تابستان و شیوع بیماریهای میکروبی
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تابســتان شــاید بــرای بعضیهــا خوشــایند باشــد؛ امــا بــرای همــه اینگونــه نیســت؛ زیــرا عــاوه بــه روزهــای طوالنــی و گرمــای هــوا ،آفتابزدگــی
و ابتــا بــه بیماریهــا ،ســختی ایــن فصــل گــرم را چنــد برابــر میکنــد .چنانچــه همــه ســاله بــا شــروع فصــل گرمــا ،آمــار مراجعهکننــدگان بــه
مراکــز درمانــی کــه بــه ناراحتیهــای گوارشــی ماننــد :درد شــکم ،اســهال ،اســتفراغ ،تــب و لــرز مبتــا اســتند ،افزایــش مییابــد.
مســؤولین شــفاخانههای مرکــزی در کابــل میگوینــد کــه بــا شــروع فصــل گرمــا ،آمــار بیمــاران بیشــتر شــده اســت .در ســه مــاه نخســت امســال
تنهــا مجمــوع بیمــاران ســراپا در چهــار شــفاخانهی مرکــزی دولتــی بــه  79500نفــر میرســد کــه از ایــن میــان  64هــزار کــودک و 15500
بزرگســال را شــامل میشــود.
بــه همیــن ترتیــب  14هــزار کــودک و  6800بزرگســال بســتری شــدهاند .بیشــتر ایــن شــمار بــه دلیلــی بیماریهــای فصلــی و مســمومیتهای
غذایــی بــه شــفاخانههای مرکزی(امــراض انتانــی ،صحــت طفــل ،اتاتــرک و خیرخانــه) مراجعــه کردهانــد .افــزون...

وزارت مالیه :اقتصاد افغانستان در سال
جاری سه درصد رشد خواهد داشت

بــه گفتـهی وزارت مالیــه ،در گــزارش بانــک جهانــی بــه مســألهی
منفــی اشــاره نشــده اســت و افغانســتان بــرای رشــد اقتصــاد کشــور
بیشــتر از هشــت میلیــارد دالــر پــروژه روی دســت دارد.
دفتــر ســخنگوی وزارت مالیــه در گفتوگــو بــا روزنام ـهی صبــح
کابــل ،در واکنــش بــه گــزارش بانــک جهانــی گفــت ،جــای نگرانــی
نیســت و در ســال جــاری رشــد اقتصــادی افغانســتان بــه بیــش از
 3درصــد خواهــد رســید.
شــمروز خــان مســجدی ،ســخنگوی وزارت مالیــه میگویــد ،در

نمایندگیهای شبکههای
مخابراتی خصوصی در
بلخ مهر و الک شد
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گــزارش بانــک جهانــی مســألهی منفــی مطــرح نشــده اســت و
دیــد مثبتــی از وضعیــت رشــد اقتصــادی افغانســتان داشــته انــد.
آقــای مســجدی بــا اشــاره بــه برنامههــای اقتصــادی افغانســتان
گفــت« :باالتــر از هشــت میلیــارد دالــر در بخشهــای زراعــت،
مســکن ،بــرق و پروژههــای بــزرگ در راســتای اتصــال منطق ـهای
ســرمایهگذاری صــورت گرفتــه اســت».
ســخنگوی وزارت مالیــه افــزود کــه گــزارش بانــک جهانــی
براســاس وضعیــت فعلــی اســت و حکومــت...

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
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اشرف غنی :هرگز ارادهی یک حلقهی
مرموز ،مبهم و نقابپوش بر ملت تحمیل نخواهد شد
7

صبح کابل

پــس از قطــع شــبهنگام آنتندهــی شــبکههای مخابراتــی
در شــهر مزارشــریف ،مقامهــای محلــی ایــن والیــت دفاتــر
شــبکههای مخابراتــی خصوصــی در والیــت بلــخ را مهــر و
الک کردنــد.
نمایندگیهــای شــبکههای مخابراتــی خصوصــی در والیــت
بلــخ ،در واکنــش بــه سرکشــی از فیصلـهی مقامهــای محلــی
ایــن والیــت مهــر و الک شــده و از بامــداد روز دوشــنبه
(۳۱ســرطان) ،آنتندهــی ایــن شــبکهها قطــع شــده اســت.
شنبهشــب (۲۹ســرطان) ،شــبکههای مخابراتــی خصوصــی
خدمــات خــود را تــا صبــح روز یکشــنبه (۳۰ســرطان)
متوقــف کــرده بودنــد و ایــن کار ســبب نگرانیهــای زیــادی
نــزد باشــندگان ایــن والیــت شــد.
ریاســت دفتــر والــی بلــخ ،پــس از چاشــت روز یکشــنبه
(۳۰ســرطان) ،هشــدار داده بــود کــه اگــر شــبکههای
مخابراتــی خدمــات خــود را از طــرف شــب قطــع کننــد،
دفاتــر آنهــا مســدود خواهــد شــد و بــه جــرم کمــک بــه
دشــمن ،بــه دادســتانی معرفــی میشــوند.
مســؤوالن امنیتــی در والیــت بلــخ ،ایــن کار شــبکههای
مخابراتــی را توطئهآمیــز خوانــده و گفتهانــد کــه هیــچ
توجیهــی در ایــن بــاره پذیرفتــه نمیشــود.
عادلشــاه عــادل ،ســخنگوی پولیــس بلــخ ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل گفتــه بــود کــه نماینــدگان شــبکههای
مخابراتــی روشــن ،اتصــاالت ،ام تــی ان و افغانبیســیم،
دلیــل ایــن کار شــان را دریافــت هشــدار از آدرس نامعلــوم
خواند هانــد.
بــه گفت ـهی باشــندگان والیــت بلــخ ،در حــال حاضــر تنهــا
شــبکهی مخابراتــی ســام در ایــن والیــت فعــال اســت و
آن هــم قیمــت یــک ســیمکارت بــه  ۱۸۰۰افغانــی رســیده
اســت.

صفحه 3

صفحه 4

صفحه 8

فرار از پل سوخته
به هرات
به دنبال خانواده

مهاجر افغانستانی
چه فرهنگی را
به نمایش میگذارد

جوراب نپوشیدن یک زن
و گرسنگی یک هفتگی از
سوی طالبان

یکی از کارمندان ارشد دادستانی والیت
نیمروز ترور شد
مسـؤوالن امنیتـی در والیـت نیمـروز ،میگوینـد کـه معاون
دادسـتانی امنیـت داخلـی و خارجـی ایـن والیـت ،از سـوی
تفنـگداران ناشـناس ترور شـده اسـت.
لطیفالرحمـن رحیمـی ،سـخنگوی پولیـس نیمـروز ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگوید کـه حکمت دادهلل ،از سـوی
تفنـگداران موترسایکلسـوار ناشـناس ،در نزدیکی لیسـهی
«فرخـی» در شـهر زرنـج ترور شـده اسـت.
او میافزایـد کـه ایـن رویـداد ،پـس از چاشـت روز دوشـنبه
(31سـرطان) اتفـاق افتـاده و تفنـگداران ناشـناس ،از محل
متـواری شـدهاند.

صفها جابهجا میشوند!

آقـای رحیمـی میگویـد کـه تحقیقـات نیروهـای امنیتـی
بـرای بازداشـت عاملان ایـن رویـداد ،آغـاز شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در جریـان چند مـاه گذشـته ،ترور
هدفمنـد کارمنـدان دادسـتانی افزایـش یافته اسـت .در یک
مـاه گذشـته ،تنهـا در شـهر کابـل ،چهـار نفـر از کارمنـدان
دادسـتانی کل هـدف حملـه قـرار گرفتهاند که از ایـن میان،
سـه نفـر از آنهـا جـان باختهاند.
گفتنـی اسـت کـه هرازگاهـی گزارشهایـی مبنـی بـر
ترورهـای مسـلحانه در شـهر زرنـج مرکـز والیـت نیمـروز به
نشـر میرسـد.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

صفها جابهجا میشوند!

حکومت باید مواظب
پاکستانیها باشد
خطــر ایــن کــه پاکســتان بهعنــوان کشــوری تاثیرگــذار در
رونــد گفتوگوهــای صلــح افغانســتان پــا بــاز کنــد ،از مــوارد
جــدی و نگرانکننــده بــه شــمار م ـیرود .دولــت افغانســتان
بــا آن کــه در ایــن اواخــر ،در ســخنان مربــوط بــه پاکســتان
لحــن قاطعان ـهای داشــته اســت؛ امــا نیــاز اســت تــا در امــور
مهمــی چــون پروســهی صلــح ،در کنــار قاطعیــت ،وارد
سیاســتهای تاثیرگــذار شــود.
پاکســتان ،نقــش مهمــی در رشــد تروریــزم داشــته اســت و
شــکی نیســت کــه در ایجــاد صلــح و تســهیل گفتوگوهــا نیــز
از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت؛ امــا بــرای اســتفادهی الزم
از قابلیتهــای پاکســتان ،رونــد سیاســیای نیــاز اســت کــه
آن را تحــت فشــار قــرار بدهــد تــا از ایــن راه بتوانــد پاکســتان
را بــه رابط ـهی دیپلوماتیــک بــا افغانســتان بکشــاند.
حقیقــت ایــن اســت کــه پاکســتان ،بهعنــوان یــک کشــور
تاثیرگــذار در امنیــت و اقتصــاد منطقــه ،از رفتارهــای ســالم
دیپلوماتیــک محــروم اســت و ایــن اخــاق سیاســی ،زمینـهی
تعامــل را بــا ایــن کشــور ســخت میکنــد .بــه طــور مثــال؛
چنــد ســال قبــل ،ایــاالت متحــدهی امریــکا ،پــس از آن کــه
ی از ســوی پاکســتان ،بــه خاطــر رابطــه
بــه خطــر اقتصــاد 
بــا کشــور چیــن ،برخــورد ،بــه طــور رســمی اعــام کــرد کــه
رابطــهاش بــا ایــن کشــور را بــه تعلیــق در مــیآورد و ایــن
آغــاز تیرگیهــا میــان اســامآباد و واشــنگتن شــد.
پاکســتان ،بــا هم ـهی روابــط خوبــی کــه بــا امریــکا داشــت،
بــه دلیــل نبــود سیاســت درســت در روابــط دیپلماتیکــش
بــا کشــورها ،دچــار مشــکلهای بزرگــی شــد .مشــکلهای
برآمــده از نقــص سیســتم دیپلوماســی پاکســتان ،تــا جایــی
پیــش رفــت کــه ســال گذشــته ،ترامــپ دســتور داد تــا
کمکهــای ایــن کشــور در بخــش امنیتــی بــه پاکســتان،
متوقــف شــود .او پاکســتان را بــه پنــاه دادن بــه هراسافگنــان
و «دروغ و فریــب» متهــم کــرده بــود ،چیــزی کــه پاکســتان
آن را رد کــرد.
بــا وجــود ایــن مســایل امــا؛ اینــک در اثــر جــدی شــدن
گفتوگوهــای صلــح ،گویــا بــرای پاکســتان بــار دیگــر
فرصتــی پیــش آمــده تــا رابطــهی مغشــوش خــودش
را بــا ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بهبــود بدهــد .هرچنــد
نظــر بــه گزارشهــا ،دعــوت ترامــپ از عمــران خــان کــه
نشســتهایش هنــوز هــم ادامــه دارد ،بیشــتر بــرای ایجــاد
فشــارهایی اســت کــه بــه وســیلهی آن پاکســتان را بــه
ســهمگیری مثبــت در گفتوگوهــای صلــح بکشــاند .بــا آن
هــم نمیتــوان بــه حضــور پاکســتان در گفتوگوهــای صلــح
افغانســتان بیتوجــه بــود.
البتــه ،ایــن را هــم نبایــد انــکار کــرد کــه ســهم ایــن کشــور
در صلــح افغانســتان اگــر بــه انــدازهی حضــور گــروه طالبــان
در گفتوگوهــا اهمیــت نداشــته باشــد ،پــس از ایــن گــروه در
درجــهی خاصــی قــرار میگیــرد .نفــوذ پاکســتان در میــان
گروههــای تروریســتی ،یــک امــر غیرقابــل انــکار اســت و بــه
همیــن دلیــل هــم کــه شــده بایــد تــاش کــرد تــا از ابعــاد
مثبتــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد ،بــه نقــش
عمــران خــان و حکومــت او توجــه صــورت بگیــرد.
در ایــن موضــوع کــه پاکســتان در گفتوگوهــای صلــح ،تــا
چــه انــدازه میتوانــد مؤثــر باشــد ،دو مــورد وجــود دارد؛ مــورد
اول ایــن اســت کــه ایــن کشــور ،هرگــز بــدون دسـتیابی بــه
منفعتهــای کالن در منطقــه و بــه خصــوص امتیازگیــری
از افغانســتان ،کاری را کــه بــه جنــگ پایــان بدهــد انجــام
نمیدهــد .پــس هشــدار اصلــی در ایــن مــورد بــرای حکومــت
افغانســتان ،ایــن اســت کــه سیاســتهای ایــن کشــور را در
رابطــه بــه صلــح تحــت نظــر داشــته باشــد و اجــازه ندهــد کــه
ت دوجانب ـهی حکومــت
بیشــتر از زمینهســازیها بــرای نشس ـ 
و طالبــان ،وارد گفتوگــو شــود.
مــورد دوم ایــن اســت کــه پاکســتان بــرای ایجــاد رابطــهی
دوبــاره بــا ایــاالت متحــدهی امریــکا ،برنامههــای سیاســی
خطرناکــی را زیــر دســت دارد .عمــران خــان میدانــد کــه
پروســهی صلــح بــرای ترامــپ از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت؛ زیــرا جنــگ افغانســتان ،امریــکا را بــا مشــکالت
اقتصــادی فراوانــی روب ـهرو کــرده و اصــرار ترامــپ بــر خــروج
نیروهایــش از افغانســتان در صــورت بــه وجــود آمــدن تضمیــن
امنیتــی ،فرصــت طالیــیای را بــه پاکســتان داده اســت.
اگــر امریــکا بــار دیگــر بــه پاکســتان اعتمــاد کنــد ،نظــر بــه
آنچــه ســفیر پیشــین پاکســتان در واشــنگتن گفتــه اســت؛
پاکســتان در دو مــورد موفــق میشــود؛ در مــورد اول ،دوســتی
امریــکا را بــه دلیــل کمــک بــه خــروج نیروهایــش بــه دســت
مــیآورد و در مــورد دوم ،رویــای اداره کــردن افغانســتان بــا
کمــک نیروهــای نیابتــی را بــه ثمــر میرســاند.

عزیز رویش

بـه نظـر میرسـید حـرف اصلـی در جلسـهی
«بـزرگان والیـت غزنـی» یـک چیـز بـود :جنازهها
منتقـل نشـوند .گفتـه شـد کـه حکومـت اجـازه
نمیدهـد و راهانـدازی تظاهـرات در معیـت
جنازههـا وضعیـت خطرناکـی را به وجـود میآورد.
مـن و عارفـی از جانـب کمیتـهی فرهنگـی گفتیم
کـه شـهدا در حـال حرکتانـد و امـکان برگشـت
آنهـا نیسـت .گفتیـم در کمیتـهی فرهنگـی نیـز
تمـام تصمیمها برای اسـتقبال از شـهدا و برگزاری
تظاهـرات گرفتـه شـده اسـت.
سـخنان مـن و داکتـر عارفـی فضـا را سـرد کـرد.
لحظهای سـکوت پیش آمد و بعد ،آهسـته آهسـته

زبـان بـاز شـد و هـر کسـی چیـزی میگفـت.
ظاهـرا ً اکثـر «بـزرگان والیـت غزنـی» در موضـع
خـود اختلاف نداشـتند؛ امـا کسـی هـم جـرأت
نمیکـرد یکتنـه قـد بلنـد کنـد و در برابـر انتقال
جنازههـا یـا برگـزاری تظاهـرات ایسـتادگی کنـد.
یکـی از لحـن و سـخن ناجـی انتقـاد میکـرد و
«بیاحترامـی» در برابـر هیـأت را سـبکی عنـوان
مـیداد .دیگـری میگفـت :با ایـن برخوردهـا همه
را در برابـر خود دشـمن میسـازیم .یکـی میگفت:
بـا احساسـات برخـورد نکنیـم و کار کـه به دسـت
جوانـان احساسـاتی افتیـد ،وضعیـت همیـن قسـم
میشـود.
مـن اغلـب کسـانی را کـه سـخن میگفتنـد بـه
اسـم و رسـم نمیشـناختم .در جریـان گفتوگوها
مشـاجرهی تنـدی بیـن خالـق آزاد و سـعادت
غزنـوی پیـش آمـد .بـرای مـن رویارویـی ایـن
دو شـخص نیـز جالـب بـود .هـر دو از دو طیـف
فکـری خاصـی در جامعـه نمایندگـی میکردنـد.
یکـی آخونـد و جهـادی بـود و افتخاراتـش جهـاد
و هویـت مالیـی .دیگـری غیـر جهـادی بـود و
کارنامـهاش روشـنفکری و منسـوب بـه جریـان
«شـعلهی جاویـد» .تـا ایـن زمـان سـعادت خالـق
آزاد را بـا چـوب الحـاد و چپـی از صحنـه رانده بود
و مجالـی بـرای تبارزش قایـل نبود .خالـق آزاد نیز
سـعادت را ارتجـاع و منحـط میخوانـد و عصـرش
را پایانیافتـه میدانسـت .حـاال خشـم سـعادت در
برابـر خالـق آزاد و پرخاشگری خالـق آزاد در برابر
سـعادت میـدان را بـه شـکلی تـازه بـاز کـرده بود.
خالـق آزاد در سـخنان خـود بـه گونـهی صریـح و
تلویحـی سـعادت و سـایر موسـفیدان و وکیلان را
شلاق مـیزد و آنها را بـه خیانـت و معامله متهم
میکـرد .سـعادت نیـز برغـم آن که سـخنان تندی
داشـت و خالـق آزاد را بـه برخورد غیرمسـؤوالنه و
ضـد منافـع مردم متهـم میکـرد ،به وضوح نشـان
مـیداد که دچار اسـتیصال اسـت و از قد افراشـتن
صریـح هـراس دارد .مـن جزئیـات سـخنان هـر دو
طـرف را در یادداشـتهای خـود نیـاورده ام؛ امـا
خادمحسـین کریمـی در روایـت خـود نکتههایـی
را بهعنـوان سـخنان خالـق آزاد نقـل کـرده اسـت
کـه احتمـاالً از زبـان خـود آزاد یـا کسـی دیگـر از

