـم .ایـن نقد قابـل درکی
اسـت و نیـاز دارد مـورد تأمـل قـرار گیـرد.
قبلا گفتـهام کـه چـرا اسـم ایـن روایتهـا را
«اشـکی بـر گونـهی سـخن» گذاشـتهام و چرا در
آنهـا از چشـمدیدها و برداشـتهای فـردی خود
روایـت میکنـم و بـا تعبیـری که بـه تکـرار بازگو
میشـود« ،مـن» «من» میگویم .پاسـخ و توضیح
مـن سـاده اسـت :آنچـه مـن میگویـم «روایـت»
اسـت؛ روایتی از چشـمدید و سرگذشـت یک فرد.
«مـن» نگویـم چـه بگویم؟ اگـر «ما» بگویـم ،مگر
کسـی نمیپرسـد کـه کـدام «مـا»؟ و چـرا حرف
خـودت را بـه اسـم «مـا» قالـب میکنی؟
مـن هـم در «قیـام تبسـم» و هـم در «جنبـش
روشـنایی» بـه صـورت فـردی شـرکت کـردم.
نماینـدهی هیـچ گـروه و دسـته و «ما»یـی نبودم
کـه بعـدا حرفـم را بـه نـام آنهـا ثبـت کنـم .من
در واقـع یکـی از هـزاران فـردی بودم کـه آمده و
در ایـن دو جنبـش بـزرگ اجتماعی سـهم گرفته

بودنـد .حاال هـم که قرار شـده اسـت روایت کنم،
از سـهم همیـن فـرد میگویـم و از برداشـتی کـه
در کادر نـگاه او بهعنـوان یـک فرد صـورت گرفته
اسـت .دیگـران بگوینـد کـه در کجـا بـه سـهم
فـردی آنهـا عامدانـه و آگاهانـه جفا کـردهام؛ در
کجـا کار و سـخن کسـی دیگـر را به نـام خود جا
زدهام؛ در کجـا واقعیتـی را وارونـه و دروغ جلـوه
داده ام .اینگونـه برخـورد کـردن ،روایـت مـرا
ً
مثلا خادمحسـین کریمـی در
تکمیـل میکنـد.
مـورد نقـش مـن در برابـر ارگ برداشـتی دارد که
میگویـد قبـل از خوانـدن قطعنامـه خطـاب بـه
اشـرف غنـی سـخنانی گفتم که جنبهی شـخصی
داشـت .ایـن برداشـت و روایـت یک «من» اسـت
بـه نـام «خادمحسـین کریمـی ».اگـر مـن آمـدم
و گفتـم کـه خطابیـهی مـن در مـورد تاریـخ و
ارگ و اشـرف غنـی بعـد از خوانـدن قطعنامـه و
درسـت در موقعـی بـود کـه جمعیـت بـه سـوی
ادارهی امـور بـه حرکـت افتـاده بـود ،روایتـی از
یـک «من» دیگـر دارم کـه در کنار خادمحسـین
کریمـی ،حضـور داشـت .مـن بـرای شـرح هـر
یـک از رویدادهـا و دلیلـی کـه بـرای سـخنان و
رفتارهـای خاصـی در یـک بخـش داشـتم ،در
جایـش توضیـح خواهـم داد؛ امـا یـادآوری ایـن
نکتـه بـرای آن اسـت کـه ببینیـم برداشـتهای
فـردی چگونـه میتواننـد کنـار هـم قـرار گیرنـد
تـا روایتـی کاملتـر و جامعتـر فراهـم شـود.
مـن هـم بسـیاری از کدگذاریهـا را از حافظـه
یـا یادداشـتهایی مینویسـم کـه ممکـن اسـت
برخـی از آنهـا سـاعاتی بعدتـر و یا حتـا روزهایی
بعدتـر از حادثـه ثبت شـده باشـند .شـاید هم این
کدگذاریهـا از لحـاظ زمـان یـا اسـتناد خـود بـه
جـا یـا فـردی خـاص اشـتباه باشـند .همـهی این
مـوارد «فردی» بـودن روایت را نشـان میدهند و
مجـال اصلاح شـدن و کاملشـدن آنهـا را بازگو
میکننـد.
«مـن» گفتـن و فـردی بـودن روایـت ،عیـب
آن نیسـت .واقعیتهـا را وارونـه روایـت کـردن
عیـب اسـت .مـن هنـوز هـم معتقـدم کـه جـای
روایتهـای فـردی در حافظـهی تاریخـی
جامعـهی مـا خالیسـت .افـراد را بگذاریـم روایت
کننـد؛ بگذاریـم «مـن» بگوینـد؛ بگذاریـم سـنت
«مـن» گفتـن را در جامعـه نهادینـه کننـد تـا
از فاجعـهای کـه اکثـرا ً ریشـه در قربانـی شـدن
«مـن» دارد ،جلوگیـری کنیـم .قیـام تبسـم و
جنبـش روشـنایی در بـاور مـن ،قیـام و جنبـش
«من»هایـی بـود که دیگـر حاضر نبودنـد «ما»ی
گنـگ و تعریفناشـدهای را بـه نـام هویـت خـود
قالـب کننـد .معتقـدم کـه قیـام تبسـم و جنبش
روشـنایی اولین نشـانهی بـارز خروج نسـل جدید
جامعـهی مـا از الک گلـهای و گروهـی و ورود بـه
وادی فـردی بـود .ایـن تحـول هـم آسـیبپذیری
نسـل جدید جامعه را بیشـتر سـاخته اسـت و هم،
در صورتـی کـه آگاهانـه مدیریـت شـود ،گامهای
آغازیـن جامعـه به سـوی زندگـی باثبـات و مدنی
را نویـد میدهـد .مـن در روایـت خـود از قیـام
تبسـم و جنبـش روشـنایی ،در پـی اثبـات کردن
همیـن فـرض خواهـم بـود.

حمایت از زنان با ترس و تسلط مردانه؛
زنان چگونه قدرتمند میشوند؟

سال اول

قصهی آدمهای زیر پلسوخته

جغرافیای َمسخشدهی زیر
پل سوخته

بشیر یاوری

درانی وزیری ،معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری،
از جایـگاه یـک زن کـه در قدرت رسـیده ،شـکایت
زنانـی را کـه میگوینـد مـردان با اسـتفاده از موقف
و قدرتشـان از زنـان اسـتفاده جنسـی میکننـد،
اتهـام تلقـی میکنـد .بانـو وزیـری ،در واکنـش بـه
نشـر گـزارش بی بی سـی که چنـد زن این مسـأله
را تاییـد کـرده؛ در گفتوگـو بـا ناجیـه غالمـی،
مجـری تلویزیـون فارسـی بـی بـی سـی میگویـد:
«زمانـی کـه چنـد نفر یـک موضـوع را مـورد بحث
قـرار میدهنـد بـه این شـکل ،زنـان دیگـر را که با
مشـکالت بسـیار زیـاد خـود را در جایی رسـاندهاند
مـورد اتهـام بسـیار بـد قـرار میدهند».
بانـو وزیـری ،در ایـن گفتوگـو مسـألهی تجـاوز
جنسـی بـه زنـان توسـط مـردان قدرتمنـد دولتی
را میخواهـد جـدی نشـان ندهـد و حتا ترسـی در
گفتـارش نهفتـه اسـت .او بـه صراحـت میگویـد،
بیـان ایـن واقعیـت بـرای زنانـی کـه بـا شایسـتگی
در موقفهـای مهـم دولتـی رسـیدهاند آسـیب
میرسـاند.
ایـن تـرس و دیـدگاه او از دو جایـگاه؛ یکـی
بهعنـوان کسـی کـه از آدرس حکومـت سـخن
میگویـد و دیگـری بهعنـوان زنـی کـه در قـدرت
نقـش دارد ،قابـل تحلیـل اسـت.
خانـم وزیـری ،بهعنـوان معاون سـخنگوی ریاسـت
جمهـوری ،اسـتفادهی جنسـی از زنـان توسـط
مـردان قدرتمنـد دولتـی و نهادهای رسـمی را رد
میکنـد یـا حـد اقـل آن را در حـد محـدود جلـوه
میدهـد.از نظـر او ،اگـر زنانی بـا این مسـأله مواجه
میشـوند ،درسـتترین کار ایـن اسـت که شـکایت
رسـمی درج کننـد .ایـن حـرف از نظـر برخـورد
رسـمی و قانونـی بـه ایـن مسـأله و هـر امـری کـه
نیـاز بـه دادخواهی داشـته باشـد ،درسـت ،منطقی
و پاسـخ مناسـبی اسـت کـه او بهعنـوان سـخنگوی
ریاسـت جمهـوری داده اسـت.
اگـر بـه جـای او ،کـدام سـخنگوی دیگـر ریاسـت
جمهـوری میبـود ،نیـز واکنـش حکومـت را چنین
بیـان میکـرد .در واکنـش خانـم وزیـری بهعنـوان
زنـی کـه در قـدرت اسـت ،دغدغـهی زنانـهی خود
را بـا نـگاه مردانـه مطـرح میکنـد کـه ایـن نکتـه
قابـل تحلیـل اسـت .با اسـتفادهی آن در ایـن مقاله
بـه دو موضـع کـه چگونـه زنـان ضعیـف و چگونـه
زنـان قدرتمنـد میشـوند و از چـه راهـی میتوان
زنـان افغانسـتان را بـرای قدرتمنـد شـدن حمایت
کـرد ،میپـردازم .پیـش از آن واکنش و نـگاه خانم
وزیـری را بـه عنـوان زنـی کـه در قـدرت اسـت را
تحلیـل میکنـم.
سخن گفتن از هویت طبقاتی و غیر زنانه
اگـر دقـت شـود ،خانـم وزیـری ،در واکنـش خـود
هویـت زنانـه نـدارد .هویـت او طبقاتـی و سیاسـی
اسـت .او در ایـن گفتوگـو از موقـفِ یـک زن
فعـال و قدرتمنـد سـخن نمیگویـد .برایـش مهم
ی کـه قربانی مـردان قدرتمنـ ِد ُمطمع
نیسـت زنانـ 
جنسـی شـدهاند ،چـه دردی میکشـند .عمومیـت
ایـن مسـأله چقـدر زنـان را ضعیـف و آسـیبپذیر
میکنـد .ایـن مناسـبات ،چگونـه زنـان را بـه ابـزار
اسـتفادهی مـردان تبدیـل میکنـد .ایـن نـکات و
دغدغههـا ،درگفتههـای خانـم وزیـری ،معـاون
سـخنگوی ریاسـت جمهـوری ،در ایـن گفتوگـو
وجود نـدارد.
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پـس از حاکمیـت طالبـان ،دیـدگاه فمینیسـتی
در میـان زنـان و مـردان افغانسـتانی رایـج
شـد؛ امـا بیشـتر فمینیسـتهای زن و مـرد
افغانسـتان بـه ایـن تشـخیص نرسـیدهاند
کـه جنبـش زنـان بـا آموزههـا و مناسـباتی کـه
نابرابـری جنسـیتی را توجیـه و اعمـال میکند؛
بایـد مبـارزه کننـد.
چـرا بـا نـو وزیـر در ایـن جایـگاه دغدغـهی زنانـه
نـدارد .از مناسـباتی دفـاع میکنـد کـه عامـل
زمینهسـا ِز سـتم بـر زنـان شـده کـه زنـان دیگـری
در جایـگاه متفـاوت از خانـم وزیـری هـر روز آن را
تجربـه میکننـد؛ در حالـیکه زنـان این مسـأله را
بـه گونههـای متفـاوت مواجـه بودهانـد .پاسـخ این
اسـت کـه بانو وزیـری ،بهعنـوان یـک زن از جایگاه
غیرطبقاتـی و سیاسـی خـود ،ایـن واقعیتهـا را
میدانـد .سـخن درسـتی نیسـت اسـت کـه بگوییم
او بهعنـوان یـک زن ایـن سـتم و رنجهـای زنـان
را آگاهـی نـدارد یـا برایـش قابـل درک نیسـت .او
آگاهـی دارد .ایـن سـتم و بیدادگریهایـی کـه
زنـان افغانسـتانی میکشـند را میدانـد .چـرا خانم
وزیـری کـه در قـدرت شـریک اسـت ،بزرگتریـن
مسـألهی زنـان را نادیـده میگیـرد و نمیتوانـد
حتـا بـا نـگاه زنانـه تحلیـل کنـد؟ ایـن نکتـه بایـد
روشـن شود.
گفتـه شـد کـه او بهعنـوان سـخنگوی ریاسـت
جمهـوری ،مجبـور اسـت موضـع رسـمی حکومـت
را بیـان کنـد کـه طـرف شـکایت اسـت .میدانیـم
کـه در هجده سـال گذشـته حضـور زنـان در دولت
بیشـتر شـده و نقشهایـی نیـز بـرای زنـان داده
شـده اسـت؛ امـا واقعیـت این اسـت کـه جایـگاه و
حضـور زنـان در دولت در حدی نیسـت کـه بتوانند
بـا مـردان قدرتمنـدی بـا ذهنیـتزنسـتیزانه ،با
اسـتفاده از موقـف ،قـدرت و امکاناتی کـه در اختیار
دارنـد ،مقابلـه کنند .بانـو وزیری و زنانـیکه در دو
دهـهی گذشـته در دولـت ،جایـگاه گرفتهانـد بدون
ن کـه بیـان کننـد ،میخواهنـد این موقفشـان را
آ
حفـظ کننـد .با در نظر گرفتن شـرایطی کـه دارند،
نمیخواهنـد بـا مناسـبات جنسـیتی و فرهنـگ
زنسـتیزیای کـه در دولـت حاکـم اسـت خـود را
درگیـر کنند( .اشـرف غنی سـال گذشـته در افتتاح

پنجمیـن سـمپوزیم زنـان گفتـه بـود «فرهنـگ
دولتـی مـا هنوزهم زنسـتیز اسـت»)
ی که
دلیـل دیگـر؛ امـا قابـل تأمل ایـن اسـت؛ زنان 
در موقفهـای مهم دولتی رسـیدهاند ،در سـالهای
اخیـر تعـداد آنهـا بیشـتر شـده و حتـا زنـان فعال
در نهادهـای مدنـی و سـازمانهای مدافـع حقـوق
زنـان ،بـه اسـتثنای تعـداد محـدود ،اکثریـت آنها
نمیداننـد چگونـه بـا مسـایل زنـان برخـورد کنند.
بـه شـناخت دقیـق از مشـکالت زنـان و عواملـی
کـه سـبب نقـض حقـوق زنـان و تقویت مناسـبات
جنسـیتی میشـود ،نرسـیده اند .برایشـان روشـن
نیسـت کـه کـدام نظـام سیاسـی و ایدئولـوژی
حامـی هنجارهـا و ارزشهایی اسـت که بـرای زنان
محدویـت مـیآورد و حقوق آنها را نقـض میکند.
اکثریـت زنـان تحصیلکرده ،سیاسـی ،فعـال مدنی
و روزنامهنـگار از اشـکال تبعیـض و سـتم بـر
زنـان میگوینـد؛ امـا نمیداننـد کـه زنـان چگونـه
میتواننـد بـا عوامـل و زمینههـای سـتم بـر زنـان
مبـارزه کننـد و آن عوامـل را بشناسـند.
پـس از حاکمیـت طالبـان ،دیـدگاه فمینیسـتی در
میـان زنـان و مـردان افغانسـتانی رایـج شـد؛ امـا
بیشـتر فمینیسـتهای زن و مرد افغانسـتان به این
تشـخیص نرسـیدهاند کـه جنبـش زنان بـا آموزهها
و مناسـباتی کـه نابرابـری جنسـیتی را توجیـه و
اعمـال میکنـد؛ بایـد مبـارزه کننـد .بـه ایـن دلیل
اسـت کـه زنـان فعـال در افغانسـتان چـه آنهایـی
کـه در دولـت قـدرت دارنـد یـا آنهایـی کـه در
خـارج دولـت فعالیت میکنند ،نسـبت بـه پدیدهی
سوءاسـتفادهی جنسـی از زنان توسـط مـردان برای
کامجویـی جنسـی ،حساسـیت نشـان نمیدهنـد؛
نهادهـای مدافـع حقـوق زنـان نیـز واکنـش نشـان
نمیدهنـد.
زنانـی کـه بهعنـوان گفتوگو کننـده و عضو هیأت