حاضـران مجلـس گرفتـه اسـت .وی از سـخنان
سـعادت حتـا یـک کلمـه هـم ذکـر نکـرده اسـت.
کریمـی مینویسـد:
«در طـول تاریـخ ،اعیـان جامعـهی هـزاره در
بزنگاههـای حسـاس و تعیینکننـده ،رو بـه طـرف
دربـار و پشـت بـه مـردم قـرار گرفتـه انـد .منافـع
خـود را بـر منافـع ترجیـح داده انـد .مخالفتهـای
شـما بـرای مـا اتفاقـی غیرقابـل پیشبینـی و
جدیـدی نیسـت .مـا از شـما انتظـار هـم نداریـم
کـه پشـت به حکومـت و رو به مـردم قـرار بگیرید.
مـا تصمیـم مـان را گرفتـه ایـم و ایـن تصمیـم
برگشـتناپذیر خواهـد بـود .چـه همراهـی کنیـد
و چـه کنـار کشـیده و تخریـب کنیـد ،پیکرهـای
قربانیـان را بـه کابـل میآوریـم و اگـر ممکـن و
مقـدور بـود ،بـه آن سـوی آبهـا فرسـتاده خواهد
شـد( ».کوچهبازاریهـا ،چـاپ اول ،صفحـهی
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بـه نـام «بـزرگان والیـت غزنی» گـرد آمـده بودند،
شـرکت نکردنـد .بالعکـس ،شـبهنگام در دیداری
کـه اشـرف غنـی و محقـق در ارگ برگـزار کردند،
عـدهی زیادی از همیـن جمع بهعنـوان نمایندگان
مـردم در پـردهی تلویزیـون ظاهر شـدند .از این جا
بـود کـه فکر میکنـم تقابـل اصلی در قیام تبسـم،
تقابـل دو نسـل بـود کـه واکنشهـای افـراد تنها با
موضعگیـری نهایـی آنـان قابـل ارزیابـی بـود نه به
صـورت مـوردی و مقطعـی .قیام تبسـم باعث شـد
کـه صفهـا جابهجـا شـوند.
حوالـی سـاعت یـک و نیـم بعـد از ظهر« ،بـزرگان
والیـت غزنـی» بـه صـورت کامـل متفـرق شـدند.
قـرار شـد سـاعت دو و نیـم بعـد از ظهـر همـهی
آنهـا دوبـاره جمـع شـوند کـه بـرای ترتیبـات
برنامـهی فـردا «در جمـع تصمیـم گرفتـه شـود».
اسـداهلل عرفانـی بـه غزنـی تمـاس گرفـت و خبـر
داد کـه شـهدا حرکـت داده شـده؛ امـا در نزدیکـی
روضـهی غزنـی متوقف شـده انـد .او خبر بیشـتری

تـا ایـن زمان سـعادت خالـق آزاد را با چـوب الحاد و چپی
از صحنـه رانـده بـود و مجالی بـرای تبـارزش قایل نبود.
خالـق آزاد نیـز سـعادت را ارتجـاع و منحـط میخوانـد و
عصـرش را پایانیافتـه میدانسـت .حـاال خشـم سـعادت
در برابـر خالـق آزاد و پرخاشگـری خالـق آزاد در برابـر
سـعادت میـدان را بـه شـکلی تـازه باز کـرده بود.
و احساسـات مـردم در رابطـه بـا انتقـال جنازههـا
ارایـه داد و اعلام کـرد کـه در انتقـال جنازههـا بـا
تمـام امکانـات و نیروهایـش کمـک میکنـد .مـن
بـا شـناختی کـه از قاسـمی داشـتم ،ایـن موضـع
او را نـه از سـر مخالفـت شـخصی بـا کسـانی مثل
سـعادت یـا عرفانـی ،بلکه ناشـی از روحیـه و منش
فـردی خـود او میدانسـتم .او گفـت کـه معـاون
والـی غزنـی ،آقـای محمدعلـی احمـدی نیـز در
انتقـال جنازههـا همـکاری میکنـد .او بـا قاطعیت
گفـت کـه دفـن جنازههـا به صـورت خموشـانه به
صلاح نیسـت .سـخن مهمـی دیگـر در جلسـهی
«بـزرگان والیـت غزنـی» این بـود کـه از تظاهرات
خـودداری شـود .گفتنـد اگـر قـرار اسـت جنازهها
بـه کابـل منتقـل شـوند ،بایـد بـا حرمـت تشـییع
شـده و پـس از «سـخنرانی چنـد تـن از بـزرگان»
در یـک نقطـهی غـرب کابـل دفـن شـوند .یکـی
گفـت« :شـهیدان را وسـیلهی سیاسـی و جنـگ
سیاسـی نسـازیم ».مـن بـه نمایندگـی از کمیتهی
فرهنگـی گفتـم کـه شـهدا بـرای تشـییع بـه کابل
انتقـال نمییابنـد .بـرای طرح یـک مطالبهی جدی
میآینـد .بنـا ًء بحـث تشـییع و سـخنرانی و دفـن
نیسـت .بحـث تظاهـرات اسـت و طـرح مطالبـات
مـردم در حضـور شـهدا.
جلسـه حـدود چهـل دقیقـه دوام کـرد و بـدون
نتیجـهی خاصـی بـه پایان رسـید .حاال بعد از سـه
و نیـم سـال ،وقتـی یادداشـتهایم از حـوادث و
گفتوگوهـای آن روز را مـرور میکنـم ،صفهایـی
را کـه در برابـر هـم قـد کشـیده بودنـد ،بـه وضوح
میبینـم .فـردای آن روز ،وقتـی تظاهـرات بـه راه
افتاد ،تقریباً هیچ یک از کسـانی که در این جلسـه

نداشـت .در بیـرون اتـاق بـاز هم لحظهای سـرپایی
با اسـداهلل عرفانی و سـلطانعلی پیمـان حرف زدم.
تمـام تلاش مـن ایـن بـود کـه همراهی ایـن عده
بـا انتقـال جنازههـا و تظاهـرات فـردا را جلب کنم.
داکتـر عارفـی هـم کنـارم بـود .از عرفانـی و پیمان
کـه جـدا شـدم ،فضای میلاد نـور را خالـی یافتم.
بـه نظر میرسـید که همـهی جوانان متفرق شـده
و هـر کـدام پـی کاری رفتـه انـد .ناجـی ،دریابـی،
حکیمـی و هیـچ کسـی دیگـر از ایـن مجموعـه را
آنجـا ندیـدم .بعدهـا ،وقتـی خادمحسـین کریمی
روایتـش را نوشـت ،فضـای بیـرون از جلسـهی
بـزرگان والیـت غزنی را بـا تصویر غمانگیزی شـرح
داد .او نوشـت:
«پـس از خروج هیأت حکومت و تشـکیل جلسـهی
بـزرگان قومـی و نماینـدگان غزنـی پشـت در
بسـتهی یکـی از اتاقهـا ،جوانان دچار سـردرگمی
و ناامیـدی آشـکار شـدند .همـه میدانسـتند کـه
در آن جلسـه بـر سـر راههـای جلوگیـری از انتقال
پیکرهـا بـه کابـل بحـث میشـود .از سـوی دیگـر،
تعـداد کسـانی کـه در جلسـهی متنفذان بـا انتقال
پیکـر قربانیـان موافـق اسـتند ،بسـیار انـدک انـد.
آثـار ناامیـدی و عصبانیتـی خردکننده بـر چهرهی
همـهی جوانـان اثـر گذاشـته بـود .همـه کالفـه
بودنـد و نمیدانسـتند چـه کننـد .نظمـی کـه تـا
قبـل از آمـدن هیـأت بـه محـل تجمـع سـتاد در
جلسـهی کمیتههـا وجود داشـت ،از بیـن رفته بود.
عـدهای بـر چوکیهـای بینظـم و بههمریختـهی
سـالُن نشسـته بودنـد و تعـدادی دیگـر در حـال
رفـت و آمـد و نشسـت و برخاسـت از سـر کالفگی
بودنـد .فحـش و بدگویـی و حوالـت اتهـام خیانـت

و معاملهگـری بـه نشـانی اربابـان در میـان جوانان
گـرم بود.
در گوشـهای از سـالُن ،نشسـته بـر یـک چوکـی و
دورتـر از رفـت و آمـد و تجمـع جوانـان سـگرت
میکشـیدم .بـه رویایـی فکـر میکـردم کـه در
کمـال نابـاوری و چنـد گام مانـده بـه تحقـق خفه
میشـد .بـرای جوانانی کـه از پیامدهـای روانی آن
جنایـت در خشـم و انـدوه فـرو رفته بودنـد ،انتقال
پیکـر قربانیـان بـه کابـل و برگـزاری راهپیمایی در
حـد یک حیثیـت اجتماعـی و نسـلی تعیینکننده
بـود .واقعیـت این بود کـه جوانان تصـور میکردند
بایـد در برابر کارشـکنیها و دخالتهـای حکومتی
کـه در رهایی و نجـات جان گروگانهای سـربریده
بـه بیکفایتـی و بیتوجهـی متهـم بـود ،بـه هـر
قیمـت ممکن بایسـتند .کارشـکنی حکومـت ،عزم،
مقاومـت و سـماجت جوانـان را بـرای انتقـال پیکر
قربانیـان و برگـزاری راهپیمایـی بیشـتر کـرده بود.
در لحظاتـی کـه ارادهی جمعـی مردم بـرای عملی
کـردن خواسـت شـان نطفـه بسـته بـود ،پـا پـس
کشـیدن بخشـی از ریشسـفیدان از همراهـی بـا
جوانـان مصـاف امید و ناامیـدی را کلیـد زد .کام ً
ال
ناامیـد بـودم ،حتـا ناامیدتـر از عصـر یـک روز قبل
کـه بحثهـای مقدماتـی بـر سـر تشـکیل سـتاد
مردمـی و امـکان انتقـال پیکرهـا بـه پایتخـت آغاز
ً
کاملا مطمین بـودم که بـدون همراهی
شـده بود.
ریشسـفیدان ،انتقـال پیکرهـا بـه کابـل و سـپس
برگـزاری راهپیمایـی و نگهداشـتن وارثـان قربانیان
در صـف راهپیمایـی ممکن نیسـت .در وضعیتی که
حکومـت بـا همراهـی بخـش زیـادی از نمایندگان
و مهرههـای اجتماعـی محقـق در برابـر مطالبـه
و تصمیـم جوانـان ایسـتاده بـود ،ریشسـفیدان
تنهـا سـتون امیدبخـش جوانـان بـرای تحقـق
رویـای شـان بـود؛ رویـای اعتـراض بـه حکومـت و
دادخواهـی بـرای قربانیانـی کـه بـه شـکلی فجیـع
سـر بریـده شـده بودنـد( ».کوچهبازاریهـا ،چـاپ
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بـا داکتـر عارفـی بـه سـوی اتاقـی رفتیـم کـه
جلسـهی کمیتهی فرهنگـی در آن برگزار میشـد.
آنجـا هـم کسـی نبـود .یکـی دو نفری کـه در آن
محوطـه بودنـد ،گفتنـد که همـه رفتند و قرار شـد
تـا بعـد از ظهـر برگردنـد .فضـا را یک نـوع هالهی
بیمیلـی و سـردی پوشـانده بـود .برخـی از جوانان
سـرگردان و بیبرنامـه ایـن طـرف و آن طـرف
گـردش میکردنـد .آقـای عارفـی از مـن خواسـت
کـه بـا هـم برویـم بـرای صـرف غـذا و صحبـت در
یکـی از رسـتورانهای نزدیـک گوالیـی .سـه نفـر
بودیـم .از ایـن کـه همـه بـه آن سـرعت پراکنـده
شـده و رفتـه بودنـد ،تعجـب میکـردم .فکـر کردم
کـه شـاید همـه رفتـه انـد تـا بـرای اسـتقبال از
جنازههـا آمادگـی بگیرنـد و تـدارکات الزم را انجام
دهنـد .کار مـا در کمیتـهی فرهنگـی تمـام شـده
بـود؛ امـا اجرایـی شـدن آنهمـه طـرح و برنامه به
کمیتههـای دیگـری مربـوط میشـد کـه اکنـون
از هیچکـدام شـان خبـری نداشـتیم و فـردی
کـه تمـاس مـا را برقـرار کنـد ،نیـز در دسـترس
نبـود .نزدیـک شـفاخانهی ناصـر خسـرو ،در یـک
زیرزمینـی ،رسـتورانت کوچکـی بـود کـه بـا غذای
سـرد و پسمانـدهای از ما پذیرایی کـرد .در جریان
غـذا با عارفـی صحبتهایی داشـتیم .او نیز از لحن
تنـد ناجـی ابـراز نارضایتـی کـرد و گفت کـه نباید
بـر مـوج احساسـات مردم دامـن زنیـم .بااینهم ،او
سـخنان ناجـی را در مجمـوع خـوب و رسـا عنوان
کـرد .در مـورد تظاهراتـی که قـرار بود فـردا برگزار
شـود ،نیـز نگران بـود و گفت که مردم احساسـاتی
انـد و خـدا کنـد اتفـاق بـدی پیـش نیاید.
مـن در برابـر حرفهـای او چیز خاصـی نمیگفتم.
در واقـع مـن هـم در نگرانیهایـی کـه «بـزرگان
والیـت غزنـی» و آقـای عارفـی ابـراز میکردنـد،
شـریک بـودم؛ امـا میگفتـم حـاال کـه تصمیـم
گرفتـه ایـم تـا صـدای خـود را بلنـد کنیـم خـوب
اسـت اسـتوار بمانیـم و تلاش کنیـم وضعیـت از
کنتـرل خـارج نشـود .در صحبـت بـا آقـای عارفی،
نکتههـای خیلـی جـدی و جالبـی کـه بـه یـادم
مانـده باشـد ،مطرح نشـد .در یادداشـتهای بعدی
ام نیـز چیـز خاصی کـه حاکی از یـک نکتهی مهم
باشـد ،نمیبینـم کـه در اینجـا یـاد کنـم .جملهی
آخـری کـه در ختم ایـن یادداشـتها آمده اسـت،
میگویـد« :پـول غـذا را عارفـی پرداخـت کـرد».
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بشیر یاوری

محمــد اشــرف غنــی روز گذشــته در بیسـتدومین
نشســت بــورد نظــارت و ارزیابــی کــه برگــزار شــد،
تصویــری از وضعیــت افغانســتان داد و گفــت:
«وضعیــت ســیاه و ســفید اســت .میخواهــد
یــک حلقــهی مرمــوز و نقابپــوش را بــر ملــت
تحمیــل کنــد .از طــرف دیگــر ملــت میخواهــد
بــر سرنوشــت خــود تســلط داشــته باشــد ،معلــوم
اســت کــه انتخــاب ملــت چــه رنــگ اســت ».او
تأکیــد کــرد کــه بــه ارادهی مــردم احتــرام دارد و
بــا دقــت میخواهــد پیــش بــرود.
در بخــش دیگــری ســخنانش گفــت« :هیــچ
کســی نمیتوانــد چتــر جمهوریــت و حقــوق
شــهروندی را از مــا بگیــرد .از ایــن ارزشهــا زنــان
و جوانــان دفــاع میکننــد؛ بــه معاملــه گرفتــه
نخواهــد شــد ».او تأکیــد کــرد کــه بــه مــردم
حســاب خواهــد داد.
اشــرف غنــی بــا ایــن گفتــار اولیــن بــار اســت کــه
بــه صراحــت وضعیــت کشــور را ســیاه و ســفید،
بیــان میکنــد .واقعیتــی کــه همــه میدانیــم و
معلــوم نیســت کــه نتیجـهی مصالحــه بــا طالبــان
چــه خواهــد شــد.
ـخنان اشــرف غنــی ،حقیقتــی پنهــان
در ایــن سـ ِ

اســت کــه او بهعنــوان رییــس جمهــور از آینــدهی
دولتــی کــه حــاال رهبــری آن را در درســت دارد
و آینــدهی کشــور ،بــه شــدت نگــران اســت .از
زمانــیکــه تالشهــای مصالحــه بــا طالبــان آغــاز
شــده ،رویکــرد حکومــت و رییــس جمهــوری بــا
رونــد صلــح چنیــن نبــوده اســت .نگرانیهایــی
کــه اگــر وجــود داشــت ابــراز نمیشــد یــا قــورت
داده میشــد؛ امــا حــاال اشــرف غنــی میگویــد
کــه بازیهــای مبهمــی در جریــان اســت کــه او
را نگــران کــرده اســت.
محمــد اشــرف غنــی در ایــن گفتــار بــدون ایــن
کــه از کســی نــام بگیــرد ،میگویــد« :میخواهــد
گــروه مرمــوز و نقابپــوش» را بــه سرنوشــت
افغانســتان حاکــم کنــد .منظــور اشــرف غنــی از
ایــن تعبیــر طالبــان اســت .در ایــن گفتــار معلــوم
نیســت چــه کســانی میخواهنــد حلق ـهی مرمــوز
و نقابپــوش را در افغانســتان حاکــم کننــد کــه
رییــس جمهــور را مجبــور کــرده لــب بــه شــکایت
بــاز کنــد .اگــر منظــو ِر اشــرف غنــی پاکســتان
باشــد کــه از طالبــان حمایــت میکنــد ،ایــن
اظهــارات از ایــن نظــر قابــل نقــد اســت کــه
چــرا اشــرف غنــی از موضــع ضعیــف دخالــت
پاکســتان و حمایــت ایــن کشــور از طالبــان را بیان
میکنــد .آیــا بــا آن میتوانــد موضــع پاکســتان
و ماهیــت طالبــان را تغییــر بدهــد .اگــر منظــور
او امریــکا باشــد ،در ایــن صــورت ایــن حقیقــت
در گفتــار غنــی پنهــان اســت کــه چــرا پیــش
از ایــن ،دولــت افغانســتان و خلیلــزاد بــه خــورد

جامعــه میدادنــد کــه رونــد تالشهــای صلــح
بــا طالبــان ،در هماهنگــی بــا دولــت افغانســتان
انجــام میشــود و هیــچ امــری پوشــیده نیســت.
چــرا بایــد اشــرف غنــی چنیــن نگرانــیای
را مطــرح کنــد و طــوری ســخن بگویــد کــه
دولــت افغانســتان در ایــن رونــد نقــش نــدارد.
در ایــن گفتــار ،اشــرف غنــی بهعنــوان رهبــر
سیاســی افغانســتان ســخن نمیگویــد؛ بلکــه
از جایــگاه یــک ناظــر ســخن میگویــد کــه
دیگــران میخواهنــد یــک حلق ـهی مرمــوز را بــر
سرنوشــت مــا حاکــم کننــد؛ امــا مــردم افغانســتان
آن را نمیخواهنــد.
رییــس جمهــور ،بایــد بگویــد چگونــه میتــوان
وضعیــت را مهــار کــرد و چــه برنامههایــی دارد.
تنهــا ایــن کافــی نیســت کــه تصویــر ســیاه و
ســفید از وضعیــت بدهــد و طالبــان را «حلق ـهی
مرمــوز و نقابپــوش» بخوانــد و بگویــد بــه کارش
ادامــه میدهــد .انتظــار مــردم از دولــت ایــن
نیســت کــه نقــش یــک نظارهگــر را داشــته باشــد
و بگویــد بــا توجــه بــه وضعیــت بــه مشــاهداتش
ادامــه میدهــد .مــردم انتظــار دارد کــه دولــت،
ـش عملــی داشــته باشــد و بگویــد چگونــه بایــد
نقـ ِ
وضعیــت ســیاه و ســفید تغییــر کنــد و جامعــه از
ســیاهی بــه طــرف روشــنایی بــرود.
در ایــن گفتــار بــا اســتعاره ،طالبــان «حلقــهی
مرمــوز و نقابپــوش» توصیــف شــده انــد .ایــن
تصویــر از زبــان رییــس جمهــور و کســی کــه ادعــا
دارد بیشــتر از هرکســی افغانســتان و گذشــتهی
ایــن جامعــه را میشناســد ،مشــکل ســاز اســت.
زمینههــا و عواملــی کــه طالبــان را بهوجــود
آورده ،ایــن گــروه بــا حمایــت کــدام کشــورها و
قــدرت هایــی ایجــاد شــد .چــه برنامــه و ماهیــت
دارد .سیاســت کــرزی و خــودش چگونــه ایــن
گــروه را قدرتمنــد کــرده همــه معلــوم اســت.
خواســتهای ایــن گــروه از زمانــی کــه بهوجــود
آمــده و عملکــرد آن بــا مــردم نیــز روشــن
اســت.
آقــای اشــرف غنــی ایــن واقعیتهــا را نبایــد
نادیــده بگیــرد .طالبانــی را کــه دیــروز مخالــف

سیاســی میخوانــد حــاال ناشــناخته شــده و
نقابپــوش توصیــف میکنــد .او بارهــا در
کنــار ایــن کــه طالبــان را مخالفــان سیاســی
خوانــده بــود ،ایــن گــروه را تروریســت و دشــمن
افغانســتان نیــز عنــوان کــرده بــود .اقــای غنــی
بایــد همــان سیاســتش را بــا جدیــت ادامــه بدهــد.
مــردم افغانســتان ایــن را میخواهنــد و بــا ایــن
نــوع سیاســت از او حمایــت نیــز خواهنــد کــرد.
طالبــان در گذشــته بــرای اشــرف غنــی حلق ـهی
مرمــوز و نقابپــوش نبودنــد .ایــن گــروه برایــش
مخالــف سیاســی بــود و گاهــی تروریســت بــود و
بــرای حامدکــرزی بــرادران ناراضــی .اگــر آقــای
غنــی میخواهــد مــردم از او حمایــت کننــد بایــد
سیاســت واضــح داشــته باشــد و روشــن کنــد کــه
چــرا طالبــان اکنــون گــروه نقابپــوش انــد .اگــر
منظــور او گروهــی دیگــری هــم هســت ،ایــن را
نیــز مشــخص ســازد .مــردم زمانــی از حکومــت
حمایــت میکننــد کــه بداننــد حکومــت بــا آنهــا
صــادق اســت.
اشــرف غنــی میگویــد کــه جمهوریــت و حقــوق
شــهروندی را مــردم افغانســتان میخواهــد؛
از گذشــته تــا حــاال خواســتهای اساســی
ایــن مــردم بــوده و جوانــان و زنــان از آن دفــاع
میکننــد .ایــن یــک حقیقــت اســت کــه اشــرف
غنــی بهعنــوان رییــس جمهــور آن را صادقانــه
بیــان کــرد و میگویــد آن را معاملــه نمیکنــد؛
امــا ایــن کــه در عمــل حکومــت افغانســتان بــرای
حفــظ ایــن ارزشهــا و حمایــت از نظــام سیاســی
چــه کاری را میتوانــد انجــام بدهــد بایــد جــدی
گرفتــه شــود.
درســت اســت کــه حکومــت تالشهایــی را
بــرای حمایــت از نظــام سیاســی انجــام داده؛
امــا بایــد جدیتــر از گذشــته عمــل کنــد.
اشــتباههاتی کــه داشــته را جبــران کنــد و بایــد
بتوانــد هماهنگــی و یکصدایــی را در جبهــهی
مقابــل طالبــان بهوجــود آورد .اگــر وضعیــت
تغییــر نکنــد؛ هیــچ کاری موثــر و عملــی انجــام
نمیشــود و چتــر جمهوریــت از بــام نظــام
سیاســی افغانســتان خواهــد افتــاد.

وزارت مالیه :اقتصاد افغانستان در سال جاری سه درصد رشد خواهد داشت

مانی مشکینقلم

بــه گفتــهی وزارت مالیــه ،در گــزارش بانــک
جهانــی بــه مســألهی منفــی اشــاره نشــده اســت
و افغانســتان بــرای رشــد اقتصــاد کشــور بیشــتر
از هشــت میلیــارد دالــر پــروژه روی دســت دارد.
دفتــر ســخنگوی وزارت مالیــه در گفتوگــو بــا
روزنامـهی صبــح کابــل ،در واکنــش بــه گــزارش
بانــک جهانــی گفــت ،جــای نگرانــی نیســت و
در ســال جــاری رشــد اقتصــادی افغانســتان بــه
بیــش از  3درصــد خواهــد رســید.
شــمروز خــان مســجدی ،ســخنگوی وزارت مالیــه
میگویــد ،در گــزارش بانــک جهانــی مســألهی
منفــی مطــرح نشــده اســت و دیــد مثبتــی از
وضعیــت رشــد اقتصــادی افغانســتان داشــته انــد.
آقــای مســجدی بــا اشــاره بــه برنامههــای
اقتصــادی افغانســتان گفــت« :باالتــر از هشــت
میلیــارد دالــر در بخشهــای زراعــت ،مســکن،
بــرق و پروژههــای بــزرگ در راســتای اتصــال
منطقــهای ســرمایهگذاری صــورت گرفتــه
اســت».
ســخنگوی وزارت مالیــه افــزود کــه گــزارش
بانــک جهانــی براســاس وضعیــت فعلــی اســت
و حکومــت بــا برنامههایــی کــه در دســت دارد
در ســال آینــده بــه رشــد باالتــر از ســه درصــد
خواهــد رســید.
محمــد اشــرف غنــی ،رییــس جمهــوری،
نیــز روز دوشــنبه (31ســرطان) در جریــان
صحبتهایــش در ارگ ریاســت جمهــوری ،بــا
اشــاره بــه اوضــاع اقتصــادی افغانســتان گفــت:
«از نــگاه اقتصــادی در مرحلــهای اســتیم کــه
دســت مــان بــه دهــان مــان میرســد ».رییــس
جمهــوری عــاوه کــرد کــه افغانســتان در حــال

ســعود اســت نــه ســقوط .بــه گفتــهی رییــس
جمهــوری ،تنهــا چنــد ســال دیگــر نیــاز اســت
کــه دخــل و خــرج کشــور مســاوی شــود؛ امــا تــا
آن زمــان نیــاز اســت ،کــه شــرکای جهانــی بــا
افغانســتان همــکار باشــد.
امــا برخــی کارشناســان برایــن باورانــد کــه دولت
افغانســتان ،در جلــب و جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی ناتــوان بــوده اســت و چالشهــای
امنیتــی و عــدم اعتمــاد مــردم بــه بخــش عامــه،
باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی در کشــور شــده
اســت.
بــه گفتــهی نظــر نظــری ،کارشــناس مســایل
اقتصــادی و ســخنگوی پیشــین وزارت اقتصــاد،
آمــار خــط فقــر در کشــور باالتــر از 54درصــد
اســت کــه قبــا گفتــه شــده بــود ،و رکــود رشــد
اقتصــادی در باالرفتــن ایــن آمــار موثــر خواهــد
بــود.
برخــی دیگــر از کارشناســان میگوینــد کــه
بــرای جلوگیــری از بحــران اقتصــادی در
افغانســتان ،دولــت بایــد بــرای تأمیــن امنیــت
تــاش کنــد تــا بــه ثبــات سیاســی برســد.
بــه گفتــهی حمیــد کریمــی ،کارشــناس امــور
اقتصــادی ،افغانســتان سیاســتهای اقتصــادی
خویــش را بــر مبنــای مدلهــای اقتصــادیای
کــه بــا شــرایط کشــور بیشــتر ســازگاری داشــته
باشــد تدویــن کــرده و نقــش نظارتــی خویــش
را مشــخص ســازد .همچنیــن مبــارزه بــا فســاد
اداری ،انکشــاف متــوازن ،مصــرف بودجــهی
انکشــافی در وزارتخانههــا نیــز از جملــه مــواردی
انــد ،کــه بــرای بیــرون رفــت از بحــران اقتصــادی
مفیــد انــد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس امــور اقتصــادی ،تــا
قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری بعیــد اســت
کــه دولــت در عمــل کاری بتوانــد و یــا کــدام
اقــدام چشــمگیری را کــه باعــث برونرفــت از
ایــن بحــران شــود ارائــه دهــد.
ایــن درحالــی اســت ،کــه بــه تازگــی بانــک
جهانــی بــا ارائ ـهی گزارشــی گفتــه اســت ،کــه
رشــد اقتصــادی افغانســتان بــا چالــش جــدی

روبــهرو اســت.
بــه گفتــهی بانــک جهانــی ،بــا وجــود بهبــود
در سیاســتهای اتخاذشــده ،رشــد اقتصــادی
افغانســتان در ســال  ۲۰۱۸حــدود دو درصــد
بــوده اســت .بانــک جهانــی افــزوده کــه ایــن
کاهــش در میــزان رشــد اقتصــادی ،ســبب
افزایــش ســطح فقــر و مانــع بهبــود شــرایط
زندگــی مــردم شــده اســت.
در گــزارش ایــن نهــاد تصریــح شــده کــه
اوضــاع مبهــم سیاســی ،چالشهــای امنیتــی و
خشکســالی مــداوم در ایــن کشــور بــه عــدم
رشــد اقتصــادی کمــک کــرده اســت.
هینــری کرالــی ،نماینــدهی بانــک جهانــی در
افغانســتان گفتــه« :افغانســتان در حــال حاضــر
عــاوه بــر پیامدهــای ناشــی از خشکســالی بــا
چالشهــای امنیتــی ،پیچیدگــی اوضــاع سیاســی
در آســتانهی انتخابــات ریاســت جمهــوری و
کاهــش قابــل مالحظــهی کمکهــای امنیتــی
روبــهرو اســت .هــر یــک از ایــن چالشهــا
میتوانــد بــه مثابــهی یــک مانــع بــزرگ در

برابــر رشــد اقتصــادی کشــور قــرار گیــرد کــه
متأســفانه افغانســتان بــا تمــام ایــن موانــع
همزمــان مواجــه اســت».
از ســویی نیــز ،بــر بنیــاد یافتههــای ایــن
گــزارش ،افغانســتان دارای ظرفیــت بالقــوه بــرای
دســتیابی بــه میــزان بلنــد رشــد تحــت شــرایط
خــاص اســت.
حــدود یکســال قبــل نیــز بانــک جهانــی بــا نشــر
یــک گــزارش گفتــه بــود کــه احتمــال افزایــش
بیثباتــی سیاســی پــس از انتخابــات پارلمانــی
و ریاســت جمهــوری پیــشرو ممکــن اســت بــر
رشــد اقتصــادی افغانســتان تأثیــر منفــی بگــذارد.
دفتــر بــازرس ویــژهی آمریــکا بــرای بازســازی
افغانســتان (ســیگار) نیــز در ســال گذشــته بــا
نشــر گزارشــی گفتــه بــود کــه افغانســتان دومین
کشــور بــد در حفــظ ســرمایهگذاریهای
کوچــک اســت .در گــزارش ســیگار آمــده بــود
کــه ایــن کشــور در زمینــهی آغــاز تجــارت
از رتبــهی  ۴۲بــه رتبــهی  ۱۰۷ســقوط کــرده
اســت.
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دشـواری نوشـتن از آن روزها ،بـه اندازهی
دشـواری تجربـهی همـان دردهاسـت .هر
حسن ابراهیمی
معتـادی کـه پـاک میشـود دوسـت دارد
آن دردهـا را فرامـوش کنـد؛ امـا دردهـای اعتیاد سـمجتر و
لجبازتـر از آن اسـت کـه بخواهنـد تـو را تنهـا بگذارنـد .این
دردهـا را بایـد بـا خود داشـته باشـی.
اعتیـاد و مـواد مخـدر یـک هیـوالی بـزرگ در زندگـی مـن
بـوده اسـت کـه دهان باز کـرد و مـن را در خود قـورت داد؛
امـا حـاال کـه میخواهـم تَـن بـه ایـن هیـوالی خشـمگین
ندهـم ،انـگار کار سـختتری دارم و همـان وقـت کـه در زیر
پـل سـوخته فرو رفته بـودم و غـرق آن بودم برایـم راحتتر
بـه نظـر میرسـید تحمـل زندگی.
آن دو دوسـت یک شـب من را باالی پل سـوخته پیدا کرده
بودند و توانسـته بودند من را از طریق شـمارهی تماسـی که
مـادرم در اختیـار آنهـا گذاشـته بـود بـا مـادرم در ارتبـاط
بسازند.
آن طـرف خـط تلفـن مـادرم بـود و داشـت هـق هـق گریه
میکـرد وقتـی صدایـم را شـنیده بـود و مـن هـم وقتـی
صـدای مـادرم را میشـنیدم کـه گفـت « :حسـن کجایی؟»
بـه گریـه افتـادم واقعـن صـدای مادر خـودش بهتریـن مواد
مخـدر دنیاسـت کـه بایـد بـه آن معتـاد شـد و نـه چیـز
دیگـر ،آرامشـی کـه در صـدای مادر اسـت در هیـچ مخدری
نمیتوانـد باشـد.
خانـوادهام بـه هـرات رسـیده بودنـد و قـرار بود تـا چند روز
دیگـر از طریـق یکـی از قاچاقبـران به سـمت ایـران حرکت
کننـد و مـن هـم سـه روز دیگـر بیشـتر فرصت نداشـتم که
خـودم را بـه هـرات و بـه نزد خانـوادهام برسـانم.
یعنـی مـن میتوانسـتم از پـل سـوخته دل ب ِکنـم .از ایـن
افیـون کـه همه چیزم شـده بـود دل ب ِکنم .از مامـا قندهاری
جدا شـوم .از این همه آدم معتاد دور شـوم و مسـیر خود را
از پل سـوخته جـدا کنم.
در هـر شـرایطی از زندگی که باشـی ،لحظاتی فرا میرسـند
یـا بایـد تجربه کنی؛ از دلخوشـیهایی کـه داری دل ب ِکنی و
آنهـا را رهـا کنـی و بـروی تا مسـیر خـود را ادامـه بدهی و
خوبـی زندگـی هـم همین اسـت که همیشـه در گذر اسـت
و هیـچ چیـز نمیتوانـد مانع در جریـان بودن آن باشـد مگر
ایـن کـه خود آدمی بخواهد بر سـر این جریان ایسـتاد شـود
و مانـع گـذر ایـن جریـان شـوی .در ایـن صـورت اسـت که
دچـار مـرگ خواهی شـد .دچار نابـودی و دچار فراموشـی.
مـادرم برایـم بـه دسـت آن دو دوسـتم ،دو هـزار افغانی پول
کنـار گذاشـته بـود تـا به دسـت مـن برسـانند تا مـن بتوانم
خـودم را بـه هـرات برسـانم؛ اما قـرار نبود آن پول مسـتقیم
بـه دسـت خـودم برسـد و قـرار شـده بود کـه آن دوسـتانم
خودشـان برایـم بلیـت هـرات را بگیرنـد و لوازم مـورد نیازم
را و آنهـا من را خودشـان سـوار موترهای احمدشـاه ابدالی
کننـد کـه بـه سـمت هـرات میرونـد تـا مـن دیگـر راهـی
بـرای ایـن نداشـته باشـم کـه به پل سـوخته حرکـت کنم و
هـر طـوری شـده بـه هـرات و به نـزد خانـوادهام برسـم تا با
آنهـا راهـی ایران شـوم و بتوانم بـا بودن در کنـار خانوادهام
از مـواد مخدر دور شـوم.
یـادم میآیـد ،همان شـبی کـه قرار بـود سـاعت دوی نصف
شـب به سـمت هـرات حرکت کنـم آن دو دوسـتم برایم در
یکـی از هوتلهـای کوتـه سـنگی اتاقـی گرفتنـد و برایم هم
کمـی مـواد تهیـه کردنـد تـا آن شـب مصـرف کنـم و دیگر
در راه خمـاری سـراغم نیایـد و هـم این که بهانهای نداشـته
باشـم تـا دوبـاره از هـرات رفتـن منصرف شـوم و به سـمت
پـل سـوخته برگردم.
از مامـا قندهـاری هـم خداحافظی کـردم و او هـم بنده خدا
برایـم کمـی مـواد توشـهی راهـم به مـن داده بـود و محبت
یـک معتـاد بـه معتاد دیگـر همین میتواند باشـد کـه وقتی
از هـم جدا میشـوند یـا یک معتـاد میخواهد بـه راه دوری
بـرود بـه او مقـداری مـواد از روی عشـق و عالقه بدهـد تا با
خمـاری روبـهرو نشـود و خود را بـه محل مورد نظر برسـاند.
مـن داشـتم پل سـوخته را برای اولیـن بار تَـرک میکردم و
کاش دیگـر بـه ایـن پل افسـون شـده بر نمیگشـتم و کاش
برگشـتن بـه پیـش خانـوادهام میتوانسـت مـن را از مـواد
مخـدر دور نگـهدارد؛ امـا همـهی اینهـا کاشهایـی بود که
تـا سوارشـدن موتـری که به سـمت هـرات میرفت داشـتم.
کاشهایـی کـه برایـم یـک رویـا بـودن و یک حسـرت بیش
نه !
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روایت مهاجران افغانستان

راویـان رمانتیـک خالفـت شـامل گروههـا
و سـازمانهای ماننـد القاعـده ،داعـش،
حزبالتحریـر ،طالبان ،و سـلفیها میشـود.
بـر اسـاس روایـت رمانتیکـی کـه ایـن
گروههـا از تاریـخ دارنـد ،دوران خالفـت
دوران طالیـی تاریـخ بـوده اسـت.
اسلامی
ِ
دوران عدالـت بـوده اسـت ،و اختالفـی
در بیـن مسـلمانان وجـود نداشـته اسـت،
مسـلمانان صاحـب قـدرت و عظمـت
بودهانـد ،و هـر قـدر کـه مسـلمانان از ایـن
دوران طالیـی دورتـر شـدهاند ،ضعیفتـر
شـد هاند.