مذاکـره بـا طالبان در نشسـتها شـرکت میکنند،
دیـدگاه رسـمی طالبـان را تاییـد میکننـد یـا
مجبورنـد تایید کننـد که حقوق زنـان در چارچوب
مذهـب داده شـود؛ امـا ایـن واقعیـت را جـدی
نمیگیرنـد کـه چگونـه بـا پذیـرش ایـن شـرایط
آزادی و حقـوق انسانیشـان را در زنجیرهـای تعبیر
و تفسـیرهای زنسـتیزانهی مذهبـی میبندنـد.
ایـن وضعیـت تـا زمانـی ادامـه پیـدا میکنـد کـه
زنـان نـگاه واقعـی بـه مسایلشـان پیـدا کننـد و
تشـکیالت واقعـی دفـاع از حقـوق زنـان توسـط
آنهـا ایجـاد شـود و بـرای از بیـن بـردن نابرابری و
مناسـبات جنسـیتی بـهدور از پندارها و مناسـباتی
کـه حقـوق زنـان را نقـض میکنـد ،مبـارزهی
هدفمندانـه را در داخـل نظـام سیاسـی و بیـرون
از آن انجـام دهنـد.
حـاال کـه جنبـش زنـان ضعیـف اسـت یـا شـکل
نگرفتـه ،وضعیـت همیـن اسـت کـه تجربـه
میکنیـم؛ زنـان نسـبت بـه مسایلشـان نمیتوانند
اعتـراضکننـد .دلیـل آن این اسـت اسـیر باورهای
زنسـتیزانهاند یـا بـه تعبیـر شـیرین عبـادی ،فعال
حقـوق زنـان در ایـران «مردسـاالری از زنـان بـه
مـردان بـه ارث رسـید ه اسـت ».منظـور شـیرین
عبـادی شـاید ایـن واقعیـت باشـد که مردسـاالری
و مناسـبات جنسـیتی توسـط زنانیکـه نمیداننـد
چگونـه خود را از زنجیر اسـارت رهـا کنند ،تقویت
میشـود.
زنان چگونه قدرتمند میشوند
در گفتوگـوی خانـم وزیـری ،معـاون سـخنگوی
ریاسـت جمهـوری ،ایـن نکتـه برجسـته اسـت
کـه زنـان قدرتمنـد و توانـا در دام حیلـه و
سوءاسـتفادهی مـردان قـرار نمیگیرنـد؛ آنهـا
میتواننـد مقابلـه کننـد .این حـرف واقعیت اسـت.
پرسـش ایـن اسـت کـه زنـان چگونـه وضعیـت را
تغییـر بدهنـد یـا بـه کـدام ضرورتهـا توجه شـود
کـه زنـان قدرتمنـد شـوند؟
مـردم افغانسـتان از زمانیکه طالبـان ظهور کردند
تـا حـاال دو نظـام متفـاوت را تجربـه کردهانـد؛
یکـی؛ امـارات طالبانـی و یک حاکمیـت عقبگرای
مذهبـی را کـه ابتداییتریـن حقـوق زنـان را نقـض
میکـرد و حتـا بـه هویـت انسـانی زنـان احتـرام
سیاسـی نسـبتا بـاز و
نداشـت .دوم شـرایط و نظـام
ِ
حامـی زنـان را کـه نتیجـهی آن تغییـر وضعیـت
زنـان در مقایسـه بـه دوران طالبـان و پیـش از آن
ت فـراوان وجود دارد؛
اسـت .بـا وجودی که محدودی 
حمایـت از ارزشهـای دموکراتیـک تاثیـر گذاشـت
کـه زنـان بتواننـد ،تحصیل و کار کننـد در نتیجهی
آن توانمنـدی عمومـی زنان بیشـتر شـده نـگاه در
جامعـه نسـبت بـه زنـان تـا حـدودی تغییـر کنـد؛
امـا ایـن دسـتآورد در خطـر اسـت .سـرمایهداران،
قدرتمنـدان و فسـادی کـه در نهادهـای دولتـی
وجـود دارد ،شـرایط را بـرای زنـان سـخت میکند.
ایـن عوامـل بـه نحـو دیگـر زنـان را بـه گذشـته بر
میگرداننـد .نمونهی آن اسـتفادهی جنسـی از زنان
توسـط مافیـای پـول و قدرت اسـت.
زنان چگونه ضعیف میشوند؟
اگـر نظـام سیاسـی بیشـتر از ایـن فاسـد شـود،
رهبـران حکومـت نتواننـد وضعیـت را بـه جهـت
مطلـوب و بـه نفـع جامعـه تغییـر بدهنـد ،زنانـی
کـه در قـدرت اسـتند ،بـا محافظـهکاری بـه موقف
دولتـی اهمیـت بدهنـد؛ بـرای حمایـت از حقـوق
زنـان و تغییـر وضعیـت کاری انجـام نمیشـود.

جغرافیـای زیـر پـل سـوخته ،بـه چنـد
قسـمت اصلـی تقسـیم میشـد .همیـن که
حسن ابراهیمی
از آن شـکاف میـان پـل جدیـد و پـل قدیم
پـل سـوخته بـه پاییـن پـا بگـذاری ،در قسـمت ابتدایـی پـل
سـوخته ،جایـی اسـت که سـاقیهای اصلی مواد مخـدر در آن
قسـمت مکانهایـی دارنـد برای خریـد و فروش مواد و بیشـتر
معتادانـی کـه درصـدد تهیـهی مـواد مصرفـی خـود اسـتند،
مجبـور اسـتند پیـش ایـن سـاقیها بیاینـد و مـواد بخرنـد.
قسـمت آغازیـن پـل سـوخته ،بیشـتر شـبیه یـک بـازار پـر
جنبوجـوش اسـت کـه در دو طـرف ایـن قسـمت مکانهای
کوچکـی مرزبنـدی شـده اسـت که هر مکان به مسـاحت سـه
یـا چهـار متر مربع بیشـتر نیسـت و میبینی کـه در هر مکان
میـز کوچکـی تهیه شـده اسـت و ویترینـی با نورهـای مخفی
تزیین شـده اسـت که انـواع مواد مخـدر از بسـتههای کوچک
تـا بسـتههای نیـم گرمـی و یـک گرمـی و چند گرمـی و یک
تـرازوی کوچـک را در خـود جای داده اسـت؛ البتـه هر یک از
ایـن دکانهـا بسـتگی به سـلیقهی فروشـندهی مـواد دارد که
چگونـه دیزایـن شـده باشـد کـه بتواند توجـه فرد معتـاد را به
خـود جلـب کند تـا از آن فروشـنده مـواد بخرد .ناگفتـه نماند
کـه فروشـندهای میتوانسـت در زیـر پل سـوخته موفق باشـد
کـه مواد مخـدری را عرضه کند تـا از کیفیت خـوب برخوردار
باشـد و بـا پـول کـم معتاد ،مقـدار زیادتـری مواد بـه او بدهد.
قسـمت دوم پـل سـوخته ،معـروف بـود بـه مهمانخانـهی
پـل سـوخته و بیشـتر افـرادی کـه فقـط بـرای نشـئه کـردن
میآمدنـد ،بعـد از تهیـهی مـواد از قسـمت بـازار پل سـوخته
میآمدنـد و در قسـمت دوم پـل سـوخته جایـی را بـرای خود
انتخـاب میکردنـد و مینشسـتند تـا مـواد خـود را مصـرف
کننـد .چهاردیواریهـا یـا بهتـر بگویـم مهمانخانههایـی کـه
در ایـن قسـمت وجـود داشـت ،بیشـتر صاحبانشـان معتادان
قدیمـی پـل سـوخته بودنـد کـه مالـک ایـن مهمانخانههـا
محسـوب میشـدند و از افـرادی کـه بـه صـورت گـذارا
میآمدنـد تـا مـواد مخـدر خـود را در زیر پل مصـرف کنند به
اصطلاح « تَهجایـی» میگرفتنـد و یا قسـمتی از مـواد مخدر
خریـداری شـدهی آنهـا را مطالبـه میکردند تا اجـازه بدهند
در آن محوطـهی چندمتـری بنشـینند و راحتتر نشـئه کنند.
مهمانهـای ایـن مهمانخانههـا هـم بـه خاطـر این کـه بدون
مزاحمـت کسـی بتواننـد بـا خیال آسـوده مواد مصـرف کنند،
مجبـور بودنـد از صـد افغانـی تـا پنجصـد افغانـی و یـا نیـم
گـرم تـا یک گـرم هیرویین یا شیشـه بـه آن معتـادان قدیمی
رشـوه بدهند.
قسـمت سـوم پل سـوخته به نام «خوابخانه» مشـهور شـده
بـود و در ایـن قسـمت پـل کـه انتهـای پل بـود و به نـام «آن
طـرف دریـا» هـم یاد میشـد ،جایی بود کـه بیشـتر معتادانی
کـه جایـی بـرای خـواب و اسـتراحت نداشـتند و بـرای ایـن
کـه بتواننـد آن جـا سـاعتهای خـود را بگذرانند رفـت و آمد
داشـتند .در «آن طـرف دریـا» رفت و آمد کمتـری بود و چون
بـوی تعفن بیشـتری نسـبت بـه قسـمتهای دیگر مـیداد به
همیـن خاطـر معـدود معتادانـی هـم پیـدا میشـد کـه بروند
سـاعتی را در آن قسـمت بگذراننـد و همیـن دلیلـی بـود کـه
حتـا مـکان امـن بـرای آن دسـته از معتادانی باشـد کـه لوازم
دزدی شـده را ببرنـد در آنجـا پنهـان کنند و با تاریک شـدن
هـوا آن لـوازم را از مخفـیگاه خـود بیرون بکشـند و به فروش
برسانند.
یکـی از قسـمتهای جالـب دیگـر جغرافیای زیر پل سـوخته،
همـان پـل کهنه بود که مکانی بود تشـکیل شـده سـه دهلیز؛
در دهلیـز اول بیشـتر معتادانـی بـود کـه لـوازم جانبـی بـرای
مصـرف مـواد مثـل زرورق ،پایـپ ،گاز الیتـر و دیگـر چیزها را
بـه فروش میرسـاندند ،دهلیـز دوم مکانی بود بـرای معتادانی
کـه بـه صـورت خانـواده در آنجـا زندگـی میکردنـد و تقریبا
سـه یـا چهـار خانـواده را مـن شـاهد بـودم کـه در ایـن مکان
خیمـه داشـتند و زندگـی میکردنـد و معتـادان مجـرد بـه
صـورت تنهایی حق نداشـتند بـه این دهلیز داخل شـوند و در
نهایـت دهلیز سـوم پـل کهنـه مکانی بـود بـرای معتادانی که
مبتلا بـه تزریق مـواد در خـون بودند و بیشـتر افـراد تزریقی
در ایـن مـکان رفـت و آمـد داشـتند و بیشـتر معتـادان ایـن
مـکان مبتلا بـه بیماری ایدز و َزردی سـیاه بودنـد و به همین
خاطـر کمتـر معتـادی پیـدا میشـد که جـرأت پاگذاشـتن به
ایـن دهلیـز را داشـت؛ ایـن مـکان ،از مکانهـای َمسخشـدهی
پـل سـوخته بـود که حتا بـرای خود معتـادان هم وحشـتآور
و ترسنـاک بـود.
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روایت مهاجران افغانستان

َجبر جغرافیایی مهاجرت در
اندونیزی
احمد سیر هجران

مهاجــرت چندیــن بُعــد دارد و یکــی از ابعــاد مهاجــرت ایــن اســت
کــه فــرد مهاجــر بایــد خــود را بــا فرهنــگ کشــور میزبــان عیــار
کنــد و ایــن بــرای خیلــی از مــردم افغانســتان کــه در کشــورهای
دیگــر مهاجــر میشــوند ،ســخت تمــام میشــود؛ زیــرا بایــد فــرد
مهاجــر بــه زودتریــن فرصــت خــود را بــا شــرایط اجتماعــی و
فرهنگــی جامع ـهی میزبــان منطبــق کنــد تــا بتوانــد در جامع ـهی
میزبــام مدغــم شــود و بــه زندگــی ادامــه بدهــد.
متأســفانه مهاجــران افغانســتانیای کــه قصــد مهاجــرت بــه
اســترالیا را داشــتند ،در نیمــهی راه و بســته شــدن مرزهــای
اســترالیا بــه روی مهاجــران مجبــور شــدند کــه در کشــورهای
چــون اندونیــزی و مالــزی متوقــف شــوند و از ادامــهی راه بــاز
بماننــد و فرهنــگ جوامــع کشــورهای آســیای شــرقی بــا کشــوری
همچــون افغانســتان از اختالفــات زیــادی برخــوردار اســتند؛ بــه
همیــن خاطــر مهاجــران افغانســتان بــا مشــکالتی زیــادی در ایــن
کشــورها روبــهرو اســتند و ایــن خــود چالشــی بــزرگ فــراروی
مهاجــرت بــه اســترالیا اســت.
روایــت ســهراب ،یکــی از هــزاران روایتــی اســت کــه مهاجــران
افغانســتان در کشــورهایی همچــون اندونیــزی و مالــزی بــه خاطــر
َجبــر جغرافیایــی و فرهنگــی بــا آن روب ـهرو اســتند.
ســهراب ،باشــنده یکــی از والیتهــای غربــی افغانســتان اســت.
وی نزدیــک بــه هفــت ســال میشــود در اندونیــزی بهعنــوان
پناهنــده زندگــی میکنــد .در شــروع 30ســالگیاش افغانســتان را
ن کــه بــرادرش در اردوی ملــی ســرباز بــود و طالبــان
بــه دلیــل ایـ 
تهدیــد کــرده بودنــد تــرک میکنــد .اوایــل ســال  2012بــه شــکل
قاچــاق بــا پاســپورت جعلــی پاکســتانی بــه اندونیــزی میآیــد.
ســهراب بنابــر نابلــدی و نداشــتن اســناد هویــت افغانســتان ،بــا
بــه دســت داشــتن پاســپورت پاکســتانی در ادارهی ســازمان ملــل
بــه نــام مهاجــر پاکســتانی ثبــت میشــود .بــا قبــول هــر گونــه
مشــکالت در اینجــا بــدون سرنوشــت مانــدگار میشــود.
ایــن مهاجــر افغانســتانی اوایــل بــا فــروش جلیقههــای نجــات،
چــرخ زندگــی را میچرخانــد .وی بــا فــروش جلیقــه و داللــی
بــرای مهاجــران تــازه وارد کــه قصــد رفتــن بــه اســترالیا را دارنــد،
یــک مقــدار پــول بــه دســت مــیآورد تــا ایــن کــه مــرز آبــی
اســترالیا بــه روی مهاجــران مســدود میشــود و زندگــی بــرای
ســهراب بدتــر از قبــل میشــود .بارهــا بــه کمپهــای مهاجــران
مراجعــه میکنــد؛ امــا جایــی بــرای ســهراب نیســت.
خانــوادهی ســهراب بــه دلیــل ناتوانــی مالــی نمیتواننــد دســتش
را بگیرنــد و یــاریاش کنــد .گاهــی میشــود بــرای دو وقــت غــذا
روز مکمــل را بهعنــوان ظرفشــوی و صفــاکار در هوتلهــا بــدون
کــدام مــزد کار میکنــد و شــبها را در پارکینــگ موترهــای
بــاری بــه صبــح میرســاند .راه برگشــت بــه کشــور را هــم نــدارد؛
کشــوری کــه هــر روز ســرخط خبرهایــش جنــگ و انفجــار اســت.
بعــد از مدتــی بــا پــا در میانــی دوســتش بــا خانمــی میانســالی از
ســنگاپور آشــنا میشــود.
اوایــل بــرای نگــهداری از خانــهی ایــن خانــم بــا مــزد کمــی
اســتخدام میشــود؛ جایــی کــه بهتــر از ظرفشــویی و صفــا
کاری در هوتلهاســت .حداقــل شــبها جایــی مشــخص بــرای
خــواب راحــت دارد و میتوانــد بــا کار کــم اندکــی راحتــی داشــته
باشــد؛ امــا ایــن خوشخیالــی زودگــذر اســت و ســهراب بایــد بــه
خواســتهای کارفرمایــش تــن دهــد.
صاحبخانــه ،وی را متهــم بــه دزدی از خانــهاش میکنــد .کاری
کــه ســهراب در زندگــیاش نکــرده اســت .حیــران میمانــد کــه
چـهکار کنــد؟ رفتــن بــه زنــدان را قبــول کنــد یــا تــن بــه خواســت
ایــن زن بدهــد؟
زن ســنگاپوری در بــدل شــکایت نکــردن نــزد پولیــس ،تقاضــای
رابطــهی جنســی از ســهراب میکنــد .کاری کــه پســان ســهراب
میفهمــد اصلــن بــرای همیــن کار اســتخدام شــده بــود .اگــر
تقاضــای ایــن خانــم را قبــول نمیکــرد بایــد باقــی عمــرش را درون
زندانهــای اندونیــزی میگذرانــد .ســهراب از ایــن کــه در ایــن
ســن تشــکیل خانــواده بدهــد و زندگــی آبرومنــدی داشــته باشــد،
تــن بــه تقاضــای ایــن کار میدهــد و ناچــار میشــود ایــن معاملــه
را انجــام بدهــد تــا غــذا و جــای بودوبــاش را از دســت ندهــد .چنــد
بــار خواســته فــرار کنــد؛ امــا هــر بــار بــا تهدیــد زن ســنگاپوری
مواجــه میشــود کــه در صــورت فــرار فلمهایــش را در اختیــار
پولیــس قــرار میدهــد کــه گــره کار برایــش محکمتــر از قبــل
میشــود .ســهرابی کــه بــه امیــد زندگــی بهتــر و یاریکننــدهی
فــردای فامیلــش اینجــا آمــده بــود ،بــه یــک بــردهی تمامعیــار
جنســی تبدیــل میشــود و درون جهنمــی بــه نــام مهاجــرت گیــر
میکنــد .ایــن او حــاال مانــده ایــت کــه تــن بــه دهــد بــه ایــن
تنفروشــی و آینــدهاش را ســه وقــت نــان و جــای خوابــی ببینــد
کــه در بــدل معاملــهی جنســی بــه او داده میشــود.