مهاجر افغانستانی چه فرهنگی را
به نمایش میگذارد
ســاعت پنــج عصــر بــود .بــه همــراه دو
پســر همخانــهام ،از ســاحل بــه ســمت
مجیب ارژنگ خانــه در حرکــت بودیــم .یکــی از همیــن
بچههــا کــه در کنــار چپــم قــدم م ـیزد،
همیــن کــه بطــری آبــش را ســر کشــید ،جــای ایــن کــه
بطــری خالــی را درون زبالهدانــی بینــدازد ،بطــری خالــی
را بــا دســتش بــه هــوا انداخــت و بــا ضرب ـهی پــا بــه آن
ســمت خیابــان پرتابــش کــرد .دقیقــا همــان لحظــه یــک
مــرد تــرک بــا خانــم و کودکــش از ان جــا رد میشــدند.
حرفهایــی بــه ترکــی گفــت کــه مــن نفهمیــدم .ایــن
پســر همخانـهام را بــه خاطــر اشــتباهی کــه مرتکــب شــده
بــود ،خیلــی ســرزنش کــردم؛ امــا او کارش را کــرده بــود
بــی آن کــه بــه عمــق فاجعــه پــی بــرده باشــد .همیــن کــه
در نزدیکــی خانــه رســیدیم ،ســه پســر دگــر افغانســتانی را
دیــدم کــه بــا تمــام کــردن بطریهــای نوشــابهی شــان
آنهــا را در یــک متــری ســطل زبالــه بــه زمیــن انداختنــد
و بــا ضربـهی پــا روی خیابــان پراگنــده کردنــد؛ مــن بیشــتر
از ده بــار از ایــن دســت صحنههــا را بــه چشــم خــود دیــده
ام .از ایــن حادثـهی آزار دهنــده دیــری نگذشــته بــود ،کــه
شــبی یکــی از بچههــای همخانــهام وارد اتاقــی شــد کــه
مــن بــا دو پســر دیگــر همخانـهام نشســته بودیــم و بــا هــم
قصــه میکردیــم .بــا ناراحتــی و عصبانیــت گفــت« :بچــا
نشــئه رفتــه انــد بیــرون ،ســرو صــدا راه انداختــه انــد،
هیــچ آبــرو بــرای مــا نمانــده ».ســه تایــی بــا عجلــه بیــرون
رفتیــم .دیــدم یکــی از همیــن بچههــا در پنجمتــری خانــه
از شــدت نشــئگی روی خیابــان افتــاده و دوچرخــهاش دو
متــر دور تــر از خــودش .راننــدهی یــک ماشــین ســرش
را از پنجــره بیــرون آورده بــود و بــه طــرف ایــن پســر داد
مــیزد کــه بایــد راه را بــاز کنــد .بــا عجلــه دوچرخــه را
بلنــد کــردم و بــا یکــی دیگــر از بچههــا او را از خیابــان
بلنــد کردیــم و بــه خانــه آوردیــم .چنــد دقیقــه بعــد یکــی
دیگــر از همیــن بچههــا کــه بیشــتر از انــدازهی معمــول
نشــئه بــه نظــر میرســید ،بــا دوســتش وارد خانــه شــد.
وقتــی پرســیدم کجــا رفتــه بــود؟ دوســتش کــه حالــش
خــوب بــود در پاســخ گفــت کــه بــا صاحــب فروشــگاه
درگیــر شــده بــود .وقتــی دلیلــش را پرســیدم ،گفــت« :بــه
عــوض ایــن کــه از دکاندار ســیگار بخــره .ســیگار دکانداره
از دانــش چــور کــده؛ بــاز دکاندار چاقــوی خــوده میکشــه
و ای خــدا زده از دکان فــرار میکنــه ».از ایــن دســت
حادثههــا هــر چنــد شــب یــک بــار اتفــاق میافتــاد.
آن زمــان بــه دلیــل ایــن کــه زبــان را بلــد نبــودم و از
ســویی هــم یــک مهاجــر غیــر قانونــی بــودم ،نمیتوانســتم
تنهایــی بــرای خــودم خان ـهای کرایــه کنــم و ناچــار بــودم
در ایــن خانــه بــا بیشــتر از پانــزده نفــر شــب را روز کنــم .تا
ایــن کــه همســایههای مــان از ســرو صداهــای بیموقــع
شــبانه و بینزاکتیهایــی کــه هــر افغانســتانی میتوانــد
داشــته باشــد ،بــه ســتوه آمدنــد و صاحــب خانــه را مجبــور
بــه بیــرون کــردن مــان از ایــن خانــه کردنــد .حــاال بایــد
تــا یــک هفت ـهی دیگــر خانــه را تخلیــه میکردیــم .بــرای
ایــن منظــور بــه بیشــتر از هفــت ادارهی امــاک در مرکــز
شــهر و اطــراف نزدیــک آن ســر زدیــم؛ امــا هیــچ یکــی،
بــه دلیــل افغانســتانی بــودن مــا آمــاده نشــدند ،بــرای مــا
خانــهای را بــه کرایــه بدهنــد .همیــن کــه میفهمیدنــد
مــا افغانســتانی اســتیم ،در لحظــه چهــرهی شــان رنــگ
دیگــری میگرفــت و میگفتنــد کــه بــه افغانهــا
خان ـه نمیدهنــد؛ چــون بــا چت ـلکاری و ســر و صــدا بــه
همســایهها اذیــت میرســانند و مشــکل ایجــاد میکننــد.
در مــدت دو ســالی کــه مــن در ترکیــه بــودم ،بیشــتر از ده
بــار دعــوای مهاجــران افغانســتانی را شــاهد بــوده ام؛ هــم
در میــدان بــازی فوتبــال و هــم در محیــط کار .گهگاهــی
ایــن دعواهــا بــه برخــورد جــدی فزیکــی نیــز میانجامیــد.
در ایــن میــان چهــار تــن از بچههــای مهاجــر افغانســتانی
را میشــناختم کــه در گلخان ـهای بــا هــم کار میکردنــد.
و بــه دلیــل دعــوا و برخــورد فزیکــیای کــه بــا هــم
کــرده بودنــد ،دولــت ترکیــه آنهــا را دوبــاره بــه گون ـهی
اجبــاری بــه افغانســتان فرســتاد .در مــدت بودنــم در ترکیــه
هیچگاهــی دو تــرک را ندیــدم کــه بــا هــم دعــوا کــرده
باشــند و یــا برخــورد فزیکــی داشــته باشــند.

روایت تاریخی
«گذشتهی طالیی» نقطهی مشترک
سه دیدگاه به تاریخ افغانستان
محمد احمدی

سیاســتمداران امــروز افغانســتان و نســل
کنونــی ایــن ســرزمین در عصــری جنــگزده و
آشــوبزده زاده و پــرورده شــدهاند .همــهی آنــان
جنــگ و خشــونت را زیســتهاند .هیــچ شــهروند و
سیاســتمدا ِر کنونــی افغانســتان صلــح را در تمــام
عمــر خــود نزیستهاســت؛ امــا ناتوانــی ایــن نســل
در تأمیــن امنیــت ،در نــدادن آزادی ،در احتــرام
نکــردن بــه حقــوق شــهروندان ایــن جمهــوری ،و
در نداشــتن رفــاه ســبب شدهاســت کــه تعــدادی
از سیاســتمداران ،هنرمنــدان ،و نخبــگان ایــن
ســرزمین در ذهــن و رؤیاهــای خــود دورهای
رمانتیــک و خیالــی از گذشــته را داشــته باشــند.
دورهای خیالــی کــه گوشــهای از آن در آهنــگ
«اوغایتــا» ی فرهــاد دریــا بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت؛ دورهای کــه بــه تعبیــر فرهــاد دریــا امنیــت
بــر قراربــوده اســت؛ دورهای کــه عشــق ،اخــاص ،و
برکــت در بــازار بــوده اســت؛ دورهای کــه بهشــت
زیــر پــای مــادران بــوده اســت؛ دورهای کــه قانــون
بــر همــگان تطبیــق میشــده اســت؛ دورهای کــه
رهبــران بــا ملــت بودهانــد؛ دورهای کــه عیــاری و
کاکــی بــوده اســت؛ دورهای کــه دلهــا جــوان از
تازهگــی بودهانــد؛ دورهای کــه مــردم نــان و آب
را بیسیاســت میخوردهانــد؛ دورهای کــه مــردم
دور از سیاســت پیــر میشــدند و دورهای کــه مــردم
آدمواری میمردنــد.
راویانــی کــه ســه روایــت رمانتیــک از ســه دورهای
طالیــی تاریــخ ایــن ســرزمین را دارنــد بــه ســه
دســته تقســیم میشــوند :روایــان رمانتیــک

خالفــت ،راویــان رمانتیــک خراســان ،و راویــان
رمانتیــک امــاناهللخــان .ایــن هــر ســه روایــت
ســه نکت ـهی مشــترک بــا هــم دارنــد :وجــود یــک
گذشــتهی طالیــی در تاریــخ مــا ،امــکان تکــرار مــو
بــه مــوی آن گذشــته طالیــی و تاریخــی در زندگــی
امــروز مــا ،و تــاش روایانشــان بــرای ســاختن
امــروز و فــردای مــا بــر مبنــای آن گذشــتهی
طالیــی.
راویــان رمانتیــک خالفــت شــامل گروههــا و
ســازمانهای ماننــد القاعــده ،داعــش ،حزبالتحریــر،
طالبــان ،و ســلفیها میشــود .بــر اســاس روایــت
رمانتیکــی کــه ایــن گروههــا از تاریــخ دارنــد،
دوران طالیــی تاریــخ بــوده
دوران خالفــت اســامی
ِ
اســت .دوران عدالــت بــوده اســت ،و اختالفــی در
بیــن مســلمانان وجــود نداشــته اســت ،مســلمانان
صاحــب قــدرت و عظمــت بودهانــد ،و هــر قــدر
کــه مســلمانان از ایــن دوران طالیــی دورتــر
شــدهاند ،ضعیفتــر شــدهاند .ایــن گروههــا
بــه صــورت عمــوم کاپیبــرادری مــو بــه مــوی
ـلمانان صــدر اســام و خالفــت
شــیوهی زندهگــی مسـ
ِ
اســامی را در برنام ـهی خــود دارنــد .مثــا از نظــر
حزبالتحریــر« ،در مراحــل مختلــف از تاریــخ روش
تفکــر و تأمــل اساســی امــت اســامی رو بــه ضعــف
گراییــده اســت ».یعنــی بــا هــر روز فاصلــه از دوران

طالیــی خالفــت ،مســلمانان ضعیفتــر و سســتتر
شــدهاند .بنــا ًء از نظــر حزبالتحریــر  -بــرای بــاز
یافتــن قــدرت  -نــه تنهــا کــه بــه دوران خالفــت
بایــد بازگشــت کــه بــه هــر مســلمان ایــن بازگشــت
«واجــب» اســت و از پیــروان خــود میخواهــد بــا
هــر کســی کــه مخالــف بازگشــت بــه خالفــت اســت
بجنگنــد.
خراســانباوران نیــز بــه نوبــهی خــود روایتــی
رمانتیــک از تاریــخ خراســان را در ذهــن دارنــد .از
نظــر راویــان ایــن روایــت رمانتیــک ،خراســان یــک
ســرزمین واحــد ،عــادل ،و فــارغ از منازعــات قومــی
بــوده اســت .لطیــف پــدرام در ســخنرانیای کــه در
 13ثــور  1397داشــت گفــت کــه «ســر از امــروز
بــرای تغییــر نــام افغانســتان بســیج شــوید؛ ایــن
نــام افغانســتان «بایــد تغییــر بکنــد بــه خراســان».
وی دالئــل خــود را بــرای تغییــر نــام افغانســتان،
«دولت-ملــت شــدن» ایجــاد یــک ســرزمین
واحــد «تــوأم بــا عدالــت» و بــه پایــان رســانیدن
«منازعــات قومــی» بــر شــمرد .از نظــر روایتگــران
روایــتِ رمانتیــک خراســان ،منازعــات قومــی؛ تأمیــن
عدالــت اجتماعــی؛ ایجــاد یــک ســرزمین واحــد؛ و
دولت-ملــت شــدن تنهــا بــا بازگشــت بــه دورهی
تاریخــی بــه نــام خراســان ممکــن اســت.
طالیــی
ِ
روایــت ســوم رمانتیــک از تاریــخ ،روایتــی اســت

خراسـانباوران نیـز بـه نوبـهی خـود روایتـی رمانتیـک از
تاریـخ خراسـان را در ذهـن دارنـد .از نظر راویـان این روایت
رمانتیـک ،خراسـان یـک سـرزمین واحـد ،عـادل ،و فـارغ از
منازعـات قومـی بـوده اسـت .لطیف پـدرام در سـخنرانیای که
در  13ثـور  1397داشـت گفـت کـه «سـر از امـروز بـرای
تغییر نام افغانسـتان بسـیج شـوید؛ این نام افغانسـتان «باید
تغییـر بکنـد بـه خراسـان».

کــه آقــای اشــرف غنــی از دورهی امــاناهلل خــان
دارد .بــرای آقــای غنــی دورهی طالیــی افغانســتان
دورهی شــاهاماناهللســت؛ دورهایکــه «چــه کســی
بخواهــد یــا نخواهــد» بایــد در تاریــخ ســفر کــرد
و آنرا تکمیــل کــرد .از نظــر آقــای غنــی «همــت
ن اســت کــه آن بخشهایــی از ایــن
افغانــی» ایــ 
گذشــته را کــه «ایجــاد ســمبول وحــدت ،ســمبول
همبســتگی. ،و ســمبول ارادهی ملــی» مینمایــد
بایــد زنــده کــرد .وی مأموریــت خــود را تکمیــل
«فصــل ناتمــام» امــاناهلل خــان میبینــد .آقــای
غنــی از روزهــای نخســت ریاســت جمهــوریاش
بــر میــز شــاهاماناهلل نشســت و قصــر تاریخــی
داراالمــان را بــه قــول خــودش «احیــا» کــرد.
هــر ســهی ایــن روایــت قســمتهای کوچــک و
گاه تخیلــی از گذشــته را بــه مــا عرضــه میکننــد.
روایــت رمانتیکــی کــه حزبالتحریــر ،القاعــده ،یــا
داعــش از خالفــت دارنــد بــه مــا نمیگویــد کــه
در دوران خلفــا جنگهــای گســتردهی داخلــی
صــورت گرفتهاســت؛ مثــ ًا در جنگهــای جمــل
و صفیــن صدهــا تــن از صحابــه همدیگــر خــود
را بــه قتــل رســاندهاند .ایــن روایــت بــه مــا
نمیگویــد کــه از میــان چهــارده خلیفــهی امــوی
و ســیوهفت خلیفــهی عباســی کــه بــه مــدت
شــشصد ســال خالفــت کردنــد؛ تنهــا اتفــاق
نظــر بــر عــادل بــودن یــک خلیفــه (عمرابنالعزیــز
کــه آن هــم حــدود دو ســال خیلفــه بــود و تــرور
شــد) وجــود دارد .برخــاف روایــت رمانتیکــی کــه
آقــای پــدرام از خراســان دارد ،خراســان تاریخــی
طوالنــی از منازعــات و کشــمکشهای قومــی دارد.
خراســان بــه لحــاظ قومــی منطقــهای آشــوبزده
بودهاســت .بــه طــور مثــال عالؤالدیــن غــوری بــه
خاطــر دشــمنی بــا اوالدهی ســلطان محمــود ،شــهر
غزنیــن را بــا خــاک یکســان کــرد؛ همچنــان
روایــت رمانتیــک آقــای غنــی از شــاه امــاناهلل بــه ما
نمیگویــد کــه شــاهامــاناهلل درک بســیار ســطحی و
ناقــص از اصالحــات داشــت کــه تصــور میکــرد بــا
تغییــر پوشــش مــردان و زنــان ،افغانســتان صنعتــی
میشــود و توســعه مییابــد .آقــای غنــی بــه مــا
نمیگویــد شــاه امــاناهلل در دوران حکومتــش نــه
تنهــا کــه ســمبول وحــدت و ارادهی ملــی نبــود کــه
همیــن مــردم او را از قــدرت بــه زیــر کشــیدند.
برعــاوهی ایــن مــورد ،ایــن ســه روایــتِ رمانتیــک
تکامــل انســانی و تغییــرات گســتردهی علمــی و
فلســفی را از گذشــته تــا امــروز نادیــده میگیرنــد
و تصــور میکنــد کــه امــروز را میشــود بــه
گذشــته بُــرد .ایــن روایتهــا نمیتواننــد درک
کننــد کــه ســطح دانــش ،کیفیــت زندگــی ،و میــزان
ارتباطــات بشــ ِر امــروز بــه مراتــب بهتــر و بیشــتر
از گذشــتگان اســت و ناممکــن اســت کــه گذشــته
را تکــرار کــرد .بــه مــا نمیگوینــد کــه چنیــن
روایتهــای رمانتیکــی از یــک گذشــتهی آرمانــی
در آلمــان و ایتالیــا بــه فاشــیزم ختــم شــده اســت .و
یــا بــه مــا نشــان نمیدهنــد کــه روایــترمانتیــک
مارکسیســم  -کــه شــباهت بــه روایــت داعــش،
حزبالتحریــر ،و القاعــده از اســام دارد  -قبــ ًا
در شــوروی ســابق تجربــه و باعــث قتــل میلیونهــا
انســان بیگنــاه شــده اســت؛ در نهایــت ،صاحبــان
ایــن روایتهــای رمانتیــک بــه مــا نمیگوینــد کــه
ایــن روایتهــا ظرفیــت تخیــل یــک آینــدهی بهتــر
و گام برداشــتن بــه طــرف چنیــن آینــدهای را از
نســلهای بــا انگیــزه و جــوان مــا میگیرنــد و
ذهنهــا را فلــج میکننــد .شــکی در ایــن وجــود
نــدارد کــه گذشــتهای کــه ایــن ســه روایــت راوی
آننــد ،ممکناســت هماُفــق و گاه بیشتــر از
ســطح همتایــان خــود در اروپــا و آســیاه بودهباشــند
و باعــث گســترش علــم و هنــر شــدهاند .امــا تکــرار
آن گذشــته ناممکــن اســت.
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تابســتان شــاید بــرای بعضیهــا خوشــایند باشــد؛
امــا بــرای همــه اینگونــه نیســت؛ زیــرا عــاوه بــه
روزهــای طوالنــی و گرمــای هــوا ،آفتابزدگــی و
ابتــا بــه بیماریهــا ،ســختی ایــن فصــل گــرم را
چنــد برابــر میکنــد .چنانچــه همــه ســاله بــا
شــروع فصــل گرمــا ،آمــار مراجعهکننــدگان بــه
مراکــز درمانــی کــه بــه ناراحتیهــای گوارشــی
ماننــد :درد شــکم ،اســهال ،اســتفراغ ،تــب و لــرز
مبتــا اســتند ،افزایــش مییابــد.
مســؤولین شــفاخانههای مرکــزی در کابــل
میگوینــد کــه بــا شــروع فصــل گرمــا ،آمــار
بیمــاران بیشــتر شــده اســت .در ســه مــاه نخســت
امســال تنهــا مجمــوع بیمــاران ســراپا در چهــار
شــفاخانهی مرکــزی دولتــی بــه  79500نفــر
میرســد کــه از ایــن میــان  64هــزار کــودک و
 15500بزرگســال را شــامل میشــود.
بــه همیــن ترتیــب  14هــزار کــودک و 6800
بزرگســال بســتری شــدهاند .بیشــتر ایــن شــمار
بــه دلیلــی بیماریهــای فصلــی و مســمومیتهای
غذایــی بــه شــفاخانههای مرکزی(امــراض انتانــی،
صحــت طفــل ،اتاتــرک و خیرخانــه) مراجعــه
کردهانــد .افــزون بــر ایــن ،مســمومیت در بیــن
دانشآمــوزان نیــز شــیوع پیــدا کــرده اســت.
در تازهتریــن مــورد ،مســمومیت  63دانشآمــوز
از والیــت دایکنــدی تیتــر خبرهــای رســانهای شــد.
داکتــران میگوینــد کــه گرمــی هــوا ســبب شــده
اســت کــه بیماریهــا هفتــاد درصــد زیــاد شــود.
داکتــران میگوینــد کــه ،افــراد حتــا بــا
خوردنیهــای معمــول و ســاده مثــل یــک ســاندویچ
یــا برگــر کــه آن را خوشمــزه میداننــد ،ممکــن
مســموم شــوند و یــا حتــا خــوردن میوههــای
تــازهی فصلــی کــه بــه صــورت درســت شســته
نشد هباشــد.
داکتــران تأکیــد میکننــد کــه گرمــی هــوا،
آلودگــی زیســت محیطــی را شــدت بخشــیده و
محیــط مناســب بــرای رشــد و انتقــال بیماریهــا
را فراهــم میکنــد .بــه گفت ـهی آنــان بســیاری از
بیماریهــا از طریــق مصــرف آب و غــذای آلــوده
بــه بــدن منتقــل شــده عفونتهــای گوارشــی و
مســمومیت را بــه میــان مــیآورد.
بیمــاران اغلــب بــا عالیمــی از جملــه؛ اســتفراغ،
اســهال ،تــب ،لــرز ،ضعــف و بیحالــی ،س ـرگیجه،
احســاس بــدندرد روب ـهرو میشــوند .ایــن عالیــم
معمــوال از نیــم تــا ســه ســاعت بعــد از مصــرف
غــذای آلــوده ایجــاد میشــود و همــه بایــد بــه آن
توجــه کننــد.
داکتــران اضافــه میکننــد کــه عالیــم مســمومیت
غذایــی از خفیــف تــا شــدید ،متفــاوت اســت و
مــوارد خفیفتــر آن معمــوال بــدون هیــچ اقــدام
خاصــی در عــرض چنــد روز برطــرف میشــود؛
امــا عالیــم جــدی آن در افــراد آســیبپذیر ماننــد
کــودکان و زنــان بــاردار شــدید و خطــر نــاک
میشــود و بایــد بــه زودی تحــت درمــان قــرار
بگیرنــد.
عالئم مسمومیت غذایی خطرناک
اســهالی کــه بیــش از ســه روز ادامــه داشــته باشــد،
تــب باالتــر از  ۳۹درجــه ،ا ِشــکال در دیــدن یــا
صحبــت کــردن ،عالئــم کمآبــی شــدید بــدن کــه
ممکــن اســت شــامل خشــکی دهــان ،ادرار ناچیــز

(یــا نداشــتن ادرار) و اشــکال در بلــع مایعــات
باشــد و ادرار خونــی ،از عالئــم مســمومیت غذایــی
خطرنــاک انــد.
بنابــر توصیــهی داکتــران اگــر بــه هــر یــک از
عالیــم دچــار شــدید ،فــوری بــه مراکــز درمانــی
مراجعــه کنیــد.
چــه چیــز باعــث مســمومیت غذایــی
میشــو د ؟
هیــچ کــس دوســت نــدارد ،غــذا را بعــد از پختــن،
دور انــدازد .از ایــن رو ،همــه تــاش میکننــد کــه
غــذا بــه ویــژه خوراکیهــای خوشمــزه را بــرای
مــدت طوالنــی نگــهداری کننــد؛ امــا غافــل از
ایــن کــه ،ایــن کار در تمــام فصلهــا بــه ویــژه در
تابســتان بــه شــدت خطرآفریــن و زیــانآور اســت.
بــه گفتــهی داکتــران نگــهداری غــذا حتــا در
یخچــال ،نیــز بهتریــن بســتر را بــرای رشــد

کارشناســان امــور تغذیــه توضیــح میدهنــد،
میکروبهــا تقریبــا در تمــام غذاهــا بــه ویــژه
در غذاهایــی کــه منشــای حیوانــی دارد ،وجــود
دارنــد؛ بــا ایــن حــال گرمــای ناشــی از پختوپــز
معمــوال ســبب میشــود کــه آنهــا از بیــن برونــد؛
امــا در کنــار ایــن منابــع ،مــواد غذایــیای کــه
بــه طــور خــام مصــرف میشــود نیــز میتوانــد
مســمومیتزا باشــد.
افــزون برایــن تمــام مــواد غذایــی شــامل ســبزیها
و میوههــا حتــا گوشــت ،تخممــرغ و محصــوالت
لبنــی اغلــب آلــوده اســتند و اگــر ایــن مــواد بــه
درســتی شســته و یــا پختــه نشــوند ،مســمومیتها
و بیماریهــا را بــه میــان میآورنــد.
چــه کســانی بیشــتر در معــرض مســمومیت غذایــی
قــرار دارنــد؟ بنابرگفتـهی داکتــران بــه طــور عمــوم
هم ـهی افــراد حداقــل در طــول عمــر شــان یــک

مسـؤولین شـفاخانههای مرکـزی در کابـل میگوینـد
کـه بـا شـروع فصـل گرمـا ،آمـار بیماران بیشـتر شـده
اسـت .در سـه ماه نخست امسـال تنها مجموع بیماران
سـراپا در چهـار شـفاخانهی مرکـزی دولتی بـه 79500
نفـر میرسـد کـه از ایـن میـان  64هـزار کـودک و
 15500بزرگسـال را شـامل میشـود.

میکروارگانیســمهای محیطــی و جــذب آنهــا
فراهــم کــرده آن را مســموم میکنــد .افــراد بــا
صــرف غذاهــای نگهــداری شــده ،در کوتاهمــدت
و بلندمــت بــا مشــکالت صحــی فــراوان روبــهرو
میشــوند.
بــه گفتــهی داکتــران ممکــن غــذای باســی،
بــو نداشــته باشــد؛ امــا میتوانــد همچنــان
مســمومیتزا باشــد .آنــان همچنــان عــاوه
میکننــد ،رســتورانتها و ســرویسدهندههای
غذایــی بــه خاطــر از دســت نــدادن مشــتری،
غــذای بیشــتری میپزنــد و در صورتــی کــه غــذا
مصــرف نشــود ،غــذا را نگـهداری خواهندکــرد کــه
ایــن کار میتوانــد در ایجــاد مســمومیت بــرای
مشــتریان موثــر باشــد.

بــار مســومیت شــدید را تجربــه میکننــد و امــا
غــذای ناســالم جــدا از مســمومیت بیماریهــای
دیگــر را نیــز ســبب میشــود .برخــی از مــردم
بیشــتر از بقیــه در معــرض خطــر قــرار دارنــد.
افــرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف دارنــد در
معــرض خطــر بیشــتری بــرای ابتــا بــه عفونــت و
عــوارض ناشــی از مســمومیت غذایــی قــرار دارنــد؛
امــا زنــان بــاردار بیشــتر از همــه در معــرض خطــر
اســتند؛ چــون بــدن آنهــا در حــال کنــار آمــدن
بــا تغییــرات ایجادشــده در متابولیســم و سیســتم
گــردش خــون در طــول بــارداری اســت و از ســویی
مقاومــت وجــود شــان انــدک و بــه زودی بــه
مســمومیتهای غــذای دچــار میشــوند.
بعــد از زنــان بــاردار ،ســالمندان وکــودکان نیــز

جــزو افــراد آســیبپذیر انــد .بــه گفتـهی داکتــران
چــون سیســتم ایمنــی بــدن آنهــا ضعیـف اســت،
در اثــر اســهال و اســتفراغ ،بیشــتر دچــار کمآبــی
میشــوند و در صورتــی کــه بــه زودی درمــان
نشــوند ،زندگــی شــان را از دســت میدهنــد.
غذاهای تجدیدکنندهی مسمومیت
بــه گفتـهی داکتــران ســعی کنیــد از مصــرف مــواد
ت هضــم میشــوند ،اجتنــاب
غذایــی کــه ســخ 
کنیــد؛ حتــا اگــر حــس میکنیــد حــال تــان بهتــر
اســت.
از خــوردن محصــوالت لبنــی ،بهخصــوص شــیر
و پنیــر ،غذاهــای چــرب ،غذاهــای پرادویــه ،مــواد
غذایــی بــا محتــوای قنــد بــاال ،غذاهــای تنــد و
غذاهــای سرخشــده ،غذاهــای بســته بنــدی شــده
و مــواد غذایــی امثــال پاپــور ،پفــک و چپــس جــدا
خــوداری کنیــد تــا ســریعتر بهبــود یابیــد.

بــه همیــن ترتیــب ،بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از
مســمومیت غذایــی ،ایــن اســت کــه غــذایتــان را
بــه روشهــای بهداشــتی و ســالم آمــاده کنیــد و از
مصــرف هــر غذایــی کــه بــه ســامت آن اطمینــان
نداریــد ،اجتنــاب کنیــد.
داکتــر خوشــحال نبـیزاده ،کارشــناس امــور تغذیه،
تأکیــد میکنــد کــه در تابســتان غــذای متنــوع و
میوههــا بایــد بیشــتر مصــرف شــود« :در بســیاری
مــواد شــاهد بــودهام کــه شــماری از داکتــران مــا،
بیمــاران را از خــوردن غــذای تــازه و میوههــا منــع
میکننــد .ایــن بــه جــز مــوارد خــاص ،دیگــر بــه
کلــی اشــتباه اســت .بایــد در زمــان بیمــاری غــذای
مصــؤون بــه مقــدار کافــی گرفتــه شــود کــه میــوه
از جملــه مــواد غذایــی ســالم اســت؛ امــا بایــد در
شستوشــوی آن دقــت شــود».
ایــن کارشــناس تغذیــه اضافــه میکنــد کــه در
تابســتان و فصــل گــرم ســال بایــد آب زیــاد صــرف
شــود تــا بــدن دچــار کمآبــی نشــده و ســموم از
بــدن دفــع شــود.
درمان مسمومیت غذایی
مســمومیت غذایــی معمــوال در خانــه درمــان
میشــود و اغلــب مــوارد آن در عــرض ســه تــا پنــج
روز برطــرف خواهــد شــد .بــا ایــن وجــود داکتــران
شــفاخانههای مرکــزی توصیــه میکننــد ،افــرادی
کــه دچــار مســمومیت غذایــی میشــوند ،بایــد
اســتراحت کافــی داشــته باشــند و بــه انــدازهی
زیــاد مایعــات مصــرف کننــد تــا بــدن شــان کامــا
هیدراتــه شــده و ســموم از بــدن شــان دفــع شــود.
ورزشــی سرشــار از الکترولیــت
نوشــیدنیهای
ِ
ب میــوه و
در آبرســانی بــه بــدن مفیــد اســت .آ 
آب نارگیــل تــازه و غیــر صنعتــی نیــز میتوانــد
کربوهیدراتهــای از دســترفته را بــه بــدن
بازگردانــد و بــه رفــع خســتگی بیمــاران موثــر
واقــع شــود .بــا ایــن حــال داکتــران هشــدار
میدهنــد کــه در زمــان مســومیت غذایــی
نبایــد از نوشــیدنیها کافئینــی اســتفاده شــود؛
ش بیمــاران
چــون باعــث تحریــک دســتگاه گــوار 
میشــود .بنابرگفتــهی داکتــران ،بهتــر اســت تــا
هنگامــی کــه اســهال و اســتفرا غ بیمــار برطــرف
شــود ،مصــرف غذاهــای ســفت و جامــد را محــدود
کنــد و در عــوض بــا خــوردن غذاهــای مصــؤون،
تــازه ،مالیــم و کمچــرب ،کــه بهراحتــی هضــم
میشــود ،بهآرامــی بــه رژیــم غذایــی معمــول
بازگرداننــد.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

مجلس نمایندگان
منشأ فساد مالی است
نیما کاوه

در یکـی از تحقیقهایـی کـه در ایـن اواخـر در مـورد فسـاد مالی در
مجلـس نماینـدگان صـورت گرفتـه اسـت ،آمده که فسـاد گسـترده
در مصـارف ایـن مجلـس وجـود دارد و اخذ رشـوه و البیگـری برای
دریافـت پـول بـه یـک امـر معمـول میـان اعضـای پارلمـان تبدیـل
شـده اسـت .در اوایلـی کـه مجلـس دور هفدهـم تـازه به کار شـروع
کـرده بـود و بر سـر کرسـی ریاسـت در میـان نماینـدگان تنشهای
طوالنـی بـه وجـود آمـده بـود ،نیـز خبرهایی حاکـی از وجود فسـاد
مالـی نشـر شـده بـود؛ امـا هیـچ پیگیـریای در ایـن مـورد صورت
نگر فت .
بسـیاری از سیاسـیون و تعدادی از نامزدان ریاسـت جمهوری کشـور
در آن زمـان ادعـا کـرده بودنـد کـه رأی مـورد مناقشـهای کـه در
مجلـس محـور تنشهـا قرار گرفته اسـت ،بیشـتر از این که مشـکل
واقعـی و مخالفت سیاسـی باشـد ،مهـرهای برای جذب پـول و ایجاد
زمینـهی معاملهی میلیونی اسـت.
بـا نشـر گزارشـی که از سـوی یکـی از نهادهای خصوصـی تحقیقی
در امـور مالـی صـورت گرفتـه ،امیـد مـیرود کـه در رابطه به فسـاد
مالـی از سـوی نماینـدگان بـه طـور جـدی برخـورد شـود .مجلـس
نماینـدگان کشـور با این کـه در این دور از مجلـس ،صدمهی زیادی
از لحـاظ حیثیتـی بـه مردم افغانسـتان وارد کردهاسـت؛ اما به دلیل
نبـود برخـورد و پیگیـری جـدی ،ایـن صدمـه ادامـه یافتـه و خطر
بیشـتر شـدنش نیز بعیـد معلوم نمیشـود.
مـردم افغانسـتان در کنـار ایـن کـه در انتخابـات پارلمانی ،بـه دلیل
تخلفـات انتخاباتـی از سـوی نماینـدگان و کمکاریهـا و فسـاد مالی
در کمیسـیون انتخابـات ،تجربـهی تلخـی را در ایـن زمین ه داشـتند،
بـاز هـم بـا چالشهای خلقشـده از سـوی نماینـدگان روبهرو شـده
انـد و ایـن مـوارد میتوانـد سـبب فاصلـهی بیشـتر میـان مـردم و
مجلـس نمایندگان شـود.
اگـر بخواهیـم مشـکالتی را کـه نماینـدگان ،در ایـن اواخـر بـه بـار
آوردهانـد گزینـش کنیـم و بـر اسـاس آن قضاوتـی داشـته باشـیم،
آن را میتـوان از شـروع کار پارلمـان دور هفدهـم آغـاز کـرد کـه
برجسـتهترین آنهـا مشـکالت برخواسـته از انتخـاب رییس مجلس
بـود .در ایـن تنشهـا ،زمـان زیـادی بـه هـدر رفـت و البتـه بـرای
چنیـن کاری از سـوی بسـیاریها کـه هـم بیـرون از مجلـس بودند
و هـم از اعضـای مجلـس ،تالشهـای فراوانـی صـورت گرفـت .در
نتیجـه ،مشـکالتی کـه تا هنـوز هم تأثیـرات آن را میتوان احسـاس
کـرد ،بـه بار آمـد؛ ولی بـا همهی اینهـا ،اعضـای پارلمـان روزبهروز
دارنـد بـر کارکردهـای منفـی خـود میافزاینـد.
در گزارشـی کـه پیرامـون فسـاد مالـی نشـر شـده اسـت چنـد
نکتـهی دیگـر نیـز آمـده کـه در ادامـهی مشـکالت ناشـی شـده از
بـی مسـؤولیتیهای نماینـدگان قـرار میگیـرد .در ایـن گـزارش
آمـده کـه اعضـای شـورای ملی ،برخلاف قانون تـدارکات ،بـا وجود
تضـاد منافـع در قراردادهـای دولتی شـرکت میکننـد .او عالوه کرد
کـه اعضـای شـورای ملـی داراییهـایشـان را ثبـت نکـردهانـد و
بیشـتر فکـر میکننـد که فراتـر از قانـون اسـتند .برخوردهایی که از
نماینـدگان مجلـس دیـده شـده و فعالیتهایـی کـه در گزارشهای
مختلـف از جملـه گـزارش یـاد شـده بـر آن تأکیـد صـورت گرفتـه،
همـه بـه روشـنی بیـان میکند کـه نماینـدگان مـردم در مجلس ،با
کسـب کرسـیهای نمایندگـی ،گمـان میکننـد که به دلیـل موقف
عالـیای که بـا جانفشـانیهای مردم به دسـت آوردهانـد ،میتوانند
هـر نـوع رفتار و فعالیتی داشـته باشـند و هرگـز به این فکـر نیفتند
کـه مسـؤولیت واقعـی آنـان در قبـال مردم افغانسـتان اسـت.
جایـگاه ناظـر بـر امـور دولتـی ،جایـگاه بزرگـی اسـت؛ امـا اگـر
فعالیتهـای یادشـده از طـرف آنـان متوقـف نشـود ،کمکـم ،فسـاد
از خـود مجلـس بـه ادارههـای دولتـی و نهادهـای خصوصـی راه باز
میکنـد .بـا در نظرداشـت اوضـاع ،بـه نظـر میرسـد کـه در آینـده
شـاهد سـخنانی باشـیم که مجلس نمایندگان را در لیسـت نخسـت
فسـاد اداری قـرار بدهنـد؛ زیـرا اگـر در مـورد دور هفدهـم و چنـد
ماهـی کـه اعضـای مجلس شـروع بـه کار کردهانـد ،چنیـن حقایقی
بیـرون میشـود ،در ادامـهی فعالیتهـای آنـان فاجعـه رخ خواهـد
داد .فسـادی مالـی و معاملهگریهـای نماینـدگان ،ممکـن اسـت
صرفـا از روی آمـاری باشـد کـه بعـد از خوابیـدن تنشهـا ،بـر سـر
ریاسـت مجلـس و بـا آغـاز کار هیأت اداری ،جمعآوری شـده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه در طول زمانـی که مجلس از لحاظ رسـمی
و قانونـی ،بیسرپرسـت بـود و سیسـتم اداری منظمـی در آن وجود
نداشـت؛ مختـل کردن سیسـتم و ایجـاد تعلیق طوالنـی در آغاز کار
رسـمی ،بهانـهای بـود تـا سیاسـیون تأثیرگـذار بـر اوضاع سیاسـی،
بتواننـد بـا فرصـت بیشـتر ،بـرای یارگیریهـای سیاسـی در درون
پارلمـان ،چانهزنـی کنند .دسـت داشـتن نماینـدگان در انواع فسـاد
مالـی ،نگرانـی جدی از سـوی مردم محسـوب میشـود؛ زیـرا همین
مـردم بودنـد که یـا با عالقهی جدی و یا هم از سـر مسـؤولیت ملی،
بـه پـای صندوقهـای رأی رفتـه و حتـا بـا دادن قربانـی در چندین
والیـت ،ایـن افـراد را بـرای نظـارت و قانونگـذاری به خانـهی ملت
فرستادند.
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میـان جبر و اختیـار چه تفاوتهایـی وجود دارد؟
آیـا مـا در انجـام کارهایـی کـه انجـام میدهیم و
یـا بهتـر بگوییـم در تعییـن سرنوشـت خـود آزاد
اسـتیم یا نـه نوعی تع ُّیـن یـا تعیینکنندگی برای
مـا وجـود دارد .آيـا اختيـار و تعينگرايـي علـي با
هـم سـازگارند؟ ايـن پرسـش مهمترين پرسشـي
اسـت کـه امـروزه در کانـون مباحـث مربـوط بـه
اختيـار خودنمايـي ميکنـد .اين پرسـش بـه اين
دليـل رخ مینمايـد کـه تعينگرايـي علـي مـا را
بـا دوراهـي چالشبرانگيـزي مواجـه ميکنـد کـه
انتخـاب هـر يـک از راههـاي آن ،مـا را بـه انـکار
اختيـار سـوق ميدهـد )1( :تعينگرايـي علـي
يـا صـادق اسـت يـا صـادق نيسـت )2( ،اگـر
تعينگرايـي علـي صـادق باشـد ،اختيـار نداريـم؛
زيـرا تمـام کارهـاي مـا (از جملـه اراده) نتيجـهی
تخلفناپذيـر علتهـاي سـابق خواهـد بـود)3( ،

سهشنبه  1اسد 1398

اختیار یا تعین گرایی

درک وضعیـت اکنـون زندگـی اجتماعـی خـود و فهـم ریشـههای
مشـکالتی کـه فعلا گریبانگیر کشـور و مردم ما شـده اسـت ما را
یـک قـدم به سـوی حـل مشـکالت رهنمـون میکند ،اگر مشـکالت
فعلـی در جامعـه را نتیجـهی عملکـرد فاعلان ایـن جامعـه بدانیـم
و نـه سرنوشـت مقـدر شـده از سـوی خداونـد؛ نه عدالـت خدا را
زیـر سـوال بـرده ایـم و نـه صورت مسـأله را پـاک کـرده ایم.
اگـر تعينگرايـي علـي صـادق نباشـد ،اختيـار
نداريـم؛ زيـرا همـه رويدادهـا اتفاقـي خواهند بود
و در نتيجـه نميتـوان آنهـا را بـه فاعلـي نسـبت
داد .بـه طـور مثـال بـرای بهتر روشـن شـدن این
موضـوع همیـن کارهـای روزمـرهی کسـی کـه به
دانشـگاه بـرای درس خوانـدن مـیرود به راسـتی
بـه ارادهی خـود گام برداشـته یـا جبـر باعـث این
موضوع شـده اسـت؟ این موضـوع یا ایـن گزارهها
صـدق و کـذب شـان میتوانـد ،جـای سـوژه و
ابـژه را در امـور ایـن جهانـی و دنیایـی و در کل
مناسـبات تغییـر دهـد .زمانـی کـه فـرد بهعنـوان
فعـال شناسـا ،اختیـاری در امـور خود نـدارد خود
بـه خـود بـه راهـی کشـیده میشـود کـه مقـام
ابـژه را بـه خـود میگیـرد .در ایـن دو موقعیـت