امپراتوران جادههای کابل

سکینه امیری
همکار گزارشگر :فرشته فیضی

گزارش تحقیقی
کـودک نـوازد تازه از فرط خسـتگی گریـه و گرما،
در آغـوش مـادرش بـه خـواب رفتـه اسـت کـه
ناگهـان بـا صدای عصـای معلولی که بـه دروازهی
موتـر میزنـد ،از خـواب بیـدار میشـود.
بـه هـر انـدازهای کـه ناآرامـی و فریـاد کـودک
بیشـتر میشـود ،تُـن صـدای معلول عصابهدسـت
نیـز بلندتـر مـیرود و ضربهی عصایش نیز بیشـتر
میشـود .معلـول عصابهدسـت ،پـول میخواهـد
و عـذر راننـد ه مبنـی بـر نداشـتن پـول خُ ـرد را
نمیپذیـرد.
یکـی از مسـافران بـا دادن  15افغانـی ،معلـول
عصابهدسـت را رخصـت میکنـد و کـودک آرام
میگیـرد .نگاهـم بـه تعقیـب معلـول بـه موتـر
بعـدی منتهـی میشـود کـه تهدیدگونـه بـه
راننـدهی میگویـد« :پـول بـدی ،وگرنـه پنچـرت
میکنـم ».موتـر بـه حرکـت می افتـد و راننـده با
تشـکر از مسـافر ،سـر صحبـت را بـاز میکنـد .از
او میپرسـم کـه چـرا بـه معلـول پـول میدهـد؟
بـا آه بلنـدی جـواب میدهـد« :مـا رانندههـا باید
بـه ایـن لنـگا بـرای غریبـی کـدن ده ای سـرک
پـول بدهیـم؛ سـرکها ده تسـلط ایـن لنگاسـت.
در غیر آن حق ایسـتادن د اده (ایسـتگاه شـهری)
بـرای مسـافرگیری را نداریـم ،اگـر گیـر کنن حتا
ممکـن شیشـههای موترمـان ره نیـز بشـکنن».
از چنـد سـال بـه ایـن سـو ،شـماری از معلولیـن
کشـور ،جهـت تنظیـم موترهـا در هـر ایسـتگاه
شـهری حضـور دارنـد .به گفتـهی رانندههـا ،آنان
بـه نام تنظیـم موترهـا و تنظیم ترافیک جـاده ،از
رانندههـا پـول میگیرنـد.
یافتههـای روزنامـهی صبـح کابـل نشـان میدهد
کـه حضـور معلوالن نـه تنها برای تنظیـم ترافیک
شـهر کابـل موثـر نبوده اسـت ،بـل آنان بـا کرایه
دادن جادههـا بـه دستفروشـان و باجگیـری
از رانندههـای موترهـای شـهری ،بـه بینظمـی
شـهری افـزوده و ماهانـه از ایـن درک میلیونهـا
افغانـی کسـب درآمـد میکننـد .مقامهایـی در
ادارهی شـهرداری کابـل تاییـد میکننـد کـه 30
درصـد از عوایـد ایـن اداره بـه جیب ایـن معلوالن
مـیرود کـه از آن ،هیـچ مبلغـی بـه وزارت مالیـه
نمیرسـد.
یافتههـای روزنامـهی صبـح کابـل نشـان میدهد
کـه تعـداد  300تـا  400معلـول سـاالنه تنهـا از
درک سـاخت ادههـا (ایسـتگاههای درونشـهری)
خودسـر در کابـل ،بیـش از یکصدوبیسـت
میلیـون افغانـی اخـاذی میکننـد؛ در صورتی که
ایـن درآمد تقسـیم شـود ،میتوانـد زندگی خیلی
از معلـوالن را حتـا در تمام افغانسـتان تغییر دهد.
بـر اسـاس آمـار رسـمی800 ،هـزار معلـول در
افغانسـتان زندگـی میکنند؛ اما بر اسـاس سـروی
نهـاد هنیکیـپ تعـداد معلـوالن در افغانسـتان بـه
 2.7میلیـون میرسـد.
یکـی از معلـوالن در جـواب ایـن کـه چـرا از
راننـدگان پـول میگیـرد ،بـه روزنامـهی صبـح
کابـل میگویـد «:مـا حـق خـود را میگیریـم و
براسـاس قانـون ،ایـن پـول حق ماسـت ».امـا این
کـه کـدام قانـون ،عالقه نـدارد که بیشـتر توضیح
بد هد .
او میافزایـد کـه ایسـتگاههای درونشـهری را بـر
اسـاس نیـاز مـردم در سـاحه ساختهاسـت و برای
جلوگیـری از بینظمـی و ازدحام ،آنهـا را تنظیم
میکنـد و بابـت ایـن کار حـق میگیرد.
شـهرداری :سـاخت ایسـتگاه وظیفـهی
ماسـت!
یکـی از اتحادیههـای معلولیـن بـه نـام «بازتوانـی
فعـال» اسـت .با آن کـه نام ایـن اتحادیـه در بین
اتحادیههـای ثبتشـده در وزارت عدلیـه نیسـت؛
امـا در سـطح شـهر  104معلـول را بـرای تنظیـم
موترهـای شـهری گماشـته و ادعـا میکنـد کـه
ثبـت و راجسـتر شدهاسـت.
کارمنـدان ایـن اتحادیـه در سـاحات کلیـدی و
پـر رفتوآمـد شـهر فعالیـت دارنـد و از هـر دور
موترهـا در مسـیرهای مشـخص روزانـه پـول حق
تنظیـم مسـیر و سـاخت ایسـتگاه درونشـهری،
دریافـت میکننـد:
ایـن معلـوالن از موترهـای نـوع تونـس در هر دور
 10تـا  20افغانـی ،از موترهـای نـوع مرسـدس
 20افغانـی و از بسهـای شـهری  10افغانـی
میگیرنـد.
مسـؤول ایـن اتحادیـه میگویـد کـه از پولهـای

ریاسـت ترافیک کابـل ،این معلوالن را عامـل بینظمیهای
شـهر میدانـد .خان محمـد شـینواری ،مدیر ترافیک شـهر
کابـل ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد« :معلـوالن در
تمـام مسـیرهای شـهری سـربهخود ایسـتگاههایی سـاخته
و بـه نـام تنظیـم موترهـا در آن مکانهـا ،بـه کار ترافیـک
مداخلـه میکننـد .در کنـار آن ،زمنیـهی فسـاد را نیـز بـا
کرایـه دادن مسـیرها فراهـم کردهانـد ،بهتـر بگویـم
معلـوالن مـوازی بـا ترافیـک کار میکننـد و در تقویـهی
خلافکاری سـهم دارنـد».
جمعآوریشـده ،بـرای معلـوالن نظـر بـه
سـابق ه وکیفیـت کار در نظمدهـی موترهـا
معـاش میدهـد .بلندتریـن معـاش معلـوالن
تنظیمکننـدهی موترهـا  15هـزار افغانـی و
پایینتریـن آن بـه  6هـزار افغانـی میرسـد؛
امـا چیـزی از ایـن درآمـد بـه وزارت مالیـه تعلق
نمیگیـرد .چنانچـه ریـس اتحادیـهی بازتوانـی
بـرای فـرار از مالیـات حتـا با طفـره رفتن ،شـمار
کامندانـش را نیـز پنهـان میکنـد.
آمنـه احمـدی ،رییـس مالیهدهنـدگان کوچـک،
میگویـد کـه اتحادیـهی معلـوالن هیـچ مالیـهای
را نمیپـردازد« :اتحادیههـای معلـوالن بـا آن کـه
درآمـد دارنـد؛ امـا تاهنـوز  T.I.Nنمبـر دریافـت
نکـرده ومالیـه نمیدهنـد .اگـر مالیه تقاضا شـود،
بـه اعتـراض و اغتشـاش دسـت میزننـد».
بـا ایـن حـال رییـس شـورای اجتماعـی معلوالن
ناحیـهی چهـارم شـهر کابـل میگویـد کـه
اتحادیههـای معلـوالن تنهـا در صورتـی مالیـه
میپردازنـد کـه دولـت جلـو مزاحمتهـای
مسـؤولین را بگیـرد و حـق قانونـی کار در جادهها
را بـه معلـوالن بدهـد و زمینـهی کار را بـرای
همـهی آنـان فراهـم کنـد.
شـماری از رانندههـا ،حضـور معلـوالن را جهـت
تنظیـم موترهـا در ایسـتگاهها موثـر میداننـد.
تـواب ،یکـی از ایـن رانندههـا بـه روزنامـهی صبح
کابـل میگویـد« :بـودن نماینـدهی لنگهـا در
اده (ایسـتگاه) خـوب اسـت؛ بـهخاطری کـه امی
موتروانـا بـه هیچ چیز بند نیسـتند و امـی لنگها
اسـتن کـه اده (ایسـتگاه) ره سـاخته و نوبت رفت
و آمـد ره کنتـرل میکنـن».
او اضافـه میکنـد کـه اگـر نماینـدهی معلـوالن
نباشـد ،پولیـس ترافیـک و دکانداران برای توقف
موترهـا در ایسـتگاهها مشـکالت زیـادی ایجـاد
میکننـد و بـه آنـان اجـازهی کار را نمیدهنـد؛
امـا همـهی رانندههـا بـا تـواب موافـق نیسـتند.
رحمـان (نـام مسـتعار) یـک رانندهی دیگر اسـت.
او میگویـد کـه اگـر رانندههـا به قوانیـن ترافیکی
و قوانیـن شـهری توجـه کننـد ،نیـازی بـه ناظر و
فـرد اخـاذی مثـل ایـن معلوالن در سـطح شـهر
نیسـت« .ایـن لنگهـا بـه نـام تنظیـم کننـدهی
لیـن ،حتـا سـرک را در اختیـار گرفتهانـد .اگـر
کسـی بخواهد در مسـیری به نوبت کار کند ،از او
حـق داخلـه در لیـن را بـه زور میگیرنـد».
راننـدهی دیگـری میگویـد کـه قیمـت داخلـهی
مسـیرها متفـاوت اسـت .یکی از معلـوالن ،گرفتن
پـول بـه نـام «قمیـت مسـیر» را رد میکنـد .او
بـه شـرط حفـظ محرمیـت محـل کار و نامـش به
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد« :حـق داخلهی
لیـن نـه ،شـیرینی حق ماسـت .ما از صبح تا شـام
اینجـا اسـتیم و حـق داریـم از رانندههایـی کـه
از او در مقابـل ترافیـک ،دکاندار و حتـا دیگـر
رانندههـا حمایـت میکنیـم و در مقابـل داخـل
کردنشـان در لیـن ،شـیرینی بگیریم؛ امـا مجبور

بـه دادن شـیرینی نمیکنیـم».
بـه طـور معمـول معلـوالن از 2000تـا 2500
افغانـی از موترهایـی کـه تازه وارد فعالیت رسـمی
در مسـیر میشـوند ،حـق ورود یـا شـیرینی
میگیرنـد.
ریاسـت ترافیـک کابـل ،ایـن معلـوالن را عامـل
بینظمیهـای شـهر میدانـد .خـان محمـد
شـینواری ،مدیـر ترافیـک شـهر کابـل ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد« :معلـوالن در
تمام مسـیرهای شـهری سـربهخود ایسـتگاههایی
سـاخته و بـه نـام تنظیـم موترهـا در آن مکانها،
بـه کار ترافیـک مداخلـه میکننـد .در کنـار آن،
زمنیـهی فسـاد را نیـز بـا کرایـه دادن مسـیرها
فراهـم کردهانـد ،بهتـر بگویـم معلـوالن مـوازی با
ترافیـک کار میکننـد و در تقویـهی خلافکاری
سـهم دارنـد».
در مـادهی بیسـتویک قانـون ترافیک افغانسـتان
آمـده اسـت« :جریـان ترافیـک توسـط سـارندوی
ترافیـک ،چراغهـا ،لوحههـا و خطـوط تنظیـم
میگـردد .در هـر حال اوامر و رهنمایی سـارندوی
بـر تمـام عالیـم مقدم اسـت».
آقـای شـینواری ،همچنـان اضافـه میکنـد کـه
بخشـی از جریمههـای ترافیکـی کـه بـه دلیـل
نقـص قانـون ترافیـک صـورت میگیـرد تـا پندی
بـرای ناقضان قانون باشـد و از سـویی جـزء عواید
دولـت اسـت ،بـا پـا درمیانـی معلـوالن از بیـن
مـیرود.
پیش از این در چهارم جوزای سـال روان ،ریاسـت
ترافیـک وزارت ترانسـپورت ،فسـاد گسـترده در
رونـد صـدور برگـهی جریمهی ترافیکی در سـطح
شـهرها بـه ویـژه پایتخـت را تاییـد کـرده و گفته
بـود کـه پرداخـت جریمههـای ترافیکی بـه زودی
از طریـق بانـک صـورت خواهـد گرفت.
بـا ایـن حـال ،شـهرداری کابـل میگویـد کـه
سـاخت ایسـتگاه ،مسـؤولیت ایـن اداره اسـت و
پولیـس ترافیـک رفتوآمـد موترهـا را تنظیـم
میکنـد .نرگـس مومنـد ،سـخنگوی شـهرداری
میگویـد« :مـا بـرای تنظیـم موترهـا و کاهـش
ازدحام جادهای ،شـکل هندسـی چهـار راهیها را
تغییـر دادهایـم و در کنـار آن چراغهـای رهنمای
ترافیـک را نصـب میکنیـم و بـا درک مجبوریـت
مـردم در قسـمت اشـتغال نیـز بازارهای سربسـته
را ایجـاد خواهیـم کـرد».
خانـم مومنـد ،اضافـه میکنـد کـه بـرای معلوالن
در جادههـای کابـل اشـتغالزایی میکننـد و در
هـر ناحیـه بـه معلولین هفـت درصد حـق فعالیت
خواهنـد داد؛ امـا یک منبع از شـهرداری میگوید
کـه ایـن امتیـاز نظـم شـهری را بیشـتر برهـم
میزنـد و بـه معلوالنـی کـه حاال بـه مافیـا تبدیل
شـده ،قـدرت بیشـتر میدهـد .بـه گفتـهی او« :با
آن کـه شـهرداری کابـل بارهـا از یکی از رییسـان
نواحـی خواسـته بود کـه در مقابل معلـوالن مدارا
کنـد؛ اما او در مقابل خالفکاری معلوالن ایسـتاد

و بـه همیـن دلیل مجبـور به اسـتعفا از وظیفهاش
شـد .قـدرت شـماری از معلـوالن بـه حدی شـده
کـه میتواننـد حتـا افـراد را طبـق میلشـان عزل
و نصـب کنند».
ادارهی احصائیـهی مرکـزی ،آمـاری از جمعیـت
افـراد دارای معلولیـت نمیدهـد؛ امـا بـر اسـاس
سـروی ملـی معلولیـت کـه در سـال  2005از
سـوی مؤسسـهی هندیکـپ منتشـر شـد2.7 ،
میلیـون نفـوس افغانسـتان را اشـخاص دارای
معلولیـت تشـکیل میدهند و در هر پنـج خانواده
یـک نفـر آن دچـار معلولیت اسـت که شـماری از
آنـان در اوضـاع بـدی از زندگـی بـه سـر میبرند.
دولـت افغانسـتان بـرای بهبـود امـور زندگـی
معلـوالن ،گفتـه اسـت کـه حداقـل سـه درصـد
سـهمیهی اسـتخدام معلـوالن واجد شـرایط را در
صـورت تقاضـای خود آنهـا مطابق احـکام قانون،
در وزارتهـا و ادارات دولتـی در نظـر میگیـرد؛
امـا هنـوز معلـوالن از عـدم تطبیـق حقوقشـان
شـکایت دارنـد.
خرید و فروش مسیرهای شهری
افـزون بـر ایـن ،بـا َسـرزدن بـه چنـد مسـیر
شـهر ،رانندههـا تاییـد میکننـد کـه معلـوالن
جادههـا را بـه فـروش میرسـانند .بنـا بـر گفتهی
رانندههـا ،قیمت مسـیر پل سـرخ-برچی ،هشـتاد
هـزار ،قیمـت مسـیر کوتـهی سـنگی -چهارراهی
قنبـر 800صـد دالـر ،قمیـت مسـیر سـینمای
پامیـر -چهلسـتون  8هـزار افغانـی اسـت.
یکـی از رانندههـای مسـیر کوتـهی سـنگی-
چهارراهـی قنبـر ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل
میگویـد« :داخـل شـدن در یـک لیـن سـخت
اسـت .بـرادرم فعلا بیـکار اسـت .میخواهـم او
را در ایـن مسـیر بیـاورم؛ امـا او را نمیگذارنـد و
هشـت صـد دالـر از مـا خواسـتهاند».
مصطفـا ،یکـی از رانندههـای دیگـر میگویـد:
«یکـی از دوسـتانم موتـرش را یـک لـک خریـده
بـوده؛ امـا چـون در لیـن بـود بـه یـک لـگ و
هشـتاد هـزار افغانـی فروخـت؛ ولی اگـر رانند های
خـارج از لیـن موتـرش را بفروشـد ،دوبـاره به لین
آمـده نمیتوانـد و خـارج از لین ،کار مسافرکشـی
اهللتوکلـی اسـت؛ چـرا کـه حـق ایسـتادن در اده
بـرای سـوار کـردن مسـافر را نـدارد».
او میگویـد کـه نـه رانندههـای دیگـر اجـازه
میدهنـد و نـه معلـوالن تا او مسـافر بگیـرد؛ مگر
ایـن کـه در مسـیر ،مسـافر سـوار کنـد
بیخبـری وزارت ترانسـپورت از فعالیـت
معلـوالن
بنابـر معلومـات وزارت ترانسـپورت ،در شـهر
کابـل ( )4952کاسـتر ،مرسـدس بـه تعـداد
( )13700تکسـی ،مسـافر جابهجـا میکننـد کـه
بسـنده نیسـت .مهـدی روحانی سـخنگوی وزارت
ترانسـپورت میگویـد« :مشـکالت در قسـمت
ترانسـپورت شـهری زیاد اسـت و موترهـای داخل
شـهری کافـی نیسـت و ایـن سـبب شـده کـه
وسـایط شـخصی کـروال و تونس نیز مسافرکشـی
کنـد؛ امـا آمـار دقیـق و جدیـد نداریـم».
برخـی از شـهروندان کابـل ،معلـوالن را عامـل
بینظمـی موترهـا میداننـد کـه بـرای کسـب
درآمـد در ایسـتگاه ظاهـر شـده از رانندههـا
اخـاذی میکننـد و خودشـان را صاحبـان سـرک
و ایسـتگاه میداننـد.
ادارهی شـهرداری میگویـد کـه امـور موتـر در
مسـیرهای شـهری و مدیریت آن بـه دوش وزارت
ترانسـپورت اسـت .سـخنگوی شـهرداری کابـل
میگویـد« :تنظیـم موترها در مسـیرهای شـهری
بـه دوش وزارت ترانسـپورت اسـت؛ اما سـخنگوی
وزارت ترانسـپورت ،از نحـوهی فعالیـت معلـوالن

سال اول

بـرای تنظیـم موترهـا اظهـار بیاطالعـی میکنـد.
سـخنگوی ایـن وزارت میگویـد« :مـا بـه منظـور حـل
مشـکل مـردم شـماری از موترهـای داخـل شـهری
و شـماری از بسهـای شـهری دولتـی را افزایـش
میدهیـم و امـور آن را بـا همـکاری شـهرداری پیـش
میبریـم؛ امـا از معلـوالن نظـارت نداریـم».
وزارت دولـت در امـور شـهدا و معلولیـن ،میگویـد که
هیـچ اتحادیـهای جـواز فعالیـت در عرصـهی کاریابـی
بـرای معلوالن را از این وزارت نگرفته اسـت .ضیاؤالحق
فضلـی ،سـخنگوی ایـن وزارت علاوه میگویـد:
«کاریابـی و انسـجام امـور معلـوالن مطابـق قانـون ،از
مسـؤولیتهای وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه
شـهدا و معلولیـن اسـت .تـا هنـوز معلـوالن واقعـی
تشـخیص نشـدهاند و مـا نظارتـی از هیـچ اتحادیـهی
معلـوالن و نحـوهی فعالیتهـای آنـان نداریـم».
در همیـن حـال رییـس یکـی از اتحادیههـای معلوالن
میگویـد کـه معلـوالن جـواز فعالیتشـان را از وزارت
عدلیـه بـه دسـت میآورند.
درآمد معلوالن از کرایه دادن سرکها
افـزون بـر ایـن ،معلـوالن در برخی از نواحی شـهر مثل
سـاحهی فروشـگاه و تهیهیمسـکن ،حتـا پارکینـگ و
گلدانهـای شـهری را نیـز بـه کرایـه میدهند.
چنانچـه یکـی از اعضـای شـورای اجتماعـی معلـوالن
مقیـم ناحیـهی چهـارم در شـهر کابـل ،بـه روزنامـهی
صبـح کابـل مـی گویـد« :شـمار معلـوالن مـا بـه 150
نفر میرسـد کـه تعدادشـان در پارکینگ ریاسـت ثبت
احـوال نفـوس در تهیهیمسـکن کار میکنند و شـمار
دیگرشـان غرفـه دارنـد و موترهـا را تنظیـم میکنند».
بـه گفتـهی او ،معلـوالن از موترهـا در ایـن مسـیر ،ده
افغانـی و از پارکینـگ سـی افغانی میگیرنـد که ماهانه
 1500افغانـی پـل مسـیر و  3000افغانـی از پارکینگ
بـه شـورا میدهند.
یـک مقام از ادارهی شـهرداری کابل که نخواسـت نامی
از او گرفتـه شـود ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگوید
کـه از چنـد سـال بـه اینسـو گروهـی از معلـوالن 20
تـا  30درصـد از عوایـد شـهرداری را بـه تنهایـی بـه
خودشـان اختصـاص دادهانـد« .شـماری از معلولیـن
بـا اسـتفاده از آشـفتگی کار در ادارههـا ،بـه گروهـی از
مافیـای جـادهای تبدیـل شـدهاند».
عوایـد شـهرداری کابـل سـاالنه بیـن  3.5تـا  4میلیارد
افغانـی اسـت .منبـع اضافـه میکنـد کـه شـماری از
معلـوالن بـا تشـکیل اتحادیههـا و ثبـت آن در وزارت
عدلیـه ،زیـر نـام دفـاع از حقـوق معلـوالن ،در جادهها،
بـه نـام سـاحهی فعالیـت معلـوالن دسـتفروش و
تنظیمکننـدگان موترهـای شـهری ،جادههـا را در
کنتـرل گرفتـه و حتـا بـه غضـب زمیـن دسـت زدهاند.
بـه گفتـهی ایـن منبـع ،تعـداد ایـن معلـوالن بـه 300
تن میرسـد کـه در کنـار مزاحمت برای مـردم ،حقوق
صدهـا معلـول دیگـر را نیز غصـب میکننـد« :معلوالن
بـه طـور همدسـت ،در نواحـی اول ،دو ،چهـار ،هشـت
و یـازده فعالیـت میکننـد .ایـن معلـوالن در سـاحهی
فروشـگاه  500دکان را گرفتهانـد و همچنـان بیـش از
 3000کراچـی دارنـد کـه کمتریـن درآمـد آن در مـاه
ده هـزار اسـت .ایـن معلـوالن در یـک مـاه  50تـا 60
میلیـون افغانـی درآمـد دارند».
ایـن در حالـی اسـت که شـورای اجتماعـی معلوالن در
ناحیـه چهـار شـهر کابـل150 ،غرفـه دارد کـه از ایـن
شـمار 30 ،غرفـهی آن را بـه مـردم عـادی بـه کرایـه
داده اسـت .رییـس ایـن اتحادیـه ،بـه روزنامـهی صبـح
کابـل میگویـد کـه معلوالن خـود تـوان کار ندارند؛ اما
جایدادهایـی کـه بـه آنها تعلـق میگیرد را بـه مردم
کرایـه میدهنـد.
بـه همیـن ترتیب معلولین در سـاحهی چوک و سـرک
چهلمتـره نیـز سـرک را بـه مـردم بـه کرایـه دادهانـد.

شمارهی 44

رانندههـا میگوینـد کـه شـماری از سـران
جهـادی و نماینـدگان سـابق پارلمـان،
از معلـوالن حمایـت کـرده و درآمـد
روی جـاده بینشـان تقسـیم میشـود.
رانندههـا همچنـان میگوینـد ،معلوالنـی
کـه در مسـیرهای سـمت کمپنـی مشـغول
اخاذیانـد از سـوی بـرادر زادهی سـیاف،
یکـی از شـخصیتهای جهـادی شـناخته
شده ،معلوالن سـاحهی فروشگاه-سینمای
پامیـر ،از سـوی ملا ترهخیـل ،معلـوالن
سـاحهی چهارراهـی قنبر ،از سـوی سـلمان
کوچـی و ...حمایـت میشـوند.
چیـزی کـه منبـع مـا از شـهرداری کابل نیز
آن را تاییـد میکنـد« :درآمدههـا پنجـاه
پنجـاه تقسـیم میشـود».
ایـن در حالیسـت کـه وزارت عدلیهی افغانسـتان آمار
نهادهـای معلـوالن را نمیدهد .سـخنگوی ایـن وزارت،
میگویـد کـه از جمـع  390نهـاد اجتماعـی ،برخـی از
نهادهـا از معلـوالن اسـت که ثبت شـده و حـق فعالیت
گروهـی دریافـت کردهاند.
بـا بررسـی لیسـت نهادهایـی کـه وزارت عدلیـه آن را
ثبـت کرده ،تنها در شـهر کابـل  13اتحادیهی معلوالن
بـرای کاریابـی و حمایـت از آنان ثبت شـدهاسـت.
مردم جنجالی
در چنیـن سـردرگمی و تعریف نشـدن حیطهی وظایف
معلـوالن تنظیمکننـدهی موترهـا ،شـهروندان ،معلوالن
ِ
را بـه نـام امپراتـوران جادههـا میشناسـند کـه تمـام
امـور بـازار را در کنتـرل دارند.
امـا سـوال ایـن اسـت کـه معلـوالن چگونـه بـه این جا
رسـیدهاند؟
منابعـی از شـهرداری و وزارت کار و امـور اجتماعـی
میگوینـد کـه ایـن معلـوالن بعـد از سـقوط طالبـان
و روی کار شـدن نظـام جدیـد ،بـه اخاللگـری نظـم
شـهری و زورگیـری دسـت بردهانـد .ایـن در حالـی
اسـت کـه معلـوالن در طـول چند سـال گذشـته برای
افزایـش حقـوق ماهـوار ،توزیع سـرپناه ،دادن سـهم در
چوکـی شـورای ملـی ،مهیا سـاختن زمینـهی تحصیل
و تخصیـص بودجـهی مشـخص در بخـش پروژههـای
انکشـافی بـه آنـان ،تـا کنـون چهـار بـار تظاهـرات
کردهانـد .اولیـن تظارهـرات شـان بـه سـال  1391بـر
میگـردد و آخریـن آن بـه سـال گذشـته.
منبعـی از وزارت کار میگویـد« :شـماری از معلـوالن
بـه معنـای واقعـی باجگیرنـد .در زمان خانـم نظری در
وزارت کار ،شـماری از آنـان بارهـا دسـت بـه تظاهرات
زده و حتـا باالیشـان پتـرول ریختـه و وزیـر را بـه
خودسـوزی و بـه آتـش کشـیدن وزارت تهدیـد کـرده
و از آن طریـق خواستههایشـان را عملـی کردنـد .بـه
همیـن ترتیـب بارهـا چهارراهیهـا و نقـاط مهم شـهر
را بسـته و حتـا بـاری شـفاخانهی رابعهی بلخـی را نیز
بستند » .
منبـع دیگـری از ادارهی شـهرداری میگویـد کـه
معلـوالن بـرای پذیـرش خواسـتهای بـه طریقهـای
مختلـف بـر حکومـت فشـار آوردهانـد .بـه گفتـهی این
منبـع ،جـواز فعالیـت معلـوالن بـر میگردد بـه حکمی
کـه حامدکـرزی رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان و
یونـس قانونـی رییس ولسـی جرگه ،برای اشـتغالزایی
بـه آنـان در زمان خـاص داده بودند؛ اما تـا کنون از آن
کارگرفتـه و حیطـهی فعالیتشـان را گسـترش داده و
بـه نهادیهـای دولتـی دردسرسـاز شـدهاند.
ارقـام میلیونـی درآمدهـای معلـوالن از 12
ایسـتگاه شـهری
 -1در مسـیر شـاه دوشمشـیر -داراالمـان ،دوغآبـاد و
دهدانـا ،به گفتـهی رانندهها و نماینـدهی معلوالن 700
موتر نوع مرسـدیس مسـافر کشـی میکنـد و نمایندی
معلـوالن روزانـه از هـر موتـر  100افغانـی دریافـت

میکنـد .افـزون بـر ایـن نماینده از هـر موتر تـازهوارد
در ایـن مسـیرها  2000تـا 2500افغانـی شـیرینی یـا
حـق داخلـهی لیـن نیـز دریافـت میکنـد تا در مسـیر
حـق فعالیت را داشـتهباشـد.
درآمـد نماینـدهی معلـوالن در ایـن مسـیر ،تنهـا از
رهگـذر موترهـای نـوع مرسـدیس ،روزانـه70000
(هفتـاد هـزار) ،ماهانـه( 2100000 ،دوملیـون و
یکصدهـزار) و سـاالنه ( 25550000بیسـت و پنـج
ملیـون وپنجصـد و پنجـاه هـزار افغانـی) درآمـد دارند.
 -2در مسـیر شـاه دوشـمیره -شـهر نـو ،قلعـهی
فتـحاهلل و چهـار قلعـهی وزیرآبـاد حـدود  58موتر نوع
کـورال و  65مرسـدیس فعالیـت دارد .معلـوالن از هـر
موتـر روزانـه  100افغانـی دریافـت میکننـد .درآمـد
نماینـدهی معلـوالن از موترهایـی کـه به نوبـت در این
مسـیر کار میکننـد .روزانـه( 12300دوازده هـزار و
هشـتصد) ،ماهانـه ( 369000سـهصد و شـصت و نـه
هـزار) و سـاالنه ( 4489500چهـار میلیـون و چهارصد
و هشـتاد و نـه هـزار افغانـی) میشـوند بـه همیـن
ترتیـب از موترهایـی کـه بـدون نوبـت در ایـن مسـیر
کار میکننـد ،روزانـه  150افغانـی پـول میگیرنـد .بـا
آن کـه تعـداد دقیـق ایـن موترهـا معلـوم نیسـت؛ امـا
بنـا برگفتـهی رانندههـا ،ترافیک و معلـوالن ،تعداد این
موترهـا بـه گونـهی تخمینـی بـه  20تـا  30موتـر در
روز میرسـد کـه اگـر حـد متوسـط  25موتـر در روز
را فـرض بگیریـم ،روزانـه (3750سـه هـزار هفتصـد
و پنجـاه) ماهانـه( 112500 ،یکصـد و دوازده هـزار
پنجصـد) و سـاالنه( 1350000 ،یـک میلیون سـه صد
و پنجـاه هـزار افغانـی) میشـود.
 -3در مسـیر کوتهسـنگی -کمپنـی ،بـدون موترهـای
شـخصی 60 ،موتـر نـوع مرسـدس  20 .موتـر نـوع
کاسـتر در روز مسافرکشـی میکنـد کـه معلـوالن
از موترهـای مرسـدیس در هـر دور  10افغانـی و از
موترهـای کاسـتر روزانـه  30افغانـی دریافـت میکنند.
بنـا برگفتـهی رانندههـا ،آنـان روزانه این مسـیر را پنج
تـا شـش بـار دور میزننـد.
درآمـد نمایندهی معلوالن روزانه از موترهای مرسـدس
( 3000سـه هزار) و از کاسـترها  600افغانی اسـت که
مجموعـا در یـک روز( 3600سـههزار و شـش صد) ،در
یـک مـاه ( 108000یک صد و هشـت هـزار) و در یک
سـال( 1314000یـک میلیـون و سـه صـد و چهـارده
هـزار افغانی) درآمـد دارند.
افـزون بـر ایـن نماینـدهی معلوالنـی کـه از سـوی
اتحادیـهی صبـر بـس در ایـن مسـیر گماشـته شـده
اسـت ،از سـایر موترهای شـخصیای که در این مسـیر
مسافرکشـی میکننـد ،در هـر دور ،ده افغانی میگیرد.
تعـداد ایـن موترهـا نیـز مشـخص نیسـت .بـه گفتـهی
نماینـدی معلـوالن ،تعـداد ایـن موترهـا بـه حداکثر به
 15موتـر در روز میرسـد.
بـه همیـن ترتیـب ،اتحادیـهی بازتوانـی معلـوالن 27
مسـیر داخل شـهری را در اختیار دارد کـه از آن جمع،
مسـیرهای پلسـرخ -برچـی ،کوتـهی سـنگی -برچی،
پـل سـوخته -پل خشـک ،پل سـوخته -قلعـهی نو ،پل
سـوخته -دارالمان و ...شـامل اسـت.
 -4بنابرگفتـهی رانندههـا و نماینـدهی معلـوالن،
در مسـیر برچـی بیـش از 900موتـر نـوع تونـس
مسافرکشـی میکنـد و در مسـیر کوتهیسـنگی -پـل
خشـک  845موتـر نـوع تونـس اسـت.
ایـن موترهـا حداقـل روزانـه سـه بـار ایـن مسـیر را
طـی میکننـد و در هـر بـار رفـت و آمـد  10افغانی به
نماینـدهی معلـوالن میدهنـد و افزون بـر آن مجبورند
کـه بـه صـورت هفتـهوار  30افغانـی دیگـر نیـز بـه
معلـوالن بپردازنـد .درآمـد معلـوالن از ایـن مسـیر ،در
یـک ماه(1010400یـک میلیون و ده هـزار و چهارصد
افغانـی) و در یک سـال ( 12124800دوازده میلیون و
یـک صـد و بیسـت و چهـار هـزار و هشـتصد افغانی)
میشـود.
 -5در مسـیر پـل سـرخ-برچی  54موتـر نـوع تونـس
مسافرکشـی میکنـد و بـه گفتـهی رانندههـا ،آنـان
روزانـه چهـار تـا پنج بـار ،ایـن مسـیر را دور میزنند و
مجبورنـد کـه در مقابـل هر بار رفت و آمد ،در ایسـتگاه
پـل سـرخ بـه نماینـدهی معلـوالن در این ایسـتگاه 15