قـرار گرفتـن میتوانـد تفاوتهـای زیـادی را بـه
وجـود بیـاورد .ایـن موضوع جبـر و اختیار بیشـتر
در بحثهـای دینـی مطـرح مـی شـود .گروهـی
بـر ایـن باورنـد کـه شـر و خیـر از جانـب خداوند
اسـت و هیچ راهی به جز تسـلیم شـدن در مقابل
ارادهی او را نداریـم .گروهـی دیگـر کـه خواسـتن
و تعییـن سرنوشـت را در راسـتای ارادهی خداوند
تفسـیر کردنـد؛ همـان جملـه از تـو حرکـت و از
خداونـد برکـت را برگزیدنـد؛ امـا بـه راسـتی چرا
چنیـن اسـت؟ آیـا مـا در مقابـل طبیعـت مسـخر
شـده ایـم و چارهای جز تسـلیم نداریـم؟ این نظم
بینظمـی کـه در جامعـه و سرنوشـت مـا حاکـم
اسـت را میتوانیـم درک کنیـم و راه حلـی بـرای
بیرونرفـت از این وضعیت اسـفناک پیـدا کنیم و

یـا نـه ایـن نظـم برای مـا قابـل درک نیسـت و ما
محکـوم بـه وضعیتـی اسـتیم کـه در آن هسـتیم.
چیـزی کـه بـه نظـر میرسـد زندگـی اجتماعـی
و مناسـبات اجتماعـی برسـاختهی انسانهاسـت.
هسـتند بسـیاری از مشـکالتی کـه جدیـدا بـه
وجـود آمـده انـد و ایـن مشـکالت راه حـل جدید
میخواهنـد و بـا راههـای حـل قدیمـی قابـل حل
و فهـم نیسـتند .زندگـی اجتماعی یا بهتـر بگوییم
انسـانی ،قوانیـن انسـانیای را میطلبـد کـه بایـد
آن را تنظیـم و طرحریـزی کـرد .بـا برنامـهی
معطـوف بـه پیشـرفت و درک درسـت میتـوان تا
حـدی بـر طبیعـت و سرنوشـت خـود فایـق شـد.
تلاش بـرای تغییر وضعیـت موجود نـه بیفرمانی
در مقابـل طبیعـت و خـدای آن اسـت و نـه کاری
اسـت کـه عقوبـت الهـی را در پـی داشـته باشـد.
درک وضعیـت اکنـون زندگـی اجتماعـی خـود و
فهـم ریشـههای مشـکالتی کـه فعلا گریبانگیـر
کشـور و مـردم مـا شـده اسـت مـا را یـک قـدم
بـه سـوی حـل مشـکالت رهنمـون میکنـد ،اگر
مشـکالت فعلـی در جامعـه را نتیجـهی عملکرد
فاعلان ایـن جامعـه بدانیـم و نه سرنوشـت مقدر
شـده از سـوی خداونـد؛ نـه عدالـت خـدا را زیـر
سـوال بـرده ایـم و نـه صـورت مسـأله را پـاک
کـرده ایـم .میتـوان از پرسشـی از هسـتی آغـاز
کـرد .آیـا واقعـا همیـن اوضـاع احوالی کـه در آن
بـه سـر میبریـم حـق ماسـت از جهان هسـتی و
یـا نـه میتـوان دنیـای دیگـری را سـاخت که هم
خـدا راضـی باشـد و هم خلـق خدا .پـس میتوان
در راسـتای مخیـر بـودن در سرنوشـت و یا اسـیر
بـودن در انتخـاب ،انتخابهـا تـا حـد زیـادی
آزادانـه عمـل کـرد .شـناخت از وضعیـت خـود و
سـوال از وضعیـت اکنون بـرای پیداکـردن جایگاه
واقعـی خـود در مناسـبات ایـن جهانـی میتوانـد
بـرای مـا رهگشـا باشـد .همه چیـز قرار نیسـت به
صـورت اتفاقـی ،رخ بدهـد ،گاهـی بایـد بـرای رخ
دادن واقعیتهـا کوشـش کـرد تـا حداقـل رفـع
مسـؤولیتی شـده باشـد برای مـا و جوابی داشـته
باشـیم بـرای خدای ایـن طبیعت زمانـی که مورد
بازخواسـت قـرار میگیریـم.

حبالوطن مناالیمان
عاشـقان وطـن هرچنـد زیـاد
نیسـتند؛ امـا کـم داریـم عاشـقان
واقعـیای کـه هیـچ کاری بـرای
صبور بیات
عشـق شـان از دسـت شـان
نمیآیـد .گاهـی اوقـات آدم ترانههـای حماسـی چـون
«وطـن عشـق مـن ،هموطن جـان من...وطن عشـق تو
افتخـارم» درگیـر میشـود .گاهـی فکـر میکنـم کاش
عدالتـی در کار بـود .چیـزی مثـل گوشـی داکترهـا
میگذاشـتند روی قلـب آدمهـا و معلـوم میشـد چـه
کسـی واقعا عاشـق کشـور است و چه کسـی خائن .چه
کسـی بـرای جیـب و میـزش الف میزنـد و چه کسـی
دلنگـران واقعـی سـرزمین مـادریاش.
آنوقـت ممکـن بـود در چهارگوشـهی دنیـا بعضیهـا
از زنـدان و حصـر بیاینـد بیـرون و زندانبانهـا و
صادرکنندههـای حکمشـان برونـد زنـدان .آن وقـت
ممکـن بـود کـه اسـتخوانهایی از قبرهـا سـر بیاورنـد
بیـرون بـا لبخندهایـی روی جمجمههـا و مسلسـل بـه
دسـتانی برونـد سـینهی قبرسـتانها بخوابنـد .تاریـخ
افغانسـتان پُر اسـت از قصـهی وطنپرسـتانی که خاک
شـدند و خاکسـتر شـان را بـر بـاد دادنـد و ریاکارانـی
کـه یـک عمـر خودشـان را در صفهـای اول جـا دادند
و ماننـد زالـو از خـون مـردم مکیدنـد و در خلـوت
خندیدنـد بـه سـادگی خالیـق .عادالنـه نیسـت کـه
دنیـا اینطـور باشـد؛ امـا دقیقا اینطور اسـت .سـعدی
راسـت میگفـت« :هـر کـه را زر در ترازوسـت ،زور در
بازوسـت!»
بیچـاره «حبالوطـن مناالیمـان» در فقـدان ثـروت و
قـدرت اسـت کـه میکانیسـمهای دفاعی بیشـتر از همه
بـه کمـک فـرد فاقـد آنها میآیـد تـا بتوانـد همچنان
زنـده بمانـد و از هویـت خـود دفـاع کند و زندگـی را با
آن بگذرانـد .دفاعـی کـه بـا انـکار و سـرکوب ضعـف ،و
تخیـل روایتهـای آرامکننـده که خاصیـت افیونی دارد

بـه دسـت میآیـد .یکـی از ایـن روایتهـا کـه همـواره
مـورد سوءاسـتفاده قـدرت قـرار گرفتـه و همچنـان
هـم میگیـرد« ،میهنپرسـتی» اسـت .گویـی افیـون
ضعیفانـی اسـت که تخیـل کننـد میهن مـال آنها نیز
هسـت؛ در بازی راهشـان دادهاند و بخشـی از معادلهاند.
بـا ایـن سـاز و کارهـا اسـت کـه ضعیفـان و محذوفان،
سـربازانی خـوب و گوشـتهایی مرغـوب بـرای تیرهـا
اسـتند .تفاوت اسـت میان پرسـتش و دوسـت داشـتن.
پرسـتش خاصیتـی افیونـی دارد و آرامکننـده .گاهـی
درگیـر میشـوم کـه دانشـمندها بـه جـای کشـف و
اختـراع ایـن همـه دسـتگاه مضحـک چـرا نمیرونـد
چیـزی بسـازند کـه وقتـی کسـی بـه تـو میگویـد ضد
حکومـت و اقدامکننـده علیـه امنیـت ملـی ،لبخنـد
بزنـی و بگویـی آن گوشـی را بیاوریـد ،ضربـان قلـب
مـا را بشـمارید تـا سـیهروی شـود هـر کـه در او غـش
باشـد؛ آنوقـت جوانترهـا بـا مشـتهای گـره کـرده

بـه هـم و همـه حملـه نمیکردنـد ،تنـد نمیرفتنـد و
شـعار نمیدادنـد :فتنهگـر ،خیانـتکار خودفروختـه،
شستوشـوی مغزی ،جاسـوس پاکسـتان ،ایران ،امریکا
و روس! عادالنه نیسـت برای بازکردن در کنسـرو شـش
مـدل دربازکـن اختـراع شـده باشـد؛ امـا بـرای فـاش
شـدن اینکـه چه کسـی عاشـق و دلنگران سـرزمین
مـادریاش اسـت هیـچ چیـزی وجود نداشـته باشـد.
کاش عدالتـی در کار بـود .چـرا در کشـوری کـه ایـن
ق سـینهچاک دارد و ضـد جاسـوس و خائن
همـه عاشـ 
اسـتند حـال و روز مـان ایـن همـه بد اسـت؟ گاهی در
میـان آدمهایی
ایـن کشـور آدم میمانـد تفکیـک کنـد
ِ
که کشـور را دوسـت دارنـد و آنان که میگویند عاشـق
انـد .راسـتی چرا درصـدی عاشـقان واقعی وطـن را کم
داریـم؟ یـا چـرا همه عاشـقش نیسـتیم؟ چنـد میلیون
اگـر حـب بـه این وطـن داشـتند حـاال روز مـان خیلی
بهتـر بود.

افسردگی را
چگونه کاهش بدهیم
زهرا اکبری

تغییـر سـبک زندگـی آسـان اسـت و روشـی مطمئـن در مقابلـه
بـا افسـردگی بـه شـمار میآیـد .گاهـی همیـن تغییـر در سـبک
زندگـی تنهـا چیـزی اسـت که شـما برای غلبـه بر افسـردگی خود
نیـاز داریـد .صرفنظـر از ایـن که شـما از چه روشـی بـرای درمان
افسـردگی اسـتفاده میکنیـد ،تغییـر در سـبک زندگی بـه کاهش
عالئـم افسـردگی کمـک زیـادی میکنـد و از بازگشـت افسـردگی
در شـما پیشگیـری میکنـد .در ایـن جـا بـه ارائـهی نکاتـی
بـرای مقابلـه بـا افسـردگی از طریـق انتخاب سـبک زندگی سـالم
میپردازیـم:
ورزش منظـم :تحقیقـات متعـدد تأثیـر ورزش منظـم در درمـان
افسـردگی را بـه اثبـات رسـانده اسـت .ورزش منظـم نهتنهـا باعث
افزایـش ترشـح سـروتونین ،اندورفیـن و دیگـر مـواد شـیمیایی
آرامشبخـش در مغـز میشـود ،بلکـه رشـد سـلولها و اتصـاالت
مغـز را تسـریع میکنـد؛ درسـت همـان کاری کـه داروی ضـد
افسـردگی در بـدن انجـام میدهـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه داروهـای
ضـد افسـردگی دارای عـوارض هـم اسـتند .البتـه نیـاز نیسـت
بـرای غلبـه بـر افسـردگی هماننـد قهرمانـان دوی ماراتـن سـخت
ورزش کنیـد .سـی دقیقـه پیـادهروی در طـول روز میتوانـد تأثیر
چشـمگیری بر بهبود سلامت روانی و جسـمی شـما داشـته باشد.
حمایـت اجتماعـی :ارتباطـات اجتماعـی ماننـد شـرکت در
انجمنهـا و گروههـای خودیـاری در غلبـه بـر احسـاس تنهایـی
شـما موثـر اسـت و یـک عامـل مهـم در مقابلـه بـا افسـردگی
محسـوب میشـود .ارتبـاط منظـم بـا دوسـتان و اعضـای خانـواده
را حفـظ کنیـد و در کالس یـا باشـگاه موردعالقـهی خـود ثبتنام
کنیـد .شـرکت در فعالیتهـای داوطلبانـه یکـی از بهتریـن راههـا
بـرای بهرهگیـری از حمایتهـای اجتماعـی اسـت .درحالـی کـه
بـه دیگـران کمـک میکنیـد از حمایتهـای آنـان نیـز بهرهمنـد
میشـوید.
تغذیـهی سـالم :پیـروی از یـک رژیـم غذایـی سـالم بـه همـان
انـدازه کـه بـرای سلامت جسـمی شـما مفیـد اسـت بـه حفـظ
سلامت روانـی شـما نیـز کمـک خواهـد کـرد .خـوردن وعدههای
غذایـی سـبک و متعـادل در طـول روز بـه شـما کمـک خواهـد
کـرد تـا انـرژی خـود را حفـظ کنیـد و نوسـان خلقـی خـود را بـه
حداقـل برسـانید .درحالی که ممکن اسـت شـما بیشـتر به مصرف
خوراکیهـای شـیرین ماننـد شـکالت عـادت داریـد (بـه دلیل این
کـه انـرژی ایـن قندهـا خیلـی زود در بـدن آزاد شـده و احسـاس
خوبـی بـه شـما میدهـد)؛ امـا مصـرف کربوهیدراتهـای پیچیده
بـرای حفـظ سلامت شـما مفیدترند.
خـواب کافی :داشـتن خـواب کافـی تأثیر زیـادی بر بهبـود خلق
و خـوی شـما دارد .وقتـی خـواب کافـی نداریـد ،عالئم افسـردگی
شـما بدتـر خواهـد شـد .محرومیـت از خـواب احسـاس زودرنجی،
دمدمیمزاجـی ،احسـاس انـدوه و خسـتگی را در شـما تشـدید
میکنـد .بـرای بهبـود افسـردگی خـود از داشـتن خـواب کافی در
طـول شـبانهروز اطمینـان حاصـل کنیـد .افـراد اندکی کمتـر از ۷
سـاعت در شـبانهروز میخوابنـد .سـعی کنیـد بیـن  ۷تا  ۹سـاعت
در طـول شـبانهروز خـواب کافی داشـته باشـید.
کاهـش اسـترس :تغییراتـی بـرای مقابله بـا اسـترس در زندگی
خـود در نظـر بگیریـد .اسـترس زیـاد نشـانههای افسـردگی را
تشـدید میکنـد و شـما را در معـرض خطـر ابتلا بـه افسـردگی
طوالنیمـدت قـرار میدهـد.
عواملـی کـه در زندگـی موجـب ایجـاد اسـترس در شـما میشـود
(ماننـد سـاعات کاری طوالنـی یـا داشـتن روابـط نامشـروع)را
شناسـایی کـرده و راههایـی برای کاهـش اسـترس در زندگی خود
بیا بید .
مهمترین علت افسردگی در خود را شناسایی کنید
اگـر احسـاس افسـردگی میکنیـد و تغییـر در سـبک زندگـی و
درمـان افسـردگی شـما مؤثـر نبـود ،از یـک پزشـک یـا دکتـر
روانشـناس در درمـان افسـردگی خـود کمـک بگیرید .اگـر عالئم
افسـردگی شـما بـه دلیـل وجود یـک بیماری خـاص اسـت ،رفتار
درمانـی و داروی ضـد افسـردگی کمک اندکی به درمان افسـردگی
شـما میکنـد .در چنیـن شـرایطی ،نشـانههای افسـردگی شـما
تـا درمـان بیمـاری اصلـی رفـع نخواهـد شـد .دکتر شـما بـا انجام
معایناتـی ،عامـل ابتلا بـه افسـردگی در شـما را بررسـی میکنـد.
همچنیـن دکتـر شـما بایـد مطمئـن شـود داروهایـی کـه بـرای
درمـان یـک بیمـاری خاص مصـرف میکنید در ابتال به افسـردگی
شـما نقشـی نداشته باشـد .الزم است بدانید ،بسـیاری از بیماریها
و داروهـا میتواننـد عالئـم افسـردگی (ماننـد غم و اندوه ،احسـاس
خسـتگی یـا عـدم احسـاس لـذت و شـادی از زندگـی) را تشـدید
کنـد .بهعنـوانمثال ،کـمکاری تیروئیـد یکی از شـایعترین عوامل
اختلال خلقـی بـه ویـژه در زنان اسـت .بزرگسـاالن ،سـالمندان
یـا هـر فـردی کـه روزانـه داروهـای مشـخصی مصـرف میکنـد،
در معـرض خطـر متابولیسـمهای دارویـی اسـت کـه موجـب بروز
عالئـم افسـردگی میشـود .هرچـه داروهـای بیشـتری مصـرف
کنیـد ،در معـرض عـوارض بیشـتری قـرار دارید.

سال اول

خبرهای داخلی

اشرف غنی :هرگز ارادهی یک حلقهی مرموز،
مبهم و نقابپوش بر ملت تحمیل نخواهد شد

رییــس جمهــور غنــی میگویــد کــه مــردم
افغانســتان حــدود تعامــل و چهارچــوب
گفتوگوهــای صلــح را در جرگــهی مشــورتی
صلــح تعییــن کردهانــد و هرگــز از ایــن حــدود
عــدول نخواهنــد شــد.
محمــد اشــرف غنــی ،روز دوشــنبه (31ســرطان)
در بیســت و دومیــن نشســت بــورد مشــترک
نظــارت و انســجام ،گفــت کــه هرچنــد مــا در
گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان انعطافپذیــری
نشــان دادیــم؛ امــا ایــن انعطافپذیــری بــه
معنــای عقبگــرد و رفتــن بــه گذشــتهی ســیاه
نخواهــد بــود.
آقــای غنــی تأکیــد کــرد کــه خواســت مــردم
افغانســتان رفتــن بــه آینــدهی روشــن اســت
و هرگــز ارادهی یــک حلقــهی مرمــوز ،مبهــم و
نقابپــوش بــر ملــت تحمیــل نخواهــد شــد.
«مــا انعطافپذیــر اســتیم نــه عقبگردپذیــر.
وضعیــت ســیاه و ســفید اســت .یکســو
میخواهــد ارادهی یــک حلقــهی مرمــوز ،مبهــم
و نقابپــوش را بــر ملــت تحمیــل کنــد و طــرف
دیگــر ملــت اســت کــه میخواهــد خــودش بــر
سرنوشــت خــودش تســلط داشــته باشــد و بــا
رأی خــود زعامــت را تعییــن کنــد .در ایــن میــان

معلــوم اســت کــه انتخــاب ملــت کجاســت و چــه
رنــگ اســت .بــا اتــکا و حرمــت بــه ایــن اراده مــا
بــا دقــت بــه پیــش خواهیــم رفــت».
هــر چنــد رییــس جمهــور در ایــن نشســت
برقــراری صلــح را از مهمتریــن نیازهــای مــردم
افغانســتان خوانــد؛ امــا تأکیــد کــرد کــه تــداوم
نظــام سیاســی کنونــی کشــور در اولویــت قــرار
دارد« .هیــچ کــس نمیتوانــد چتــر جمهوریــت و
حقــوق در محوریــت شــهروندی را از مــا بگیــرد.
دفــاع از نظــام و ارزشهــای نظــام بیشــتر از پیــش
اســتوار بــه ایــده و فکــر میشــود نــه صرفــاً
امتیــاز».
ایــن درحالــی اســت کــه طالبــان پــس از چنــد
دور گفتوگوهــای صلــح بــا امریــکا و سیاســیون
افغانســتان هنــوز امــا نظــام جمهــوری ایــن
کشــور را بــه رســمیت نشــناخته انــد و بــر امــارت
اســامی تأکیــد میکننــد.
همچنــان رییــس جمهــور غنــی در بخــش
دیگــری از صحبتهــای خــود در ایــن نشســت
گفــت کــه افغانســتان نســبت بــه ســالهای
گذشــته در وضعیــت بهتــری قــرار گرفتــه و از
مرحلــهی ســقوط عبــور کــرده اســت.
او گفــت« :بــه یــاد بیاوریــد کــه چــه بودیــم.