افغانـی بپردازنـد و در ایسـتگاه گوالیـی دواخانـه -پـل
سـرخ  10افغانـی ،تـا اجـازهی فعالیـت و ایسـتادن در
مسـیر بـرای کار را داشـته باشـند.
در یـک محاسـبهی سـاده ،تنظیمکننـدهی موترهـای
تونـس در مسـیر پـل سـرخ -برچـی ،روزانـه 5400
(پنـج هـزار چهارصدافغانی) ماهانـه (162000یکصدو
شـصت و دو هـزار) و سـاالنه (1971000یک میلیون و
نهصـد و هفتـاد و یـک هـزار) درآمـد دارد.
 -6بـه همیـن ترتیب ،در مسـیر پل سـوخته -قلعهینو
و پـل سـوخته-برچی 55 ،موتر نوع تونس مسافرکشـی
میکنـد .ایـن موترهـا بـه طـور اوسـط هـر روز سـه
بـار ایـن مسـیرها را طـی میکننـد کـه موترهـای پـل
سـوخته-برچی در هـر دور 10افغانـی و موترهـای پـل
سـوخته -قلعهینـو در هر دور  20افغانـی به نمایندهی
معلـوالن میپردازنـد.
اگـر حـد وسـط عـدد  10و  20را در نظـر بگیریـم.
نماینـدهی معلولیـن در ایـن ایسـتگاه حداقـل روزانـه
(2475دو هـزار و چهـار صـد و هفتـاد و پنـج افغانـی)،
سـاالنه ( 74250هفتـاد و چهـار هزار و دوصـد و پنجاه
افغانـی) و سـاالنه ( 903375نـه صد و سـه هزار و سـه
صـد و هفتـاد و پنـج افغانـی) دریافـت میکنـد.
 -7از دو طـرف پـل هوایـی کوتهی سـنگی  -داراالمان
و دوغآبـاد  700موتـر مسافرکشـی میکنـد .ایـن
موترهـا روزانـه حداقـل  10دور ایـن مسـیر را دور
میزننـد و هـر دور  10افغانـی بـه نماینـدهی معلـوالن
میپردازنـد .بـا این حسـاب ،روزانـه ( 7000هفت هزار
افغانـی) ،ماهانـه( 210000دوصـد و ده هـزار افغانـی)
و سـاالنه( 2555000دو میلیـون و پنجصـد و پنجـاه
و پنـج هـزار افغانـی) نماینـدهی معلـوالن حـق مسـیر
دریافـت میکنـد.
 -8در مسـیر و چـوک شـهید مـزاری  -داراالمـان 25
موتـر مسافرکشـی میکنـد و روزانـه  30افغانـی بـه
نماینـدهی معلـوالن پول میپـردازد .درآمـد نمایندهی
معلـوالن از ایـن مسـیر ،روزانـه (750هفـت و صـد و
پنجـاه افغانـی) ،ماهانـه( 22500بیسـت و دو هـزار و
پنجصـد افغانـی) و سـاالنه( 273750دوصـد و هفتاد و
سـه هـزار و هفتصـد و پنجـاه افغانـی) میشـود.
افـزون بـر ایـن بـه گفتـهی نماینـد هی معلـوالن ،از
موترهـای بیگانـه در این مسـیر نیـز ده افغانی میگیرد
کـه تعـداد ایـن موترهـا نیـز انـدک اسـت و روزانـه
شمارشـان بـه  5تـا  6موتـر میرسـد که از محاسـبهی
مجموعـی آن میگذریـم.
 -9در مسـیرگوالیی دواخانه(سـمت غـرب پلهوایـی)
 42موتـر و سـمت شـرق پـل  100موتـر تـا چهارراهی
قنبـر مسـافر کشـی میکننـد و روزانـه حداقـل  10بار
ایـن مسـیر را دور میزننـد و هـر بـار بـه نماینـدهی
معلـوالن در ایـن مسـیر  20افغانـی میپردازنـد.
درآمـد معلـوالن روزانـه از این مسـیر ( 28400بیسـت
و هشـت هـزار و چهارصـد افغانـی) ،ماهانـه 852000
(هشـتصد و پنجـاه و دوهـزار افغانـی) و سـاالنه
( 10366000ده میلیـون و سـهصد و شـصت و شـش
هـزار افغانـی) میشـود.
 -10بـه گفتـهی نماینـدهی معلـوالن و رانندههـا،
در مسـیر گوتـهی سـنگی -شـهر ،پلبـاغ عمومـی،
سـرای شـمالی ،چـوک و کمپنـی  1500موتـر بـه
نوبـت مسافرکشـی میکننـد و روزانـه  20افغانـی بـه
نماینـدهی معلـوالن در ایـن ناحیـه پـول میپردازنـد.
درآمـده نماینـدهی معلـوالن از ایـن مسـیرها ،روزانـه
( 23000بیسـت و سـه هزار افغانـی) ،ماهانه 690000
(شـشصد و نـود هـزار افغانـی) و سـاالنه 8395000
(هشـت میلیـون و سـه صـد و نـود و پنج هـزار افغانی)
میشـود.
افـزون بـر ایـن ،بنـا برگفتـهی نماینـدهی معلولیـن در
ایـن سـاحه در صورتـی که موتـری بدون نوبـت و دادن
پـول در ایـن مسـیر مسافرکشـی کند ،پولیـس ترافیک
آن را از جـاده خـارج میکنـد« .اگـر راننـدهای بـا مـا
همـکاری نکند(پـول ندهـد) مـا بـه ترافیـک میگیـم؛
بـاز ترافیـک او ره خـارج میسـازه»
 -11در مسـیر چهارراهـی قنبر-قرغـه ،سـرتخت،
سرایشـمالی ،پغمـان و کمپنـی ،بنـا برگفتـهی
نمانـدهی معلـوالن  135موتـر بـه نوبـت مسافرکشـی
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میکنـد کـه هـر موتـر روزانـه در ایـن مسـیرها بـه
نمایندههـای معلـوالن  50افغانـی میپـردازد.
نماینـدهی معلـوالن درایـن چهـار راه ،روزانـه 6750
(شـشهزار و هفـت و پنجـا افغانـی) ،ماهانـه202500
(دوصـد و دو هـزار و پنـج صـد افغانـی) و سـاالنه
(2463750دو میلیـون و چهارصـد و شـصت و سـه
هـزار و هفـت و پنجـاه افغانـی) درآمـد دارد.
 -12در مسـیر سـینمای پامیـر -کارتـهی نـو ،بگرامی،
بینیحصـار ،قالچه(قلعـه چـه) و شـاه شـهید ،بنـا
برگفتـهی معلـوالن و رانندههـا در حدود سـههزار موتر
در رفتآمـد اسـت.
بـا آن کـه وزارت ترانسـپورت و ریاسـت ترافیـک آمـار
ایـن موترهـا را نمیدهـد؛ امـا اگـر تعـداد نـوع موتـر
مرسـدس در تمام مسـیرها را یک هـزار در نظر بگیریم
کـه بنـا برگفتـهی رانندههـا ،آنـان روزانـه کـم از کم 7
دور میزننـد و در هـر دور  20افغانـی بـه معلـوالن
میپردازنـد؛ نماینـدهی معلـوالن تنهـا از درک تنظیـم
موترهـا در یـک روز(140000یکصـد و چهـل هـزار
افغانـی) ،در یـک ماه((4200000چهـار میلیـون و دو
صدهـزار افغانـی) و در یـک سـال( 51100000پنجـاه
و یـک میلیـون و یکصـد هـزار افغانـی) درآمـد دارند.
طبـق آمـار به دسـتآمده ،بـدون در نظرداشـت اخاذی
از موترهـای شـخصیای کـه مسافرکشـی میکننـد و
حـق وردی کـه از هـر موتـر  2500 - 2000افغانـی
میگیرنـد؛ درآمـد معلوالن تنهـا از درک تنظیم موترها
در ایسـتگاههای شـهری ،بـه ( 123970175یکصد و
بیـت و سـه میلیـون و نهصـد و هفتـاد هـزار و یکصد
و هفتـا و پنـج افغانـی میرسـد؛ مبلغـی کـه بـدون
مالیـه بـه جیـب معلـوالن یـا افـرادی کـه معلـوالن را
در خیابانهـا بـرای اخـاذی گماشـتهاند واریز میشـود.
یافتههـای روزنامـهی صبـح کابـل ،نشـان میدهـد که
شـماری از سـران جهـادی و نمایندگان سـابق پارلمان
بـرای کسـب درآمـد از معلـوالن حمایـت میکننـد .در
واقـع ،معلوالنـی کـه از جمله اقشـار تهیدسـت کشـور
بـه شـمار میرونـد ،بـرای کسـب درآمـد ،از سـوی این
افـراد وارد اخاذیهـا شـد ه و مـورد سوءاسـتفاده قـرار
گرفتهانـد.
رانندههـا میگوینـد کـه شـماری از سـران جهـادی و
نماینـدگان سـابق پارلمـان ،از معلـوالن حمایت کرده و
درآمـد روی جاده بینشـان تقسـیم میشـود .رانندهها
همچنـان میگوینـد ،معلوالنـی کـه در مسـیرهای
سـمت کمپنـی مشـغول اخاذیانـد از سـوی بـرادر
زادهی سـیاف ،یکی از شـخصیتهای جهادی شـناخته
شـده ،معلـوالن سـاحهی فروشگاه-سـینمای پامیـر ،از
سـوی ملا ترهخیـل ،معلـوالن سـاحهی چهارراهـی
قنبـر ،از سـوی سـلمان کوچـی و ...حمایـت میشـوند.
چیـزی کـه منبع ما از شـهرداری کابل نیـز آن را تایید
میکنـد« :درآمدهها پنجاه پنجاه تقسـیم میشـود».
امـا نماینـدگان معلـوالن در ایـن سـاحات میگوینـد
کـه ایـن افـراد از آنـان زورگیـری میکننـد .چنانچـه
یـک افسـر معلـول و متقاعـد از وزارت داخلـه کـه در
یکـی از مسـیرهای منتهـی بـه سـاحهی کمپنـی کار
میکنـد ،بـه روزنامـهی صبح کابـل میگویـد 18« :نفر
عیـال اسـتم .ده اینجـه موتـرا ره تنظیـم میکنـم و از
طریـق آن یـک مقـدار پیسـه که به دسـتم میایه ،سـر
مـاه ،یک مقدارشـه بـه بـرادرزادهی سـیاف ،پولیسـای
ترافیـک و اتحادیـه میتیـم .کمیـش برایـم میمانـه
شـاید روزانـه  350تـا »450
یکـی دیگـر از معلـوالن بـا تأییـد ایـن گفتههـا اضافـه
میکنـد« :اگـر امی نفـرا ر پیسـه نتیم ،آمده شیشـهی
موتـرا ر شکسـته تایـرا ر پنچر میکنه کـه در او صورت
موتروانـا بـه ما پـول نمیتن».
ایـن همـه پول ،فقـط از تنظیم موترها در ایسـتگاههای
شـهری ،بـه صـورت غیـر قانونـی از چرخـش قانونـی
سـرمایه راهـش را بیـرون میکنـد و وارد بـازاری
میشـود کـه در آن خبـری از مالیـه نیسـت .طبـق
یافتههـای ایـن گـزارش ،فعالیـت معلـوالن در
سـرکهای کابـل غیر قانونی اسـت و نهادهای مسـؤول
از جمـعآوری ایـن معلـوالن کـه بـرای منابع مشـخص
مافیایـی کار میکننـد ،ناتواننـد.
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عقالنیت و آزادی عقالنیت چیست ؟
دروغگویی
و علل آن در کودکان
زهرا اکبری

سید محمد تقی حسینی

رفتــار عقالنــی بــا چــه معیارهایــی ســنجیده
مــی شــود؟ رفتــار عقالنــی و رفتــار احساســی
یــا رمانتیــک چــه تفاوتهایــی باهــم دارنــد؟
تمــام ایــن مــوارد چگونــه بــر آزادی عمــل
یــک انســان تاثیــر مــی گــذارد؟ از رمانتیــک
یــا رمانتیســم شــروع مــی کنیــم؛ رمانتیســم
را «آیزیــا برلیــن» بزرگتریــن اتفاقــی دانســت
در قــرن بیســتم در زندگــی بشــر غربــی
اتفــاق افتــاد .رمانتیســم عقلگریــز اســت
و احســاسمحور؛ شــور ،هیجــان و عاطفــه
از مبناهــای تصمیمگیــری ایــن نــوع طــرز
فکــر اســت .عقالنیــت یــا رفتــار عقالنــی در
توضیــح ایــن مــورد نیــز بایــد گفتــه شــود کــه
مــا دو نــوع عقــل داریــم؛ یکــی عقــل کنشــکر
بــه معنــای عقلــی کــه تصمیمگیــری در
شــناخت مســائل و تشــخیص ســیاه و ســفید
مــا را یــاری مــی رســاند؛ یعنــی بــه وســیلهی
آن مــی توانیــم بفهمیــم کــه هماکنــون
روز اســت و یــا شــب .در توضیــح نــوع دوم
عقــل بایــد اینگونــه گفــت کــه ایــن عقــل
یــا بهتــر بگوییــم عقالنیــت برســاخته اســت؛
برســاخته یــا مصنــوع رفتارهــا ،هنجارهــا،
تصمیمگیریهــا و نــوع واکنــش بــا ایــن
نــوع برخوردهــا در طــول ســالها ســاخته
میشــود .بــه طــور مثــال بــرای روشــن شــدن
بهتــر ایــن موضــوع میتــوان بــه عقالنیــت
برســاخته شــدهی قومــی در افغانســتان
بهعنــوان نمــود ایــن نــوع طــرز فکــر و
اندیشــیدن در چارچــوب ایــن نــوع تفکــر
اشــاره کــرد .آزادی را تعریفهــای بســیاری
اســت و در هــر مکتــب و نــوع اندیشــه،

متفــاوت تعریــف شــده اســت؛ در اصــل یکی از
وجههــای تمایــز میــان مکتبهــای مختلــف
فکــری همیــن آزادای اســت؛ آزادی بــه
معنــای مثبــت و منفــی کلمــه در نــوع تفکــر
لیبرالیســم و آزادی کــه در مکتــب فاشیســم
بــه معنــای اطاعــت محــض از شــخص رهبــر
اســت بســیار متفــاوت اســت .در مکتــب اول،
آزادی بــر پایــهی تعلقــات فــردی اســت و در
مکتــب دوم آزادی؛ یعنــی تســلیم شــدن بــه
رهبــر در راســتای رســیدن بــه اهدافــی کــه
رهبــر درســت و صحیــح تشــخیص میدهــد،
آزادی نامیــده مــی شــود .حــال بــا توجــه بــه
زمانمنــد و مکانمنــد بــودن گزارههــای
علــوم انســانی در شــرایط و فرهنگهــای
گوناگــون ،میتــوان بــا تعریفهــای کلــیای
کــه انجــام شــده ،بــه مطالعــهی عقالنیــت و
آزادی در افغانســتان پرداخــت .نــوع عقالنیتــی
کــه در بیــن افــراد جامع ـهی افغانســتان رواج
دارد ،چیســت؟ عقــل کنشــکر بــا توجــه بــه
آگاهــی در دســترس کــه آمیختــه شــده بــه
رومانتیســم مبتــذل اســت ،تقریبــا قــوهی
تشــخیص ســیاه از ســفید را از دســت داده

اســت و گاهــی در روز روشــن بــا چشــم بینــا
بــه افــراد کــوری میمانــد کــه راه خــود را
نمیتوانــد پیــدا کنــد .عقالنیــت برســاخته
شــده در جامعــهی افغانســتانی نیــز رفتــاری
را رقــم زده اســت کــه همــه چیــز بــه قــوم و
قبیلــه خالصــه میشــود؛ یعنــی خوشبختــی،
ســعادت ،دنیــا و آخــرت همــه و همــه در
گــرو قــوم اســت .رابط ـهی ایــن نــوع عقــل و
عقالینــت بــا آزادی چگونــه میتوانــد باشــد؟
پــس واضــح اســت کــه آزادی در ایــن نــوع
نگــرش چیــزی جــز اســیر بــودن در دســتان
و اندیشــهی قومــی نیســت؛ آزادی در اینجــا
یعنــی «خــود»؛ خــودی کــه بایــد در اختیــار
خــود باشــد نــه دیگــران .تصمیــم خــارج از
دایــرهی قــوم محکــوم اســت و جــواز نــدارد.
رفتــار عقالنــی ،منافــع قومــی را در پــی دارد
و در آن منافــع ملــت یــا ملــی جایــی نــدارد.
عقالنیــت برخاســته از ایــن نــوع رفتارهــا در
طــول ســالهای متمــادی اصــل مفهــوم آزادی
در ایــن ســرزمین را بــه فراموشــی ســپرده و
مــردم بــا اراداتــی کــه بــه صاحبــان قــوم خــود
دارنــد ،تصمیــم بــه رأی ،تظاهــرات و شــرکت

در مراســم یــا برنامههــا را میگیرنــد .ایــن
نــوع اســارت در رفتــار کنشــگران اجتماعــی در
افغانســتان بیاعتمــادی بزرگــی را بیــن مــردم
افغانســتان بــه وجــود آورده اســت .ایــن نــوع
بیاعتمــادی ،آزادی بــه معنــای واقعــی کلمــه
را از یــاد همــگان برده و دیگر کســی بــه آزادی
حتــا فکــر هــم نمیکنــد .تصمیمگیریهــای
از پیــش تعییــن شــده بــرای عــدهی زیــادی از
مــردم ،سرنوشــت بیاعتبــاری را بــرای آنهــا
ب ـ ه وجــود آورده کــه کســی بــه فــردای خــود
نیــز امیــدوار نیســت .بــرای بیــرون آمــدن از
زنجیــر اســارت و رســیدن بــه آزادی برپای ـهی
عقالنیــت آیندهمحــور ،بایــد زنجیرهایــی پــای
را کــه تعصبــات قومــی آن را بــه پــای مــردم
بســته اســت؛ پــاره کــرد و رهــا شــد .تصمیــم
برآمــده از فلتــر عقالنیــت بــه معنــای رفتــاری
هدفمنــد و روشمنــدی کــه خیرهمگانــی
دارد یــا حداقــل در بُعــد کوچکتــر خیــر
شــخصی بــدون ضــرر بــرای خــود ،میتوانــد
آزادی را در پــی داشــته باشــد کــه ایــن نــوع
آزادی نویدبخــش دنیــای بهتــر بــرای همــه
افــراد جامعــهی افغانســتانی اســت.

فرهنگ استفاده از تلفون
جامعـهی مـا هنـوز نیازمنـد
تمریـن فرهنـگ تمـاس تلفونـی
صبور بیات
اسـت .گاهـی اوقـات شـخصیت
افـراد تمـاس و اسـتفادهی بـد میشـود گاهـی
برعکـس .بـه گونـهی مثـال؛ وقتـی بـرای اولیـن
بـار بـه کسـی تمـاس میگیریـم ،خـوب اسـت که
قبلـش پیـام بدهیـم و خودمـان را معرفـی کنیـم و
بگوییـم امـکان تمـاس گرفتن هسـت؟ من شـخصا
شـمارههای ناشـناس را پاسـخ نمیدهـم .وقتـی بـا
کسـی تمـاس میگیریـم و جـواب نمیدهـد ،بـه او
پیـام بدهیـم ،خودمـان را معرفی کنیم و بنویسـیم
در صـورت امـکان بـا ما تمـاس بگیـرد .ایـن روزها
بـه دالیـل مختلف ،امـکان دارد شـمارهی تماس ما
از گوشـی دیگـران پـاک شـود؛ اگـر زنـگ میزنیم
و طـرف مقابـل مـا را نمیشناسـد نگوییـم :بـی
معرفـت! دیگـر مـا را فرامـوش کـردی! نارفیـق!
دوسـتای تـازه پیـدا کـردی و  ...مـن خیلـی تجربه
کـردهام ،اگـر یـک تمـاس طـرف مقابل را از دسـت
دادهام در پاسـخ دوم بـه مـن گفتـه شـده ،حالـی
پیسـهدار شـدی.
بـه جـای ایـن حرفهـا ،عـذر طـرف مقابـل را
بپذیریـم و حرفمـان را بزنیـم؛ چـون هیـچ بعیـد
نیسـت فـردا شـمارههای گوشـی خودمـان پـاک
شـود .میدانیـم عمـر شـوخیهایی مثـل «اگـه
گفتـی مـن کـی اسـتم؟!» « ،نـه! کمی بیشـتر فکر
کـن ببین صدایم را نمیشناسـی و  »...به سـرآمده.
مـردم اعصـاب و حوصلـهی ایـن چیسـتانها را
ندارنـد .سلام و علیک کنیـم و خودمـان را معرفی
کنیـم .خلاص! مـا از وضعیـت کاری ،روحـی و
موقعیـت طـرف مقابـل خبـر نداریـم .وقتـی تماس
میگیریـم بعـد از معرفـی خودمـان بپرسـیم «اآلن
امـکان صحبـت کـردن را داریـد یـا نـه؟» اگر گفت

نـه! ..درک کنیـم و در یک موقعیت مناسـب تماس
بگیریـم .اگـر رانندگـی میکنیـم بـه تلفـون پاسـخ
ندهیـم .اگر متوجه شـدیم کسـی کـه آنطرف خط
ماسـت ،رانندگـی میکنـد یـا عذرخواهـی کـرده و
ن
قطـع کنیـم ،یـا تمـاس را بسـیار کوتاه کنیـم .ای 
کـه شـمارهی وایبـر ،وتسـاپ و تلگـرام کسـی را
داریـم ،دلیـل نمیشـود هر پسـتی که میپسـندیم
را برایـش ارسـال کنیـم .در ارسـال اخبـار بـد ،تلخ
و گزنـده هـم بـه شـدت صرفهجویـی کنیـم .دلیلی
نـدارد حـال دیگـران را بـد کنیـم .از ارسـال صبـح
بخیرهـای کیلویـی بـا عکـس دسـته گل و فنجـان
چـای هـم جـدا خـودداری کنیـم .هیـچ جذابیتـی
نـدارد .دسـتکم بـرای اکثریت ندارد! اگر کسـی در
وایبر ،فیسبوک مسـنجر ،وتسـاپ و تلگـرام آنالین
اسـت یـا در اینسـتاگرام پُسـت میگـذارد ،دلیـل

نمیشـود حتمـا اگـر آن لحظـه تمـاس میگیریـم
وظیفـه دارد پاسـخ مـا را بدهـد و اگـر ندهـد یعنی
«کار خـراب انجام دادهاسـت!» و «ما را تحقیر کرده
و بـه پشـیزی فروخته اسـت!» نه! ممکن اسـت دل
و دماغ پاسـخدادن نداشـته باشـد .همدیگر را درک
کنیـم .شـب ،زمـان اسـتراحت اکثـر انسانهاسـت.
تماسهـای «کاری» مـان را در طـول روز بگیریـم؛
آن چنـد دقیقـه را به خودمان و دیگران اسـتراحت
بدهیـم .در تاکسـی ،مینیبـس ،موترهـای لینـی یا
جاهـای عمومـی تلفونی حـرف نزنیم؛ اگـر میزنیم
داد نزنیـم؛ اگـر داد میزنیـم فحـش ندهیـم؛ اگـر
فحـش میدهیـم فحـش جنسـی ندهیـم و ...
همـهی مـا به یـاد گرفتـن محتـاج اسـتیم؛ همهی
مـا بـدون هیـچ اسـتثنایی ،ضـرورت داریـم ایـن
مـوارد را تمریـن کنیـم.

یکــی از انحرافاتــی کــه موجــب شــکایت والدیــن از فرزنــدان خــود
میشــود ،دروغگویــی اســت .اکثــر والدیــن از ایــن شــکایت دارنــد
کــه فرزندانشــان بــا وجــود ایــن کــه از هیــچ گونــه رســیدگی
در تربیــت وی قصــوری بــه عمــل نمیآیــد ،درغگــو بــار آمــده
یــا مغلطــه و اغــراق میکننــد .آنــان از ایــن بابــت ناراحتنــد کــه
آدمهــای متدینــی اســتند ،پرهیزگارنــد ،دروغ نمیگوینــد ،لقمــهی
حــرام نمیخورنــد و بــرای تربیــت صحیــح کــودکان حتیالمقــدور
از تمــام امکانــات تربیتــی اســتفاده میکننــد؛ او را از بچههــای
درغگــو و کمتربیــت دور نگــه میدارنــد و بــرای راســتگویی
تشــویق میکننــد؛ ولــی بــا ایــن وصــف چــرا بایــد فرزندشــان
درغگــو از آب درآیــد.
چرا بعضی از کودکان دروغ میگویند؟
دروغگویــی نیــز مثــل ســایر انحرافــات اخالقــی و عاطفــی ،خالــی از
علــت نیســت .عوامــل و انگیزههــا اســتند کــه کــودکان را در مســیر
انحرافــات قــرار میدهنــد و یــا بــرای ســالهای بعــد و انحرافــات
عارضــی در آنــان  ،زمینهســازی میکننــد .بعضــی از والدیــن بــا
امتنــاع یکــی دو تــا از غرایــز ،خیــال میکننــد کــه کار تمــام شــده و
از ســایر مســائل غریــزی کــودکان غافــل میماننــد؛ در صورتــی کــه
اگــر بخواهیــم کــودکان خــود را بــا شــخصیت مثبــت و عالــی بــه
بــار آوریــم ،بایــد همـهی اســتعدادهای مثبــت آنــان را پــرورش داده
و ضمــن ایجــاد هماهنگــی بیــن اســتعدادهای مثبــت ،اســتعدادهای
منفــی را تضعیــف و بــه ســرحد انهــدام بکشــانیم و ایــن کار بــا
امتنــاع غرایــز مثبــت آنــان از راه صحیــح و انهــدام یــا هدایــت غرایــز
منفــی امکانپذیــر میباشــد.
بــا غرایــز ،چهــار گونــه رفتــار میتوانیــم داشــته باشــیم .اقنــاع غریــزه
در حــد امــکان و بــه صــورت معمولــی ،ســرکوب غریــزه ،تعریــف
غریــزه و تصعیــد غریــزه .حــال ببینیــم کــه بــا کــودکان خــود چــه
کردهایــم؟ آیــا بــه راســتی صالــح و قــادر بودهایــم کــه غرایــز آنــان
را اقنــاع یــا غرایــز ســرکوب و تعریفشد هیشــان را هدایــت کنیــم؟
ناتوانی یکی از علل دروغگویی
دروغگویــی مثــل ســایر انحرافــات اخالقــی و عاطفــی ،علــل و
انگیزههایــی دارد کــه یکــی از آنهــا ناتوانــی میباشــد .وقتــی کــه
شــما کــودک را بــا تــرس مســایل موهــوم ،در منــزل در حــال اســارت
و بــه صــورت زندانــی نگــه داشــتهاید و آزادیهــای او را ندانســته
از دســتش میگیریــد و همــراه خشــونتهایی کــه از خــود بــروز
میدهیــد او را در احســاس عجــز و ناتوانــی غوطــهور میســازید،
ناچــار اســت کــه از دســت شــما و ســتمکاریهایی کــه بــه وی روا
میداریــد ،بگریــزد و امیــال و غرایــز خــود را بــه نوعــی و بــه هــر
نحــو ممکــن ارضــا کنــد و بــرای ایــن کار ناگزیــر اســت کــه در مقابــل
شــما بــه دروغ متوســل شــود.
ترس از والدین بهعنوان یکی از علل دروغگویی
بعضــی از والدیــن رفتــار خشــونتباری بــا فرزنــدان خــود دارنــد .بــه
کوچکتریــن بهانــه آنهــا را کتــک میزننــد در مقابــل دیگــران
پرخــاش و تحقیرشــان میکننــد؛ بــه خیــال ایــن کــه بــا خشــونت
و پرخــاش و تنبیــه و نیــش زبــان ،خواهنــد توانســت جلــو انحرافــات
روانــی کــودک را بگیرنــد .ایــن گونــه خانوادههــا عــاوه بــر ایــن کــه
نمیتواننــد کار مثبتــی بهعنــوان کامــل بازدارنــده از انحرافــات در
تربیــت کــودک خــود انجــام دهنــد ،بلکــه باعــث میشــوند تــرس
کــودک بــه تدریــج ریختــه و کارهــای خــاف خــود را بــا جــرأت و
جســارت بیشــتری انجــام دهــد .کــودک بــه خاطــر تــرس از کتــک
خــوردن و خشــونتهای والدیــن ،کمکــم از آنــان فاصلــه گرفتــه
و خــود را جــدا احســاس میکنــد و گاه گاه در بعضــی از مــوارد
متوســل بــه دروغ میشــود؛ زیــرا احســاس میکنــد کــه اگــر راســت
بگویــد والدیــن در اثــر عصبانیــت کتکــش خواهنــد زد .چــوب اجبــار
و خشــونت را کنــار بمانیــد و بگذاریــد کودکتــان بــا داشــتن کمــی
آزادی عمــل و احســاس اســتقالل خــود را فــرد محترمــی در اجتمــاع
خانوادگــی بــه حســاب آورد .دیگــر در ایــن صــورت لزومــی نــدارد کــه
او بــا دروغ گفتــن بــه خانــوادهی خــود خیانــت کــرده باشــد.
خودنمایی یکی از علل دروغگویی
بعضــی از کــودکان بــه خاطــر خودنمایی متوســل بــه دروغ میشــوند.
اینهــا کودکانــی اســتند کــه مــورد توجــه والدیــن و اطرافیــان قــرار
نمیگیرنــد؛ هــر کاری میکننــد کســی نیســت کــه مشوقشــان
باشــد و بــه حسابشــان بیــاورد و یــا الاقــل بفهمــد کــه آنــان چــه
کاری میکننــد و چــه میگوینــد و چــه میخواهنــد .پــدر یــا مــادر
بــه علــت گرفتاریهــای شــغلی یــا مشــکالت خانوادگــی کاری بــه
کار آنــان ندارنــد و گوششــان بــه حــرف آنــان بدهــکار نیســت و
اطرافیــان نیــز بــه خاطــر ایــن کــه در کار دیگــران مداخلـهای نکــرده
باشــند و یــه بــه خاطــر ســایر مالحظــات ،کاری بــه کار کــودکان
دیگــر ندارنــد .آنچــه کــه مســلم اســت اینهــا همــه بــه خاطــر
خودنمایــی و جلــب توجــه والدیــن و اطرافیانــی اســت کــه اعتنایــی
بــه کــودک ندارنــد؛ بنابرایــن ،بهتــر اســت کــودکان را محتــرم
بدانیــم ،بــه حرفهــای آنهــا هــر چنــد کــه بیجــا و بیموقــع
هــم باشــد گــوش فــرا دهیــم .کارهایــی را کــه هــر چنــد بــه ظاهــر
کوچــک انجــام میدهنــد بــه دیــد تحســین و تکریــم بنگریــم.
مشوقشــان باشــیم تــا بعدهــا کارهــای بزرگتــر و بهتــری انجــام
دهنــد و هرازگاهــی بــه مناســبتهای مختلــف در پیــش دیگــران
تعریــف و تمجیدشــان کنیــم.

سال اول

خبرهای داخلی

سرور دانش :ادعای رشوهی جنسی در دولت
بهگونهی جدی بررسی شود

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ،بـه دادسـتانی کل
هدایـت داد تـا ادعـای رشـوهی جنسـی در ادارات
دولتـی را بهگونـهی جـدی مـورد بررسـی قـرار
د هد .
سـرور دانـش ،روز یکشـنبه ( 23سـرطان) ،در
کنفرانـس ملـی هماهنگـی نهادهـای مبـارزه بـا
خشـونت علیـه زنـان ،تاکید کـرد که اگـر اتهامات
وارد شـده بـه نهادهـای دولتـی در مـورد رشـوهی
جنسـی بـه اثبـات برسـد ،عاملان آن بایـد بـدون
کمتریـن تردیـد ،به باالتریـن حد ،مجازات شـوند.
او بـا بیـان اینکه رهبـری حکومـت از هیچ مجرم
و خائنـی حمایـت نمیکنـد ،هشـدار داد« :اگر این
اتهـام بـه اثبـات نرسـد ،افـراد مغرضـی که دسـت
بـه اتهامـات بیاسـاس میزننـد و چهـرهی بانـوان
عفیـف و پاکدامـن مـا را مخدوش میسـازند ،باید
مجازات شـوند».
آقـای دانـش گفـت کـه ادعاهـای اخیـر ،بیشـتر
جنبـهی سیاسـی نیـز دارد و افـرادی بـه منظـور

اهـداف کمپاینـی بـه آدرس حکومـت دسـت بـه
عقدهگشـایی میزننـد تـا خـود را پـاک و طرفدار
قانـون نشـان دهنـد و اذهـان عامـه را علیـه تیـم
حکومـت مخـدوش سـازند.
در اوایـل مـاه جـوزا ،حبیـب اهلل احمدزی ،مشـاور
پیشـین رییـس جمهـور غنـی ،ادعـا کـرد کـه در
ارگ ریاسـتجمهوری از زنـان در بـدل مقـرری در
دولـت اسـتفادهی جنسـی میشـود.
ایـن ادعـا ،بـا واکنـش تنـد هـارون چخانسـوری،
سـخنگوی پیشـین ریاسـت جمهوری مواجه شـد.
آقـای چخانسـوری ،گفتههای آقـای احمدزی را رد
کـرد و آن را «اتهـام و اهانـت بـه زنـان» توصیـف
کـرد .ریاسـتجمهوری از دادسـتانیکل ،خواسـت
کـه این موضـوع را به گونـهی جدی بررسـی کند.
پـس از آن ،چنـد روز پیـش ،بیبیسـی ،گزارشـی
را تحـت عنـوان (رسـوایی جنسـی در قلـب دولت
افغانسـتان) منتشـر کـرد .بـر اسـاس این گـزارش،
شـماری از بانـوان ادعـا کـرده بودنـد کـه در بـدل