جامعــهای فــرو رفتــه در فقــر محکــوم شــده
بــه تجریــد و انــزوا؛ جامع ـهای کامــا اســتخوانی
از نبــود آســایش و دســترخوان پــر .امــروز آن
تصویــر تبدیــل شــده اســت .تصویــر افغانســتان
امــروز متفــاوت اســت».
بــه گفتــهی رییــس جمهــور غنــی ،افغانســتان
زمانــی اتصالکننــدهی افــکار و تمدنهــا بــوده
و بایــد ایــن حیثیــت تاریخــی دوبــاره زنــده شــود.
رییــس جمهــور بــار دیگــر در ایــن نشســت بــر
برگــزاری انتخابــات در زمــان تعییــن شــدهی آن
تأکیــد کــرد و گفــت کــه بیــش از هفــت میلیــارد
افغانــی کــه از خزانـهی دولــت و مــردم افغانســتان
اســت ،بــرای مصــارف برگــزاری انتخابــات
تخصیــص داده شــده اســت و ایــن نخســتین بــار
اســت کــه هزینـهی انتخابــات از بودجـهی دولــت
تأمیــن میشــود.
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح میشــود کــه
قــرار اســت تــا شــش روز دیگــر کارزارهــای
انتخابــات ریاســت جمهــوری آغــاز شــود و دو
مــاه نیــز ادامــه خواهــد داشــت .بــر بنیــاد جــدول
زمانــی کمیســیون انتخابــات ،انتخابــات ریاســت
جمهــوری در شــش میــزان ســال جــاری برگــزار
میشــود.

خبرهای خارجی

استاد حقوق ایرانی:
توقیف نفتکش بریتانیایی میتواند پیامد منفی داشته باشد
دکتـر یوسـف موالیـی ،اسـتاد حقـوق بینالملـل،
گفتـه اسـت کـه ادامـهی توقیـف نفتکـش بریتانیایی
میتوانـد بـرای ایـران پیامـد منفـی داشـته باشـد.
او احتمـال میدهـد کـه «اظهـارات غیرکارشناسـانه»
در حمایـت از اقـدام ایران به سـود بریتانیا تمام شـود.
آقـای موالیی در یادداشـتی که دوشـنبه (31سـرطان)
در روزنامـهی سـتارهی صبح منتشـر شـد ،به بررسـی
پیامدهـای احتمالـی توقیـف نفتکـش بریتانیایـی بـه
نـام «اسـتینا امیپـرو» توسـط نیروهای دریایی سـپای
پاسـداران در تنگـهی هرمـز پرداخته اسـت.
ایـن اسـتاد حقـوق بینالملـل ،اقـدام دولـت بریتانیـا
بـه خاطـر توقیـف نفتکـش علیـه ایـران بـه شـورای
امنیـت سـازمان ملـل متحـد را «مسـألهی مهمـی»
خوانـده اسـت.
آقـای موالیـی در یادداشـت خود نوشـته اسـت که اگر
فـرض را بـر «صحـت ادعـای ایـران» بـه خاطـر نقض
قوانیـن و مقـررات داخلـی سـازمان بنادر ایران توسـط
نفتکـش بریتانیایـی بگیریـم ،توقیف آن ممکن اسـت
تحت شـرایط خـاص ،قانونی باشـد .او در ادامه نوشـته
اسـت« :در اینجـا بایـد دقـت داشـت کـه قوانیـن
داخلـی سـازمان بنـادر ایـران میبایسـت در چارچوب

مقـررات بینالمللـی کـه مـورد تأییـد کارشناسـان
بینالمللـی و کسـانی کـه مرتبـط بـا  ،IMOدادگاه
حقـوق دریایـی هامبـورگ یـا دبیرخانهی کنوانسـیون
 1982حقـوق دریاها اسـتند ،باشـد ».بـه گفتهی آقای
موالیـی ،کارشناسـان بینالمللـی بایـد در ایـن زمینـه
بگوینـد کـه کشـتی متخلف بایـد توقیف شـود یا خیر.
او در ادامـه نوشـته اسـت که ایـن توقیف شـناوری که
تخلفـی هم کرده باشـد ،نبایـد طوالنی باشـد و پس از
تعییـن جریمـه برای تخلـف احتمالـی باید آزاد شـود.
نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران روز جمعـه (28

شـینزو آبـه ،نخسـتوزیر جاپـان ،گفتـه اسـت کـه
بـرای کاهـش تنشهـای موجـود میـان ایـران و
ایـاالت متحـدهی امریـکا هـر اقدامی که الزم باشـد
را انجـام خواهـد داد.
آقـای آبـه گفته اسـت کـه پیـش از پاسـخ قطعی به
درخواسـت همراهی واشـنگتن در زمینهی مشارکت
نظامـی در مـورد حفـظ امنیـت در خلیـج فـارس و
دریـای عمـان ،تلاش میکند تـا تنشهـای موجود
میـان ایـن دو کشـور کاهـش یابد.
جاپـان ایـن موضـع را در حالـی مطـرح کرده اسـت
کـه ایـاالت متحـده از آقـای آبه ،خواسـته اسـت که
نیروهـای دریایـی خـود را در ایتلاف نظامـی بـرای
حفاظـت از آبهـای اسـتراتیژیک در مرزهـای آبـی
ایـران و یمـن شـریک کند.
بـر اسـاس گـزارش رسـانههای جاپانـی ،پیشـنهاد
امریـکا بـا هـدف تقویـت نظـارت بـر کریدورهـای
اسـتراتیژیک حمـل نفـت و حاملهـای انـرژی در
خاورمیانـه و آبهـای مشـرف بـه حریـم دریایـی

ایـران و یمـن از جملـه برنامههـای اصلـی سـفر
هفتـهی جـاری جـان بولتـون ،مشـاور امنیـت ملـی
کاخ سـفید بـه جاپـان اسـت.

سـرطان) اعلام کرد کـه به درخواسـت سـازمان بنادر
و دریانـوردی والیـت هرمـزگان ،نفتکـش بریتانیایـی
«اسـتینا امیپـرو» را به دلیـل نقض قوانیـن بینالمللی
در تنگـهی هرمـز توقیـف کـرده اسـت.
توقیـف نفتکـش بریتانیایـی بـا اسـتقبال رسـانهها
و شـخصیتهای اصولگـرا روبـهرو شـد و علـی
الریجانـی ،رییس مجلس شـورای اسلامی ،ایـن اقدام
را پاسـخ بـه توقیـف نفتکـش گریس  1خوانده اسـت.
بـا توقیـف نفتکـش بریتانیایی توسـط ایـران ،تنشها
میان این دو کشـور شـدت گرفته اسـت.

جاپان :برای کاهش تنشها میان ایران و امریکا هر اقدام الزم را انجام میدهیم

آقـای شـینزو ،در این خصـوص اعلام آمادگی کرده
اسـت که کشـورش پیـش از هر گونـه تصمیم قطعی
و پاسـخ نهایـی بـه درخواسـت پیوسـتن بـه ایتالف
امریـکا ،تالشهـای جـدی دارد کـه با ایفای نقشـی
منحصـر بـه فـرد خـود در جهـت کاهـش تنشهـا
میـان ایـران و ایـاالت متحـده حرکـت کند.
نخسـت وزیـر جاپـان یـک روز پـس از پیـروزی
در ایتلاف سیاسـی تحـت هدایـت او در انتخابـات
مجلـس علیای پارلمان کشـورش ،در یـک کنفرانس
خبـری سـخن گفـت کـه جاپـان بـا ایـران روابـط
دیرینـه و دوسـتانه دارد.
آقـای آبـه ،در ایـن خصـوص تصریـح کـرده اسـت:
«مـا از روابـط دوسـتانهی دیریـن و سـنتی بـا ایران
برخورداریـم و شـخصا خـودم بارهـا بـا رییـس
جمهـوری و دیگـر رهبـران ایـران و ایـاالت متحـده
دیـدار و گفتوگـو کـردهام».
تنشهـا میـان ایـران و امریـکا ،بـا خـروج امریـکا از
توافـق هسـتهای اتمـی با ایـران افزایش یافته اسـت.

شمارهی 50
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پروندهی آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست
به دادگاه سپرده شد
دادسـتانی کل اعلام کرده اسـت که پرونـدهی آزار و
اذیت جنسـی دختران فوتبالیسـت ،بـه دادگاه مبارزه
با خشـونت علیه زنان فرسـتاده شـده اسـت.
ایـن نهـاد ،روز دوشـنبه (31سـرطان) ،در اعالمیهای
گفتـه اسـت کـه هیـأت توظیـف شـده ،بررسـیهای
همهجانبـهاش را در مـورد آزار و اذیـت جنسـی
دختـران فوتبالیسـت ،به پایان رسـانده و ایـن پرونده
را بـه تاریـخ بیسـتم مـاه سـرطان ،بـه دادگاه مبارزه
بـا خشـونت علیـه زنـان فرسـتاده اسـت .در اعالمیـه
آمـده اسـت کـه در پیونـد بـه ایـن پرونـده ،رییـس
پیشـین فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان بـه شـمول
شـش نفـر دیگر(سـکرتر جنـرال ،مسـؤول کمیتـهی
دروازه بانـان ،مسـؤول ارتباط والیات ،سـکرتر رییس
فدراسـیون و مسـؤول امنیتـی) ایـن فدراسـیون،
کسـب الزامیـت کـرده و متهـم شـناخته شـدهاند.
دادسـتانی کل افزوده اسـت« :در صـورت دعوایی که
ترتیـب شـده اسـت ،اتهاماتـی مثـل تجـاوز جنسـی،
آزار و اذیـت جنسـی ،سوءاسـتفاده از صالحیـت
وظیفـهای و کتمـان جـرم بر ایـن متهمان وارد شـده
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اسـت ».روزنامـهی گاردیـن ،سـال قبل خورشـیدی،
گزارشـی را نشـر کـرد کـه در آن گفتـه شـده بـود،
شـماری از دختران فوتبالیسـت در فدراسیون فوتبال
افغانسـتان ،از سـوی مسـؤوالن مـرد این فدراسـیون
مـورد آزار و اذیـت جنسـی قـرار گرفتهانـد .پـس از
نشـر ایـن گزارش ،دادسـتانی کل افغانسـتان ،وظایف
کرامالدیـن کریـم و چنـد عضـو دیگـر فدراسـیون
فوتبـال افغانسـتان را بـه حالـت تعلیـق در آورد.
از سـویی هـم ،فیفا یا فدراسـیون بینالمللـی فوتبال،
در نوزدهـم مـاه جـوزای سـال جـاری ،اعلام کـرد
کـه کرامالدیـن کریـم ،رییـس پیشـین فدراسـیون
فوتبـال افغانسـتان ،بـه اتهـام آزار جنسـی دختـران
فوتبالیسـت ،بهگونـهی دایمـی از فعالیتهـای
ورزشـی داخلـی و خارجـی محـروم شـده و همچنان
بایـد مبلـغ یـک میلیـون دالـر را بهعنـوان جریمـه
بپـردازد .همچنـان دادسـتانی کل ،در نوزدهـم مـاه
جـوزای سـال جاری ،پـس از چند ماه بررسـی ،حکم
بازداشـت کرامالدیـن کریـم را صـادر کـرده بـود کـه
تاکنـون او بازداشـت نشـده اسـت.

دانش به تکتهای انتخاباتی :به انتخابات به عنوان یک
قضیهی سرنوشت ساز ببینید
معـاون دوم ریاسـت جمهـوری میگویـد کـه
انتخابـات یـک موضـوع سرنوشتسـاز اسـت و
نبایـد بـه بهانههـای حکومـت موقـت و مذاکـرات
صلـح بـه تعویـق بیفتـد .سـرور دانـش روز دوشـنبه
(31سـرطان) در یـک نشسـت خبـری گفـت در
صورتـی کـه عنصـر انتخابات از سـاختار نظـام حذف
شـود ،دیکتاتـوری مطلـق در کشـور حاکـم خواهـد
شـد .بـه گفتهی آقـای دانـش ،اگـر انتخابـات برگزار
نشـود ،یک نوع دیکتاتوری مطلق و افسـار گسـیخته
حاکـم خواهـد شـد و مـا دوبـاره بـه یک قـرن پیش
بازخواهیـم گشـت و یـک سـیر قهقرایـی و بازگشـت
بـه عقـب را تجربـه خواهیـم کـرد .آقـای دانـش،
همچنـان از تکتهـای انتخاباتـی خواسـت کـه بـا
طرحهـای همچـون حکومـت موقـت و گفتوگوهای

صلـح سـبب بـه تعویـق افتـادن انتخابـات نشـوند .او
گفتـه اسـت« :از همـه احـزاب سیاسـی و تکتهـای
انتخاباتـی میخواهیـم کـه بـه موضـوع انتخابـات
بهعنـوان یـک قضیـهی سرنوشتسـاز بنگرنـد و
هرگـز با طرح مسـایل جانبـی دیگر همچـون ادارهی
موقـت و سرپرسـت و یـا موکـول کـردن انتخابات به
مسـألهی صلـح ،باعـث شـک و تردیـد نشـوند».
آقـای دانـش تأکیـد کـرد کـه رفتـن بـه سـلطنت
مطلقـه و امـارت مطلقـه بـه هیـچ وجـه مـورد قبول
و پذیـرش مـردم افغانسـتان نیسـت.
قـرار اسـت تـا چنـد روز دیگـر کارزارهـای انتخابـات
ریاسـت جمهـوری آغـاز شـود .انتخابـات ریاسـت
جمهـوری به تاریخ شـش میزان سـال جـاری برگزار
میشـود.

آتشسوزیهای بزرگ در پرتگال
صدهـا مأمـور آتشنشـانی در پرتـگال ،عملیـات
بزرگـی را بـرای مهـار آتشسـوزیهای طبیعـی
در نواحـی کوهسـتانی پوشـیده از جنـگل در مرکـز
پرتـگال بـه راه انداختهانـد.
دولـت پرتـگال گزارش داده اسـت که هشـت مأمور و
دوازده غیرنظامـی در منطقهی کاسـتلو برانکو زخمی
شـدهانـد .براسـاس گـزارش بیبیسـی ،بزرگتریـن
عملیـات با شـرکت  800مأمور 245 ،وسـیلهی نقلیه
از جملـه بولدوزرهـا 13 ،هواپیمـا و چرخبـال بـرای
مهـار آتشسـوزیها در منطقـهی ویلا دری در
جریان اسـت.
مقامهـای آتشنشـانی گفتهانـد کـه ایـن
آتشسـوزیها همچنـان جریـان دارد و افزودهانـد
کـه در مـورد علـت آتشسـوزی تحقیقات آغاز شـده
اسـت .گفتـه میشـود کـه این آتشسـوزی به شـکل
عمـدی صـورت گرفتـه اسـت.

مقامهـای دولـت پرتـگال میگوینـد« :جالـب اسـت
کـه پنـج آتشسـوزی بـزرگ در یـک ناحیـه بـه
فاصلـهی نزدیـک بـه همزمـان شـروع شـده».
مقامهـای نظامـی پرتـگال گفتهانـد کـه بـرای
گشـودن راههـا بـرای مأمـوران آتشنشـانی سـربازان
و تجهیـزات زیـادی فرسـتاده شـده اسـت.
روسـتاهای ناحیـه بـرای احتیـاط تخلیهشـده و
چندیـن جـادهی اصلـی به روی ترافیک بسـته شـده
اسـت .پرتـگال از جملـه کشـورهای دارای هـوای
گـرم بـا نواحـی وسـیع جنگلـی اسـت کـه هر سـال
شـاهد آتشسـوزیهای طبیعـی در مناطـق مختلـف
میباشـد .بـاد شـدیدی کـه از اقیانـوس اطلـس
مـیوزد بـه ایـن آتشسـوزیها دامـنزده و آن را
شـدیدتر میکنـد.
ایـن آتشسـوزیها پس از ظهر شـنبه شـروع شـد و
باد شـدید بـه آنها دامن زده اسـت.

یوکیا آمانو ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درگذشت
دبیرخانـهی آژانـس بینالمللـی انرژی اتمی در سـایت
رسـمی آژانـس اعلام کـرده اسـت کـه یوکیـا آمانـو،
مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی ،در سـن
 72سـالگی درگذشـته اسـت .آقـای آمانـو ،دیپلمـات
سـابق جاپانی ،ده سـال پیش ،در جوالی سـال 2009
میلادی ،به این مقام انتخاب شـد و در دسـامبر همان
ی خـود را بـه عنـوان پنجمیـن مدیرکل
سـال ،وظیفـه 
ایـن آژانـس آغـاز کـرد .در بیانیهی آژانس آمده اسـت:
«در طـی یـک دهـهی گذشـته آژانس با حمایـت اعضا
و پشـتکار کارمندان به نتایج ملموسـی برای رسـیدن

بـه هدف اتم برای صلح و توسـعه دسـت یافته اسـت».
پـس از اعلام ایـن خبـر ،پرچـم آژانـس بـر فـراز مقـر
اصلـی ایـن سـازمان بـه خاطـر بزرگداشـت از آقـای
آمانـو بـه حالـت نیمهافراشـته درآمـده اسـت .در زمان
ریاسـت آقـای آمانـو ،برنامهی هسـتهای ایران بـا گروه
پنـج بـر عالوه یـک ،به امضـا رسـیده بـود .او در حالی
از دنیـا رفـت کـه تنِش میـان ایران و کشـورهای غربی
بر سـر توافق هسـتهای ایران (موسـوم بـه برجام) ،پس
از خـروج ایـاالت متحـده از ایـن توافـق ،بـه اوج خـود
رسـیده است.

گرمای شدید در امریکا منجر به مرگ شش نفر شد
مقامهـای صحـی در ایـاالت متحـدهی امریـکا
گفتهانـد کـه مـوج شـدید هـوای گـرم کـه بخـش
زیـادی از ایـن کشـور را در بـر گرفته اسـت ،تا کنون
منجـر بـه مـرگ شـش نفـر شـده اسـت.
رسـانههای امریکایـی گـزارش دادهانـد کـه
جانباختـگان ناشـی از مـوج شـدید هـوای گـرم در
ایالتهـای مریلند ،اریزونا و ارکنسـاس گزارش شـده
اسـت .گرمـای شـدید هوا سـبب شـده اسـت کـه تا
کنـون برگـزاری چندیـن رویـداد و گردهماییهـا ،از
جشـنوارهها گرفتـه تـا کنسـرتها و مسـابقههای

ورزشـی ،در ایالتهـای مختلـف امریـکا لغـو شـود.
ادارهی ملـی خدمـات جـوی امریـکا بـه مـردم بـه
خصـوص باشـندگان ایالتهـای شمالشـرقی امریـکا
سـفارش کرده اسـت تا از دوسـتان و بسـتگان شـان
بـه بخصـوص سـالمندان احوالگیـری کننـد و در
صـورت ضـرورت بـه کمک شـان شـتافته یـا ادارهی
خدمـات اضطـراری را اطلاع بدهنـد.
در جـوالی سـال  1995مـوج هـوای گـرم کـه برای
سـه روز پیهـم ادامـه داشـت ،سـبب مـرگ بیش از
 700نفـر تنها در شـهر شـیکاگو شـد.

صاحب امتياز :مختار پدرام
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قسمت اول
دو رفتـار بـه طـور کل در رابطـه بـا افـکار عمومی
در افغانسـتان از جانـب مسـؤولین ،دولتمـردان
و «الیـت» هـا بیشـتر دیـده میشـود .تبلیغـات
وسـیع بـرای توجیـه یـک رفتـار یـا عملکـرد یـا
موضـع در افـکار عمومـی ،دوم؛ بیتوجهـی بـه
افـکار عمومـی .بحث را از فشـار تبلیغاتـی و توجه
«الیتهـا» بـه افـکار عمومـی و دالیـل آن آغـاز
میکنـم .از یـک افـق در ظاهر امر طـوری به نظر
میرسـد کـه دولتمـردان و الیتهـای سیاسـی و
مطـرح در افغانسـتان بـه شـدت از افـکار عمومی
میهراسـند .وقتـی به حجـم تبلیغـات و پرداخت
پولهـای بـزرگ در جهـت توجیـه فعالیتهـای
یـک گـروه یـا شـخص در برابـر مـردم نـگاه
میکنیـم ،گویـی عدم رضایـت مـردم از عملکرد
یـک گروه یـا فرد ،خطـری را متوجهش میسـازد
و ایـن باعـث شـده کـه از شـیوهی تبلیغـات برای
اغنـای افـکار عمومـی بـا پرداخـت پولهـای
کالن اسـتفاده شـود .تبلیغـات بـا هـدف توجیـه
عملکـرد خـاص رهبـران جریانهـا و یـا افـراد

ردهی اول دولتـی نیسـت ،بلکـه در ردههای میانی
از جملـه مسـؤولین والیـات و حتـا شـهردارها
و مقامـات والیتـی دیگـر در آن سـطح انجـام
میشـود .بیلبوردهـا و تابلوهـای کنـار جادههـا پر
اسـت از عکسهـاس شـخصیتهای سیاسـی .از
تمـام ردههـای باال و متوسـط هم میتـوان عکس
دیـد .رهبـران جهـادی و الیتهـای سیاسـی داخل
و بیـرون از اداره هـر کـدام در مقیـاس خودشـان؛
یعنـی مقدار پـول و جایگاه و نفـوذ و پیرو و غیره،
فضـای تابلوهای درونشـهری را اشـغال کرده اند.
وضعیـت والیـات هـم بسـیار شـبیه مرکـز اسـت
بـا ایـن تفـاوت کـه در هـر والیـت گروه سیاسـی
غالـب خیابانهای بیشـتری را اشـغال کرده اسـت.
کابـل شـاید از لحـاظ ظرفیـت تبلیـغ یـک شـهر
کثرتگـرا به نظر برسـد؛ چرا که رد پای بسـیاری
از جریانهـای سیاسـی را میتـوان در خیابانهـا،
بیلبوردهـا و تابلوهـای داخـل خیابانهـا دیـد.
حجـم تبلیغـات در محور شـخصیتهای سیاسـی
چنـان زیـاد اسـت کـه در بسـیاری از حـاالت بـا
حجـم تبلیغات کاالهـای مصرفی برابـری میکند.
علاوه بـر آن تلویزیونهـا نیـز درآمـد زیـادی از
تبلیـغ شـخصیتهای سیاسـی دارنـد .البته بحث
مسـایل مالـی ایـن تبلیغـات و منابعـی کـه پـول
ایـن حجم عظیـم تبلیغـات را پشـتیبانی میکند،
بسـیار پیچیـده و در عیـن حال تأسـفآور اسـت.

در جهـان سـوم غالبـا نقـش قانـون بسـیار کمرنگ اسـت و نازل
بـودن سـطح فرهنـگ سیاسـی مـردم شـیوههای واکنـش شـان
بـه قضایـا را در بسـیار مواقـع بـه شـکل اسـفباری مخـرب و
گاهـی بیتأثیـر میکنـد .مسـألهی افـکار عمومـی در جامعـهی
افغانسـتان یکـی از مسـایل بسـیار پیچیـده و تـا حـد زیـادی
عجیـب اسـت .پیچیـده از ایـن لحـاظ کـه اندازهگیـری تاثیـرات
حـوادث خـوب و بـد در افـکار عمومـی تقریبـا بـه یـک امـر غیـر
ممکـن مبـدل شـده اسـت.

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

خواسـت و هنجارهـای مردمـی حرکـت نمیکند،
بشـکند .به صـورت کوتاه افکار عمومـی در جوامع
دموکراتیـک را میتـوان در رابطـهی الیتهـا و
مـردم -نیـروی ناظـر بـر اعمـال و فعالیتهـای
الیتهـا -دانسـت .در کشـورهای جهـان سـوم اما
نقـش افـکار عمومـی در بسـا مـوارد تأثیـر بسـیار
جـدی در کنتـرل فعالیتهـا و اعمـال الیتهـا
نـدارد .البتـه هـر گونـه تأثیرگذاری افـکار عمومی
در کنـار ربـط آن به مسـألهی حاکمیـت قانون ،به
فرهنـگ عمومـی مـردم و حس مسـؤولیت شـان
نسـبت بـه قضایـای عمومـی جامعـه و روشهـای
واکنـش شـان بـه مسـایل جمعـی ،رابطـهی
مسـتقیم دارد .در جهـان سـوم غالبـا نقـش قانون
بسـیار کمرنگ اسـت و نازل بودن سـطح فرهنگ
سیاسـی مردم شـیوههای واکنش شـان بـه قضایا
را در بسـیار مواقـع بـه شـکل اسـفباری مخرب و
گاهـی بیتأثیـر میکنـد .مسـألهی افـکار عمومی
در جامعـهی افغانسـتان یکـی از مسـایل بسـیار
پیچیـده و تـا حـد زیـادی عجیـب اسـت .پیچیده
از ایـن لحـاظ کـه اندازهگیـری تاثیـرات حـوادث
خـوب و بـد در افـکار عمومـی تقریبـا بـه یـک
امـر غیـر ممکـن مبدل شـده اسـت .البتـه منظور
ایـن نیسـت کـه اندازهگیـری افـکار عمومـی در
حـد محاسـبات ریاضیکـی ممکـن نیسـت ،چـون
اندازهگیـری ریاضیکـی افـکار عمومـی در هیـچ
جامعـهای امـر ممکنـی بـه نظـر نمیرسـد و بـا
توجـه بـه خصوصیـت افـکار عمومـی بـه لحـاظ
ابهـام و سـیالیت حاکـم در ایـن زمینـه ،چنیـن
درخواسـتی از منابـع علمی-تحقیقـی منطقـی
بـه نظـر نمیرسـد .آنچـه در افغانسـتان مسـألهی
افـکار عمومـی را پیچیـده سـاخته ،ابهـام دایمـی
در تشـخیص و واکنشهـای مـردم در رابطـه بـا
حـوادث و قضایایـی اسـت که میتواند بـرای افکار
عمومـی منطقـا واکنشآفریـن باشـد؛ یعنـی واقعا
روشـن نیسـت که مـردم در برابر مثلا فالن مورد
یـا قضیـه چـه واکنشـی نشـان خواهنـد داد .بـر
مبنـای هیـچ قاعـدهای واکنشهای مردمـی قابل
سـنجش نیسـت و در صـورت مبنـا قـرار دادن هر
اصلـی در پیشبینـی عملکـرد احتمالـی افـکار
عمومـی ،غالبـا بـه خطـا مـیرود .عجیـب بـه این
معنـا کـه گاهـی دیده شـده کـه در برابـر جنایات
بسـیار گسـتردهی داخلـی و یا خیانتهـای بزرگ
ملـی هیـچ صدایی بلند نشـد؛ اما یک مـوردی که
در مقایسـه بـا دههـا مـورد دیگر اهمیـت ناچیزی
داشـته بـه یـک بلـوای بـزرگ در افـکار عمومـی
مـردم مبدل شـده اسـت.
چـرا چنیـن اسـت؟ واقعـا افـکار عمومـی و
فرایندهـای آن در جامعـهی افغانسـتان قابـل
قاعدهبنـدی نیسـت؟ اگـر نیسـت چـه چیـزی
باعـث ایـن وضعیـت شـده اسـت؟
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1st Year

حجم تبلیغات در محور
شخصیتهای سیاسی
چنان زیاد است که در
بسیاری از حاالت با حجم
تبلیغات کاالهای مصرفی
برابری میکند .عالوه
بر آن تلویزیونها نیز
درآمد زیادی از تبلیغ
شخصیتهای سیاسی
دارند .البته بحث مسایل
مالی این تبلیغات و منابعی
که پول این حجم عظیم
تبلیغات را پشتیبانی
میکند ،بسیار پیچیده و در
عین حال تأسفآور است.
توجـه بـه هـدف ایـن تبلیغـات خیابانـی و دیگـر
اشـکال آن مـا را بـه نتایـج بسـیار غمانگیـزی
میرسـاند.
آیـا ایـن فعالیتهـای تبلیغاتـی بـا هـدف اقنـای
مـردم صـورت میگیـرد ،یـا ریشـه در نوعـی
نیازمنـدی عینـی یـا درونـی دیگـر دارد؟ تلاش
بـرای اقنـای مـردم هـم میتوانـد ریشـهی
اخالقـی داشـته باشـد و هـم با هـدف محافظت از
جایـگاه بـا توسـل به فریـب افـکار عمومـی انجام
شـود .قـرار گرفتـن افغانسـتان در صـدر لیسـت
کشـورهای فاسـد جهـان و همهگیر شـدن فسـاد
در ادارات دولتـی و غیـر دولتـی بحـث اخالقـی
بـودن افـراد را به صـورت جـدی از تحلیل و توجه
خـارج میکنـد؛ چرا کـه رفتارهای افـراد در درون
دولـت و خـارج از آن بـه صـورت واضـح مقولـهی
اخلاق را در فضـای فعالیـت گروههـا مطـرود و
متـروک نشـان میدهـد .میماند مسـألهی توجیه
بـا هـدف حفاظـت از جایگاه و روند مـورد حمایت
گـروه یـا فـرد در دسـتگاه دولتـی یا خـارج از آن.
محتـوای تبلیغـات نشـان میدهـد کـه تالشهـا
در ایـن زمینـه در دو جهـت تمرکـز دارد .اول
تبلیغـات بـرای دفـاع از عملکـرد و سیاسـتهای
گـروه خـودی و دیگـری توجیـه عملکـرد فـرد در
بدنـهی گـروه .افـراد در جایگاههـای متفـاوت بـه
درجـات متفـاوت دسـت بـه تبلیـغ خـود یـا یک
رهبـر سیاسـی و یـک شـخصیت خـاص رده بـاال
میزننـد .هـدف تمـام این تبلیغـات رابطـه برقرار
کـردن بـا افـکار عمومـی و تلاش در جهـت
القـای یـک فهـم خـاص در ذهـن مـردم اسـت.
اجـازه بدهیـد بحـث افـکار عمومـی را بـه صورت
خالصـه مطـرح کنم بعـد آن را بـه وضعیت عینی
کنونی بسـت دهـم .افـکار عمومی بـه مجموعهی
دریافتهـای مـردم از حـوادث ،قضایـا و معلوماتی
اطلاق میشـود کـه در فضـای عمومـی جامعه به
حیـث یـک دلمشـغولی و موضـوع مـورد توجـه
بـرای همـه یـا بخشـی از اجتمـاع مسـلط شـود.
در کشـورهای دموکراتیـک افـکار عمومـی نقـش
بازدارنـده در برابـر سیاسـتها و برنامههـای
دولتـی و نقـش ناظـر در حفـظ هنجارهـای قبول
شـدهی اجتماعـی دارد .افـکار عمومـی در جوامع
دموکراتیـک از چنـان توانـی برخـوردار اسـت
کـه بـه سـادگی میتوانـد روی نابسـامانیها و
نارسـاییهای ناشـی از عملکـرد گروههـا و
افـراد ردهی بـاال تاثیـر گذاشـته و جلـو توسـعه و
گسـترش آن را بگیـرد .در واقـع افـکار عمومـی
در کشـورهایی کـه قانـون نقـش برجسـته دارد
بسـیار پررنـگ و تأثیرگـذار اسـت .افـکار عمومـی
نوعـی فیلتـر برای عبور مسـایل جمعـی از دیدگاه
مـردم اسـت .افـکار عمومـی میتواند اسـتخوانها
مقاومـت هـر فرد یـا گروه سیاسـیای کـه مطابق
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جوراب نپوشیدن یک زن و گرسنگی
یک هفتگی از سوی طالبان
زمانـی کـه طالبـان وارد کابـل شـدند ،فضـای تـرس و
وحشـت همـه جا حکم فرما شـده بود؛ صدای شـلیک
ساره ترگان
گلولـه آرامـش شـهر را بههـم ریختـه بـود و بـوی دود
و بـاروت تنهـا عطـری بود کـه آدمها میتوانسـتند ،استشـمام کنند .شـکریه
دختریسـت کـه کودکـیاش را در زمـان طالبـان سـپری کـرده اسـت .او از
دوران جنـگ چنیـن میگویـد« :خانـهی ما در چنـداول نزدیک سـینماپامیر
قـرار داشـت ،زمانـی که طالبـان وارد کابل شـدند ،همـه از تـرس دروازههای
ی شـان بیـرون
شـان را از داخـل قفـل کـرده بودنـد و بـه نـدرت از خانههـا 
میآمدنـد.
پـدرم در اثـر مرمـیای کـه بـه پایـش اصابـت کـرده بـود ،زخمـی شـده بود.
هـر چـه آذوقـهی خوراکـه در خانـه داشـتیم تمام شـد .مـادرم ناچـار بود که
خـودش بـه بازار بـرود تـا خوراکـه بخرد.
چـادری آبـی رنگـش را بـه َسـر کـرد و از پشـت آن سـلولهای آبـی رنـگ
بـه مـن نـگاه کـرد و گفـت تـو هـم همـراه مـن بیـا دخترجـان .آن لحظـه
انـگار خوشحالـی در زیـر پوسـتم بـه هیجانم رسـانده بـود .چنـد روزی بود،
بیـرون نرفتـه بـودم .وقتی پایـم را به کوچـه گذاشـتم ،از همبازیهایم خبری
نبـود .در کوچـه سـکوت مطلـق حکمفرمـا بـود .مـادرم هراسـان و با شـتاب
قـدم برمیداشـت ،وقتـی بـه سـرک عمومی رسـیدم دیگـر از آن بازار شـلوغ
سـینماپامیر خبـری نبـود .شـکریه میگویـد« :اجنـاس دستفروشـان روی
سـرک ت ِیـت و پراگنـده شـده بـود .دکانها همـه باز بـود؛ امـا از صاحبهای
شـان خبـری نبـود .بعضیهـا مثل مـا برای خریـد مـواد خوراکه آمـده بودن.
خـود مـردم بدون اجـازه وارد دکان شـده هرچه الزم داشـتن برمیداشـتن».
شـکریه ادامـه میدهـد« :مـادرم به چند دکان سـر زد تا بتوانـد دکانی را پیدا
کنـد کـه دکاندارش در دکان خـود باشـد تـا مـواد خوراکهی مـورد ضرورت
مـا را در بـدل پـول بدهد».
در آن وقـت بـود کـه شـکریه و مـادرش صـدای مـرد همسـایهی شـان را
شـنیدند کـه بلنـد میگفـت« :همشـیره هـر چـه ضـرورت داری بگیـر و برو
کـه طالـب آمد ».مادر شـکریه با سـرعت مقداری برنـج ،لوبیـا و دال را داخل
پالسـتیک انداختـه و چند اسـکناس چند افغانگـی را هم روی تـرازو انداخت
و بـا سـرعت از آن دکان و از ان محـل دور شـدند.
مـادر شـکریه هنـوز چنـد قـدم نمانـده بود کـه دوباره برگشـت و یک بشـکه
روغـن هـم گرفـت و بعـد بـا شـکریه باهم به سـمت خانـه در حرکت شـدند.
شـکریه میگویـد «یـادم اسـت کـه از کنـار دریـا کـه از جـوار زیـارت شـاه
دوشمشـیره قـرار داره ،بـه سـوی خانـه میرفتیـم .وقتی بـه دریا نـگاه کردم،
بـا یـک صحنـهی وحشـتناک و دردنـاک روبـهرو شـدم .طالبـان مـردم را به
گلولـه بسـته بودنـد و جنازههـا را داخـل دریـای خشـکیده کابـل انداختـه
بودنـد ».جنازههـا زیـر آفتـاب سـوزان پُـف کـرده و بزرگ شـده بودنـد .برای
یـک لحظـه همـه جـا در پیـش چشـم شـکریه سـیاه شـد و گوشهایـش کر
شـد .مـات و حیـران در کنـار دریـا ایسـتاده بـود کـه بـا صداهـای نالـهی
مـادرش بـه خـود آمـد .مـادرش از شـدت درد شلاقهای یـک مـرد طالـب
سـیاه پـوش کـه بـه پشـت و پایـش وارد میکـرد ،ناله داشـت.
شـکریه ادامـه میدهـد« :مـادرم پی هـم مرا صدا مـیزد ،وقتی طـرف مادرم
دویـدم ،متوجـه آن شـدم هـر آن چـه از دکان گرفتـه بودیـم روی زمیـن
ریختـه اسـت .دسـت مـادرم را گرفتـم و باهم از طالب دور شـدیم .پرسـیدم:
مـادر چـرا او طالـب تـرا مـیزد .گفت :به خاطـر که جـوراب پا نکـرده بودم».
شـکریه و مـادرش آن روز بـا دسـتان خالی به خانـه آمدند و روزهـای زیادی
را بـه گرسـنگی بـه سـر کردنـد .آنها تا هنـوز جرأت ندارنـد از کنـار دریا؛ از
جـوار زیـارت شـاه دوشمشـیره عبـور کنند .چندسـال پیـش کـه فرخنده در
آنجـا شـهید شـد دلهـره و تـرس شـکریه و مـادرش دو چندان شـده اسـت.
بعضـی وقتهـا کـه از روی مجبوریـت از آن جاده عبـور میکنند آن صحنهی
وحشـتناک پیش چشـم شـکریه و مـادرش زنده میشـود و هراسـان از جاده
فـرا میکننـد .ظلـم و سـتمی کـه طالب بـا مردم کرده اسـت ،تا حـدی بوده
اسـت کـه تا امـروز هم مـردم با یـادآوری خاطـرات ان دوران رنج میکشـند.
پینوشـت  :مطالـب درج شـده در ایـن سـتون ،برگرفتـه از قصههـای مردمی
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطهی طالبـان در افغانسـتان
گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبـح کابـل شـریک کردهانـد.
خاطراتتـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامـهی
صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد .مـا متعهـد بـه حفـظ هویت شـما و نشـر
خاطراتتـان اسـتیم.