کار و طـی مراحـل اسـناد قانونـی آنـان ،مقاماتـی
در دولـت افغانسـتان از آنهـا درخواسـت سـکس
کردهانـد.
از سـویی هـم ،معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ،بـه
موضـوع صلـح و حقـوق زنـان اشـاره کـرد و گفت:
«امـروز کسـانی کـه به برخی از جلسـات سیاسـی
و تشـریفاتی شـرکت کردهانـد ،فریفتـهی چنـد
جملـهی مبهـم و کلـی طالبـان شـدهاند کـه گویـا
آنـان بـه حقـوق زن در چـوکات احـکام شـریعت
احتـرام دارنـد؛ امـا ایـن همـان روایتـی اسـت کـه
طالبـان  25سـال پیش هـم میگفتند؛ امـا زنان را
در خانـه زندانـی سـاخته بودنـد».
معـاون دوم ریاسـتجمهوری ،تاکیـد کـرد کـه
حکومـت افغانسـتان ،بـه تمـام معنـا از پروسـهی
صلـح حمایـت میکنـد؛ امـا تـا زمانـی کـه طالبان
ارزشهـای منـدرج قانـون اساسـی را بـه صـورت
واضـح نپذیرنـد ،مـردم و حکومـت نمیتواننـد
فریفتـهی شـعارهایی شـوند کـه هیـچ معنـی و
محتـوای معقـول و عملـی نداشـته باشـد.
آقـای دانـش همچنان گفت کـه در دوران حکومت
وحـدت ملـی ،اقدامـات زیـادی بـرای دسـتیابی
بانـوان بـه حقوقشـان برداشـته شـده؛ امـا کافـی
نبـوده اسـت .او گفـت« :علیرغم همـهی اقداماتی
کـه صـورت گرفتـه ،هنـوز هـم زنـان بـا موجـی از
خشـونتها مواجهانـد و هنوز هم در سـطح کشـور
آنچنـان که الزم اسـت ،زنان به عدالت دسترسـی
ندارند».
معـاون دوم ریاسـتجمهوری گفت کـه پروندههای
خشـونت در برابر زنان ،در سـال  96بیشـتر از سال
 95و در سـال  97هـم بیشـتر از  96بـوده و بـه
همیـن ترتیـب در هـر سـال افزایش یافته اسـت.
آقـای دانـش ،به نهادهـای عدلی و قضایـی هدایت
داد کـه کاسـتیها و مشـکالت را در زمینـهی
مبـارزه باخشـونت علیه زنـان ،شناسـایی و راه حل
ارائـه کنند.
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معاون مسؤول نظامی طالبان
در والیت تخار بازداشت شد
مسـؤوالن امنیتی در والیت تخار ،از بازداشـت معاون
مسـؤول نظامـی طالبان برای ولسـوالی نمـکآب این
والیـت خبـر میدهند.
جـواد هجـری؛ سـخنگوی والـی تخـار ،بـه روزنامهی
صبـح کابـل میگویـد کـه قـاری ثنـاؤاهلل ،معـاون
مسـؤول نظامـی طالبـان برای ولسـوالی نمـکآب که
بـا اسـتفاده از چـادری قصـد فـرار از این ولسـولی را
داشـت ،بازداشـت شـده اسـت.او میافزایـد« :قـاری
ثنـاؤاهلل عضـو گـروه قاری برکـتاهلل اسـت و هنگامی
از سـوی نیروهـای امنیـت ملـی بازداشـت شـد کـه
بـا اسـتفاده از یـک عـراد موتـر لینـی و بـا پوشـش
چـادری ،قصـد فرار به روسـتای نهرچمن را داشـت».
آقـای هجـری میگویـد که فـرد بازداشـت شـده ،به
جرم خـود اعتـراف کرده اسـت.

در همیـن حـال ،وزارت داخلـه در خبرنامـهای ،گفته
اسـت کـه نیروهـای امنیتـی بـا راهانـدازی عملیاتـی
در مربوطـات ولسـوالی نمـکآب والیـت تخـار12 ،
هراسافگـن طالـب را کشـتهاند .ایـن وزارت افـزوده
اسـت کـه در جریان ایـن عملیات ،چهـار هراسافگن
طالـب نیز زخـم برداشـتهاند.
والیـت تخـار در شـمال افغانسـتان ،از والیات نسـبتاً
ناامـن اسـت .گـروه طالبـان و همچنـان تفنـگداران
غیـر مسـؤول سـرگرم ناامنکـردن مناطق زیـادی در
ایـن والیت اسـتند.
بـه گفتهی مسـؤوالن ،عملیاتی به منظور پاکسـازی
شـماری از مناطـق این والیت از وجـود هراسافگنان
طالـب جریـان دارد و در ایـن میان ،تلفات سـنگینی
نیـز به افراد طالبان وارد شـده اسـت.

امتحان ورودی به مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی توسط
ادارهی ملی امتحانات گرفته میشود
بـری صدیقـی ،معیـن امـور محصلان وزارت
تحصیلات عالـی ،روز یکشـنبه (23سـرطان) ،در
یـک نشسـت خبـری گفـت کـه بـه منظـور ایجـاد
شـفافیت در رونـد امتحانهای ورودی به دانشـگاهها
و مؤسسـات تحصیلات عالـی خصوصی ،مقـررهای از
سـوی کابینـه تصویـب شـده و پـس از ایـن ،امتحان
ورود بـه مؤسسـات تحصیلات عالـی خصوصـی نیـز
از طریـق ادارهی ملـی امتحانـات گرفته خواهد شـد.
او افـزود« :ادارهی ملـی امتحانات با توجـه به رویکرد
شـفافش مـورد اعتمـاد قـرار گرفتـه و بـه همیـن
دلیل ،امتحانات کمیسـیون مسـتقل اصالحات اداری
و خدمـات ملکـی ،معـارف ،برنامههـای ماسـتری و
شـناسنامههای الکترونیکـی نیز به این اداره سـپرده
شـده اسـت ».از سـویی هـم ،عبدالقدیـر خمـوش،
رییـس ادارهی ملـی امتحانـات ،با اشـاره به دسـت به
دسـت شـدن تصاویر نتایج دو نفـر در فضای مجازی،
گفـت کـه شـماری از داوطلبـان کانکور بـا نمرههای
بـاال ،بینتیجـه مانـده و بـه مؤسسـات تحصیلات

عالـی خصوصـی معرفـی شـدهاند.
او در ایـن بـاره گفت« :یکـی از داوطلبان پسـر303 ،
نمـره گرفتـه و واجـد شـرایط مؤسسـات خصوصـی
شـناخته شـده .دلیلـش هـم عـدم انتخـاب رشـته
توسـط داوطلـب اسـت کـه اصلا هیـچ رشـتهای را
انتخـاب نکـرده بـود؛ دیگـری یـک دختر خانم اسـت
کـه بـا گرفتن  340نمـره بینتیجـه مانـده و دلیلش
هـم انتخـاب چهـار رشـتهی طـب در چهـار والیـت
بـوده کـه معیـار را تکمیل نکـرده و در طـب کامیاب
نشـده است».
در همیـن حـال ،محمـد امیـر کامـه وال ،رییـس
دانشـگاهها و مؤسسـات تحصیلات عالـی خصوصـی
نیـز از معرفـی  60هـزار نفـر بـه نهادهـای خصوصی
خبـر میدهـد .او میگویـد« :تمـام دانشـگاههای
خصوصـی بـا تخفیفهای ویـژه ،آمادگی بـرای جذب
جوانـان در نهادهـای تحصیلات عالـی خصوصـی را
دارنـد و تـا  15مـاه اسـد قـرار اسـت داوطلبـان در
مؤسسـات دلخواهشـان تنظیـم و معرفـی شـوند».

خبرهای خارجی

ایمیل درز کردهی سفیر بریتانیا:
ترامپ بهخاطر لجاجت با اوباما از برجام خارج شد

در یکـی از ایمیلهـای درزکـرده از سـوی کیـم
داروک ،سـفیر پیشـین بریتانیـا در امریـکا ،نوشـته
شـده اسـت کـه دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور
امریـکا ،بـه خاطـر لجاجـت بـا بـارک اوبامـا ،رییس
جمهـور پیشـین ایـن کشـور ،از توافق اتمی بـا ایران
موسـوم بـه (برجـام) خـارج شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش روزنامـهی «میـل آن َسـندی»
آقـای داروک خارجشـدن امریـکا از برجـام را یـک
«خـرابکاری دیپلماتیـک» خوانـده اسـت.

در گـزارش آمـده اسـت که آن ایمیل پـس از آنکه
بوریـس جانسـون ،وزیر خارجـهی وقـت بریتانیا ،در
سـال  2018از امریـکا خواهـش کرد توافـق اتمی با
ایـران را نقـض نکند ،نوشـته شـده بود.
ایـن گـزارش تصریـح میکنـد کـه دونالـد ترامـپ،
بـه دالیـل شـخصیتی از توافـق اتمی با ایـران خارج
شـد؛ چـون ایـن توافق توسـط اوباما به امضا رسـیده
بود.
ایـن گـزارش نوشـته اسـت« :نیـت دولت این اسـت

کـه دسـت بـه یـک خـرابکاری دیپلماتیـک بزنـد.
ظاهـرا بـه دالیـل عقیدتـی و شـخصیتی؛ چـون این
توافـق در زمـان دولـت اوباما بـه امضا رسـیده بود».
همچنـان در ایمیلهـای آقـای داروک نوشـته شـده
اسـت که کاخ سـفید پـس از خـروج از توافـق اتمی
بـا ایـران ،یک اسـتراتیژی ثابـت و دقیـق ندارد.
ایـن ایمیلها در حالی به رسـانهها منتشـر میشـود
کـه اخیـرا اسـکاتلندیارد ،سـازمان تحقیقاتـی
بریتانیایـی ،در مـورد انتشـار یادداشـتهای
درزکـردهی دیپلماتیـک اخطـار داده اسـت.
ایـن سـازمان تحقیقاتـی اخطـار داد ،خبرنگارانـی
کـه جزئیـات بیشـتری از ایـن ایمیلهـا را نشـر
کننـد ،ممکـن اسـت به نقـض قانون اسـرار رسـمی
متهـم شـوند .در ایـن ایمیلهـا کـه هفتـهی پیـش
برملا شـد ،سـفیر پیشـین بریتانیـا دولـت ترامپ را
«ناکارآمـد و متزلـزل» توصیـف کـرده اسـت.
در پـی افشاسـازی ایـن ایمیلهـا ،کیـم داروک ،روز
چهار شـنبه (19سـرطان) از مقامش بهعنوان سـفیر
بریتانیـا در امریـکا ،اسـتعفا داد و گفـت کـه بـا ایـن
حـال کار بـرای او غیرممکن شـده اسـت.

ظریف :اگر بریتانیا نفتکش را آزاد نکند ،اقدامش بیپاسخ نخواهد ماند
محمـد جـواد ظریـف ،وزیـر خارجـهی ایـران ،در
واکنـش بـه خواسـت بریتانیـا از ایران بـرای تضمین
عـدم ارسـال نفتکش گریـس 1-به سـوریه بهعنوان
شـرط آزادی ،در لنـدن گفتـه اسـت که اگـر بریتانیا
ایـن نفتکـش را آزاد نکنـد ،اقدامـش بیپاسـخ
نخواهـد مانـد .بر اسـاس گزارش بیبیسـی فارسـی،
آقـای ظریـف ،در تمـاس تلفنـی بـا جرمـی هانـت،
وزیـر خارجـهی بریتانیا ،بـر حق ایران بـرای صادرات
نفـت تاکیـد کرده اسـت.
آقـای هانـت روز شـنبه (22سـرطان) گفتـه بـود که
پیشـنهاد میکنـد ،در صـورت دریافـت تضمیـن از
سـوی ایـران در مـورد ایـن کـه نفتکـش گریـس-
 1بـه سـوریه نخواهـد رفـت ،ایـن نفتکـش را آزاد
خواهـد کرد.
ن که ابـراز نگرانـی از افزایش تنش
آقـای ظریف بـا آ 
در منطقـه کـرده اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرد کـه
نتایـج بررسـیهای حقوقی و قضایـی در جبلالطارق
باعـث رهاسـازی هـر چه زودتـر نفتکـش گریس1-
حامـل نفـت ایران شـود.

بـا وجـودی کـه ایـران گفته اسـت ،مقصـد نفتکش
به سـوریه نبوده اسـت ،دولـت بریتانیا ایـن نفتکش
ایـران را بـه نقـض تحریـم اتحادیـهی اروپـا متهـم
کرده اسـت .دولـت بریتانیا ،بهعنوان عضـو اتحادیهی
اروپـا ،خـود را ملزم بـه جلوگیری از انتقـال و فروش
نفـت ایـران میدانـد و بـا آنکـه در تحریـم نفتـی
ایـاالت متحـده علیه ایـران مشـارکت نـدارد ،مجبور
بـه رعایـت تحریـم ایـن اتحادیـه علیه دولت سـوریه
اسـت .بـه تاریخ  4جـوالی ،یـک ابرنفتکـش حامل

دو میلیـون بشـکهی نفـت ایـران کـه عـازم تحویـل
نفـت بـه یـک پاالیشـگاه در سـوریه بـود ،از سـوی
تفنـگداران نیـروی دریایـی سـلطنتی بریتانیـا کـه
مربـوط بـه دولـت جبلالطـارق میشـوند ،توقیـف
شد .
جبلالطـارق ،کشـوری اسـت در شـمال دریـای
مدیترانـه کـه از سـرزمینهای تحت حمایـت بریتانیا
میباشـد و مسـایل خارجـی و امـور دفاعـی آن را
بریتانیـا بـر عهـده دارد.

کارشناسان:
حجم زیاد آبها خطرناکتر از قوت باد است
کارشناســان امریکایــی در پــی طوفــان موســوم بــه
«بــری» هشــدار دادهانــد کــه حجــم زیــاد آبهــا
خطرنــاک تــر از قــوت بــاد اســت.
طوفــان موســومی «بــری» بــا بارانهــای شــدید
راهــش را از دریــا بــه داخــل شــهرهای ایــاالت
متحــده بــاز کــرد .ایــن طوفــان پیــش از آن کــه
در نزدیکــی شــهرک اینتراکســایل بعــد از ظهــر روز
شــنبه بــه وقــت محــل در غــرب نیورارولیــان بــه

ســواحل برســد ،قــوت آن از گردبــاد درجــه یــک بــه
طوفــان موســمی کاهــش یافــت.
مرکــز ملــی ســنجش گردبــاد در شــهر میامــی
ایالــت فلوریــدای امریــکا ،گــزارش داده اســت
کــه ســرعت بــاد در طــول شــب بــه  85کیلومتــر
در ســاعت میرســید؛ امــا نظــر بــه گفتــهی
کارشناســان ،زمانــی ایــن کــه طوفــان بــه خشــکه
رســید از قــدرت اولیــهاش کاســته شــد.

رییس جمهور فرانسه:
مرکز جدید فرماندهی فضایی ایجاد میشود
رییـس جمهـور فرانسـه گفتـه اسـت کـه در مـاه
سـپتمبر سـال جـاری ،مرکـز جدیـد فرماندهـی
فضایـی ایجـاد خواهـد شـد.
امانویـل ماکـرون ،رییـس جمهـور فرانسـه ،روز
یکشـنبه ( 23سـرطان) اعلام کـرده اسـت کـه
کشـورش بـرای نیروهـای نظامـی ملـیاش یـک
فرماندهـی جدیـد فضایـی ایجـاد میکنـد.
آقـای ماکـرون ،گفتـه اسـت کـه فضـا بـه یـک
مسـألهی واقعـی و جـدی بـرای امنیـت ملـی در
سـطح جهـان و میـان قدرتهـای نظامـی برتـر
در شـرق و غـرب تبدیـل شـده اسـت؛ دلیلـش هم
افزایـش سـرمایهگذاریهای ابرقدرتهـای نظامـی
جهـان مثل ایـاالت متحـدهی امریکا ،هندوسـتان،
چیـن و روسـیه بـاالی ایـن پدیـده اسـت.
رییـس جمهور فرانسـه ،علاوه کرده اسـت که این
مرکـز ،در مـاه سـپتمبر ایجـاد میشـود و اولیـن

کارکـردش حفاظـت بهتـر از ماهوارههـای فرانسـه
در فضـا خواهـد بود.
آقـای ماکـرون ایـن خبر را در سـخنرانی گشـایش
جشـن ملی به نام «روز باسـتیل» در فرانسـه اعالم
کرد.
او همچنـان بـه مقامهای ارشـد و نیروهـای نظامی
در آسـتانهی رژهی نظامی گفـت که فضای مجازی
و فضـای خارج از زمیـن «میدانهای جدید تقابل»
میـان قدرتهـای نظامـی برتر جهـان خواهد بود.
پـس از ایـاالت متحـده ،حـاال فرانسـه ،بهعنـوان
یکـی از ابرقدرتهـای نظامـی جهـان از ایجـاد
فرماندهـی نیـروی فضایـی خبـر میدهـد.
ایـن در حالی اسـت کـه قدرتهای برتـر نظامی در
جهـان تلاش و سـرمایه گذاریهایشـان را بـرای
ایجـاد نیـروی فضایـی و تسـلیحات نظامـی قابـل
اسـتفاده در فضـا افزایـش دادهاند.
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همبستگی ترکیه-افغانستان
در بخش آموزش زمینهی سرمایهگذاری را بیشتر کرده است
اوغوزخان ارطغرل
سفیر ترکیه در افغانستان
ترکیــه درایــن هفتــه ،ســومین ســال کودتــای
نافرجــام پانــزده جــوالی  ۲۰۱۶کــه از جانــب
فتــحاهلل گولــن و شــبکهی تروریســتی او
ســازماندهی شــده بــود را گرامــی مــیدارد .ایــن
تعــرض بــاالی نهادهــای دموکراتیــک ترکیــه،
ســبب کشــتار بیــش از  ۲۵۰تــن و زخمــی شــدن
بیــش از  ۲۰۰۰تــن دیگــر شــده بــود.
کودتاکننــدگان ،در تاریــخ ترکیــه ،اولیــن بــار
مجلــس نماینــدگان ،ارگ ریاســت جمهــوری
و اماکــن اســتراتیژک بیشــماری را تحــت
هــدف تروریســتی خــود قــرار دادهبودنــد .در
شــهرهای انقــره و اســتانبول ،مظاهرهکننــدگان
ملکــی و مخالــف بــه تشــبث کودتــا بــا شــلیک
گلولههــاکشــته شــدند .ایــن کودتــا ،تعــرض
آشــکار بــه حکومــت مشــروع و منتخــب و ارادهی
آزاد مــردم بــود .درایــت و جدیــت شــهروندان
ترکیــه و وابســتگی قــوی آنهــا بــه حقــوق
دموکراتیکشــان ،مانــع تهدیــدی کــه ســالها
باعــث بیاســتقراری ترکیــه و همســایگان ایــن
کشــور میشــد ،گردیــد .از ســوی دیگــر ،مــردم
ترکیــه ،در حفــظ و نگــهداری دموکراســی تنهــا
نبودنــد .حکومــت افغانســتان ،در میــان نکوهــش
کننــدگان و از جملــه اولیــن کشــورهایی بــود کــه
بعــد از واقعــه ،همبســتگی خویــش را نشــان داد .با
اکثــر برادرهــای افغــان مــا کــه در مــدت دو ســال
معرفــی شــدم ،میگوینــد کــه رخــداد واقــع شــده
در ترکیــه را تــا صبــح بــا دقــت کامــل تعقیــب
کــرده و بــه خاطــر رفــاه و آرامــش کشــوری کــه بــا
آن پیونــد بــرادری دارنــد ،دعــا کردهانــد.
دالیــل جمــعآوری شــده در جریــان محکمــه در
نتیجــهی تحقیقــات و بررســی ،ایــن حملــهی
تروریســتی خونیــن تاریــخ ترکیــه تــا امــروز،
بیانگــر آن اســت کــه امــر کودتــا را فتـحاهلل گولــن
تروریســتی
صــادر کــرده و از طــرف شــبکهی
ِ
متعلــق بــه وی صــورت گرفتــه اســت .بــه تاریــخ
مذکــور ،فتــح اهلل گولــن ،بــا هوادارانــش مــی
خواســت جمهــوری ترکیــه را بــه زور بــه دســت
بگیــرد .از ایــن رو ،قضــاوت و محــدود ســاختن
اعمــال تروریســتی فتــحاهلل گولــن و شــبکهی
تروریســتی او در کودتــای نافرجــام  15جــوالی
ترکیــه ،کاری بســنده نخواهــد بــود؛ بلکــه جرایمــی
کــه در آن شــب صــورت گرفتــه ،تنهــا قســمت
بیرونــی کــوه یــخ اســت.
تمامــی برنامههــای وی در ســال  ،۱۹۷۰تحــت
نــام فعالیتهــای آموزشــی خیریــه آغــاز شــد.
فتــحاهلل گولــن و هوادارانــش در حیــن تأســیس
مکاتــب در ترکیــه و کشــورهای دیگــر ،خودشــان
را بــه حیــث مدافــع و حامــی تعلیــم و تربیــه جلــوه
میدادنــد .در ایــن موقــع حــدود هــزار مکتــب را
در کشــور ترکیــه و تقریبــا  ۸۰۰نهــاد آموزشــی
را در نقــاط مختلــف جهــان ،تحــت کنتــرل خــود
داشــتند.
گولــن ،در حــدود ســی ســال هــواداران ترکــی
خویــش را بــه نفــوذ در نهادهــای دولتــی ماننــد
نیروهــای مســلح و قــوهی قضائیــه تشــویق
کــرده اســت .در ده ـهی اخیــر ترکیــه ،شــبکهی
تروریســتی فتــحاهلل گولــن تمــام امتحاناتــی کــه در
ایــن کشــور برگــزار میشــد ،ســواالت و جوابــات

استدیوم هرات قتلگاه بود
نه ورزشگاه
فیروزه سیمین

امروز ،شـبکهی تروریسـتی فتحاهلل گولن ،در  ۱۶۰کشور
هـزاران مکتـب ،محلات کار ،انجوهـا و نهادهـای رسـانهای
را در اختیـار خـود دارد .طـرز فعالیـت ایـن شـبکه بـه
طـور عمـوم در نقـاط مختلـف دنیـا یکسـان میباشـد .ایـن
شـبکهی تروریسـتی بـا این که تأثیـر سیاسـی و اقتصادی
جهانـی خویـش را عمیقتـر و وسـیعتر کـرده؛ امـا بـرای
کشـورهای تحـت فعالیتـش مسـتقیما یـک تهدیـد امنیتـی
بـه شـمار مـیرود؛ افغانسـتان نیـز یکـی ازیـن کشورهاسـت.
آن را قبــل از قبــل بــه طــرفداران و دانشآمــوزان
تحــت حمایــت خویــش پخــش و توزیــع میکــرد.
منســوبین شــبکهی تروریســتی فتــحاهلل گولــن،
بــه مقامهــای بلندپای ـهی دولتــی نفــوذ کــرده و از
ن از طریــق
صالحیتشــان جهــت اخــراج مخالفــا 
توطئههــای دروغیــن خــود بــه دســتگیریهای
غیرقانونــی و گــوش دادن بــه تلفونهــا بــه
شــکل غیرقانونــی سوءاســتفاده کردهانــد و بــه
سیاســیون ،تاجــران ،روزنامهنــگاران ،ورزشکاران
و هنرمنــدان فشــار وارد کردهانــد .در نتیجــه ،ایــن
شــبکه خــودش را یــک حرکــت آموزشــی جلــوه
داده و بــا کنتــرل تدریجــی درونحکومتــی جهــت
تحــول مخفــی جامعــه بــه ســاختار عملیاتــی مبدل
شــده اســت .شــبکهی تروریســتی فت ـحاهلل گولــن،
بــا اســتحکام تاثیــرش بــه مداخلــه در امــور تجارتی
و رونــد قردادهــای دولتــی آغــار کــرده و بــه ایــن
شــکل پولشــویی بــه انــدازهی زیــاد ،انتقــال غیــر
قانونــی پــول و جرایــم مالــی دیگــر بــه شــکل
عــادی تبدیــل شــده اســت.
امــروز ،شــبکهی تروریســتی فتــحاهلل گولــن ،در
 ۱۶۰کشــور هــزاران مکتــب ،محــات کار ،انجوها و
نهادهــای رســانهای را در اختیــار خــود دارد .طــرز
فعالیــت ایــن شــبکه بــه طــور عمــوم در نقــاط
مختلــف دنیــا یکســان میباشــد .ایــن شــبکهی
تروریســتی بــا ایــن کــه تأثیــر سیاســی و اقتصــادی
جهانــی خویــش را عمیقتــر و وســیعتر کــرده؛

امــا بــرای کشــورهای تحــت فعالیتــش مســتقیما
یــک تهدیــد امنیتــی بــه شــمار مــیرود؛
افغانســتان نیــز یکــی ازیــن کشورهاســت.
در افغانســتان ،انجــوی تحــت رهبــری شــبکهی
تروریســتی فتـحاهلل گولــن ،بــه نــام نهــاد آموزشــی
چــاغ ایجکشــنل یــا مکاتــب افغان-تــرک نزدیــک
بــه  ۲۰ســال اســت کــه بــه دانشآمــوزان افغــان
آمــوزش میدادنــد .در حقیقــت ایــن انجــو ،زیــر
مجموع ـهی شــبکهی وســیع تروریســتی فت ـحاهلل
گولــن و منســوبینش جهــت تنظیــم فعالیــت
دسیســهای آنهــا تمویــل میشــود .بنابرایــن،
عوایــد تمامــی ایــن مکتبهــا را بــه احتمــال
قــوی خــارج از افغانســتان انتقــال میدادنــد.
در جریــان ایــن مــاه ،حیــن بازدیــد از لیســهی
مومــن افغان-تــرک جــال آبــاد ،شــخصا بــه
ایــن موضــوع شــاهد بــودم .در مــاه مــارچ هنــگام
انتقــال ایــن مکتــب بــه بنیــاد معــارف ترکیــه،
ی
چنــان نابســامان و غیــر منظــم بــود کــه ارائ ـه 
خدمــات آموزشــی خصوصــی در چنیــن خرابــهای
بــاور نکردنــی اســت .حــاال تمــام زیرســاخت
مکتــب مذکــور را بازســازی کردیــم .در عیــن
زمــان قبــل از آغــاز ســال تعلیمــی در کنــار مکتــب
یــک ســالن کنفرانــس ،تعمیــر خوابــگاه و همچنــان
بــه ســال آینــده جهــت ایجــاد یــک بــاب مکتــب
دخترانــه وعــده ســپردهایم.
مکتــب جــال آبــاد ،یکــی از ایــن نمونههاســت.

اشتراک در روزنـامـه

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

وزارتهــای معــارف افغانســتان و ترکیــه ،ســال
گذشــته یــک تفاهمنامــهی مشــترک امضــا
کردنــد؛ در ایــن تفاهمنامــه هــردو وزارت تصمیــم
گرفتنــد  ۱۵بــاب مکتــب و مرکــز آموزشــی را بــه
بنیــاد معــارف ترکیــه انتقــال دهنــد .کشــور ترکیــه
در ایــن تفاهمنامــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش
مکاتــب ،ایجــاد مکاتــب جدیــد در نقــاط مختلــف
افغانســتان ،تخفیــف در فیــس دانشآمــوزان،
ارائــهی خدمــات آموزشــی رایــگان بــرای
بازمانــدگان شــهدا ،فراهمســازی بورســیههای
تحصیلــی ترکیــه بــرای فارغــان بــا نمــرات بــاال و
ســرمایهگذاری عوایــد بــهدســتآمده از مکاتــب
در بخشهــای تعلیــم و تربیــه در افغانســتان را
تعهــد کــرده اســت .بعــد از مــاه اپریــل ســال
گذشــته ،انتقــال مکاتــب افغانتــرک جوزجــان،
قندهــار ،بلــخ ،ننگرهــار ،هــرات و در اخیــر
هــم مکاتــب کابــل بــه بنیــاد معــارف ترکیــه،
پیشــرفتهای قابــل مالحظــهای در ایــن مکاتــب
دیــده میشــود.
مــردم شــرافتمند افغانســتان ،بــه تحــوالت مثبــت
مکاتــب معــارف افغان-تــرک تحــت مدیــرت بنیــاد
معــارف ترکیــه و متعهــد مانــدن دولــت ترکیــه بــه
تعهــدات خویــش ،شــاهد میباشــند و نظــر بــه
توجــه خــاص دولــت ترکیــه در بخــش تعلیــم
و تربیــه و بــه درخواســت مــردم عزتمنــد
افغانســتان ،بورســیههای تحصیلــی ســاالنهی
ترکیــه بــرای افغانســتان افزایــش یافتــه اســت.
ترکیــه ،بــه تعهداتــش در قبــال افغانســتان پابنــد
اســت؛ ایــن موضــوع نــه تنهــا جهــت خاتمــه
بخشــیدن بــه تهدیــد مشــترک از جانــب شــبکهی
تروریســتی فت ـحاهلل گولــن ،بلکــه روابــط دیرینــه
بــا مــردم بــا هــم بــرادر افغانســتان و ترکیــه
بــوده کــه در مقاطــع مختلــف زمانــی بارهــا ثابــت
شــده اســت .از ســوی دیگــر ،ســرمایهگذاری
در بخشهــای آموزشــی ،ســرمایهگذاری بــه
آینــدهی افغانســتان میباشــد .در صــورت
تقاضــای همــکاری از جانــب مــردم افغانســتان،
ایــن همکاریهــا ادامــه خواهــد یافــت.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

آن سـالهای حکومـت طالبـان در هـرات ،یکـی از خاطـرات بدی که
در ذهـن تـک تـک باشـندگان هـرات نقـش بسـته اسـت ،صحنههای
کشـتار و قتلهایـی اسـت کـه طالبان در اسـتدیوم ورزشـی هـرات به
راه انداختـه بودنـد و هـر شـهروند هـرات کـه از بخـت بـد شـاهد این
قتلهـا میبـود دیگـر تا مدتها نمیتوانسـت از وحشـت و ترسـی که
ایـن کشـتارها در جـان آنها میانداخت ،خیال آسـوده داشـته باشـد.
دانیـال کـه در زمـان حکومـت طالبان در هرات سـاکن بـود میگوید:
«در آن روزهایـی کـه شـهر هـرات را وحشـت و تـرس فـرا گرفتـه
بـود ،روزی نبـود کـه طالبـان کسـی را بـه اسـتدیوم ورزشـی هـرات
نمیآوردنـد و او را بـه جرمـی تیـر بـاران نمیکردنـد و بـه قتـل
نمیرسـاندند».
دانیـال در آن سـالها کـه در اوج جوانـی بـود ،هـر روز بـا جمعـی از
جوانـان دیگـر عصرهـا بـه اسـتدیوم ورزشـی هـرات میرفتنـد و بـه
ورزش مشـغول میشـدند؛ امـا ایـن مـکان کـه در آن سـالها تنهـا
مـکان رسـمی برای ورزشهـای همگانـی در هرات بود ،بعـد از حضور
طالبـان حـاال دیگـر تبدیـل شـده بـود بـه قتلگاهـی بـرای مـردم
هـرات و ایـن کشـتار هـر روز در هـرات یـک اتفـاق عـادی بـود کـه
بایـد میافتـاد.
دانیـال میگویـد؛ در یکـی از همیـن عصرهـا مـن و چندتـا از
همگروههایـم مشـغول گـرم کاری بودیـم کـه ناگهـان چنـد موتـر
داتسـن کـه مـردان مسـلح طالـب سـوار بـر آن بودنـد با سـرعت وارد
محوطـهی ورزشگاه شـدند و بـا آمـدن ایـن موترهـا و مردان مسـلح
خاکبـاد بزرگـی راه افتـاد .طالبـان موترهـای خود را در وسـط میدان
توقـف دادنـد و بعـد خیلـی سـریع از موترهایشـان پیاده شـدند .این
مـردان طالـب ،سـه مـرد اسـیر را کـه دستانشـان را با دسـتمالهای
گردنشـان بسـته بودند و چشمانشـان را با پارچههای سـیاه ،وسـط
میـدان کشـال کردنـد و این سـه مـرد را بـه زور داشـتند میآوردند و
آن مـردان فقـط فریـاد میزدند کـه مـا کاری نکردیم و ما را نکشـید.
مـردان طالـب جمعیتـی کـه در دور و نزدیـک محوطـهی ورزشگاه
بودنـد را صـدا میزدنـد تـا بیایند و شـاهد به قتل رسـاندن این مردان
باشـند و تعـدادی از مـردم کـه از طالبـان میترسـیدند کـم کم جمع
میشـدند و آنهایـی هـم کـه طاقـت تماشـای چنیـن صحنـهای را
نداشـتند ،سـعی میکردنـد در همـان فاصلـهای کـه هسـتند خـود را
نگـه دارنـد و شـاهد خونریـزی و کشـتن ایـن مردان نباشـند.
بعـد از ایـن کـه تعـدادی از مـردم بـه دور آن مـردان طالب و آن سـه
مـرد اسـیر جمـع شـده بودنـد ،یکی از مـردان طالـب با مخاطـب قرار
دادن مـردم آن سـه مـرد اسـیر را متهم بـه این کرد که قصد داشـتند
از امـوال بیتالمـال دزدی کننـد و مفتـی طالبان بعد از شـنیدن جرم
آن مـردان ،آنهـا را محکـوم بـه مـرگ کـرده اسـت و بـه ایـن افـراد
طالـب دسـتور داده بـود کـه این مـردان را در حضـور جمع بـه رگبار
گلولـه ببندنـد تـا درس عبرتی باشـد بـرای دیگران.
دانیـال میگویـد کسـی از دوسـتان او این سـه مـرد را میشـناخت و
اصلا ایـن مـردان چنین قصـدی را نداشـتند و فقط چون ایـن مردان
بـا افـراد طالـب همکاری نکـرده بودند تا به یک دیپوی اسـلحه دسـت
پیـدا کننـد ،آنهـا را متهـم به دزدی سـاخته و میخواسـتند بـا اتهام
دروغـی به قتل برسـانند.
دانیـال میگویـد کـه آن عصـر شـاهد آن بـود که افـراد طالـب به چه
راحتـی ان سـه مـرد بیگنـاه را بـه رگبـار گلولـه بسـتند و حتـا بعـد
حاضـر نشـدند کـه اجسـاد آن سـه مـرد را بـا خـود ببرنـد؛ تـا روزهـا
اجسـاد آن مردهـا وسـط میـدان ورزشگاه باقـی مانـده بـود و دیگـر
دانیـال آن عصـر بـا دیـدن چنیـن صحنهای حاضر نشـد کـه پایش را
بـه ورزشگاه هـرات بگـذارد و همیشـه از ورزشگاه هـرات هراسـی به
دل داشـت و حتـا تـا مدتهـا بعد از سـقوط طالبـان نیـز دانیال ترس
داشـت از ایـن کـه پـای خـود را بـه ورزشگاه هـرات بگذارد.
پینوشت :۱دانیال دایان در هرات ،همکار در این گزارش است
پینوشـت :2مطالب درج شـده در این سـتون ،برگرفتـه از قصههای
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطهی طالبان
در افغانسـتان گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبح کابل
شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی
فیسبـوک روزنامـهی صبـح کابـل بـا ما شـریک کنیـد .مـا متعهد به
حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطراتتان اسـتیم.

