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گزارش روز

گفت وگو

ســی ســال دارد؛ در حالــی کــه می خواهــد ســال ها 

امانــش منی دهــد.  بغــض  کنــد،  بازگــو  را  بدبختــی اش 

کجــا  از  اشــک  همــه  ایــن  منی فهمــم  کــه  می گویــد 

ــود.  ــک منی ش ــت خش ــال اس ــده س ــه هف ــت ک ــده اس ش

ــا مــردی ازدواج  ــام مســتعار، هفــده ســال پیــش، ب ســها »ن

ــی اســت. ازدواج ســها،  ــد کــه دارای اختــاالت روان می کن

آغــاز بدبختــی او اســت و او طــی ایــن هفــده ســال آن قــدر 

ــد،  ــر می کن ــاال فک ــه ح ــت ک ــرده اس ــل ک ــونت را تحم خش

ایــن خشــونت ها بخشــی از زندگــی زناشــویی اســت و هــر 

زنــی مکلــف اســت بایــد چنیــن حشــونت هایی را از ســوی 

ــد. ــل کن ــد و تحم ــوهرش ببین ش

ــاگاه ســبب  ــی دارد کــه گاه ن شــوهر ســها، مشــکل روان

خشــم او می شــود؛ خشــمی کــه هفــده ســال شــده اســت، 

ــر تــن ســها ریختــه شــده. بــدن ســها  ــواع گوناگــون ب ــا ان ب

و  تــازه  از عائــم زخم هــای  پــر اســت  را کــه می بینــم، 

ــان ... ــای ش ــان ج ــروز زم ــه در م ــه ای ک کهن
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ــفیق در رشق  ــا ش ــادم و موس ــن خ ــه زادگاه قیام الدی ب

افغانســتان آمــده  ایــم؛ جایــی  کــه هنــوز می تــوان رساغــی 

ــده ی  ــد و سیاســت مدار ورزی ــن دو دانش من ــاز ای از فکــر ب

افغانســتان را گرفــت؛ ولســوالی کامــه ی ننگرهــار. 

داکــر موســا شــفیق، آخریــن صدراعظــم/ نخســت وزیر 

بــه سیاســت مدار  کــه  بــود  افغانســتان  نظــام شــاهی 

ــخ  ــاری در پاس ــود. او ب ــهور ب ــک مش ــت و پراگامتی رئالیس

ــورد  ــت« در م ــان مل ــده ی »افغ ــگار جری ــش خربن ــه پرس ب

نــام  نهــادن »پشتونســتان« گفتــه بــود : »مــا منی خواهیــم 

ــم.« ــتان کنی ــی پشتونس ــتان را قربان افغانس

ــی  ــی و مدن ــای علم ــز از چهره ه ــادم نی ــن خ قیام الدی

دیگــر ایــن ولســوالی بــود کــه عمــرش را در روشــن گری بــه 

آخــر رســاند. او نویســنده و روزنامه نــگار بــود کــه تجربــه ی 

و  کابــل  دانشــگاه  ادبیــات  دانشــکده ی  در  اســتادی 

عضویــت مجلــس ســنای افغانســتان را نیــز در کارنامــه اش 

دارد. 

حــاال بــا گذشــت 46 و 47 ســال پــس از کشــته شــدن 

ــن خــادم؛ شــاید چهــره ی  موســا شــفیق و مــرگ قیام الدی

کامــه  کامــا دگرگــون شــده باشــد، شــاید نســل ها و 

ــای  ــت زیب ــوا و طبیع ــیاری در ه ــاخص بس ــای ش چهره ه

ایــن ولســوالی رسســبز رشــد کــرده باشــند؛ امــا هنــوز یــک 

ویژگــی ایــن ولســوالی را نســبت بــه ســایر ولســوالی ها در 

ــد؛  ــز می کن رشق افغانســتان -حداقــل در ننگرهــار، متامی

فکــر بــاز و دیــد فــراخ ســاکنان آن. 

نیست.  مان  گذشته های  از  یادگاری  تنها  برده داری 

از  بیش  هم اکنون،  که  می گوید  کار  بین املللی  سازمان 

برده داری  قربانی  دنیا  رسارس  در  انسان  میلیون  چهل 

جوانب  بیشر  که  است  این جا  مشکل  استند.  مدرن 

برده داری مدرن در قوانین کشورها تعریف نشده و افراد 

زیادی در رسارس دنیا مجبور به کار اجباری، ازدواج های 

جهانی  روز  امروز  می شوند.  انسان  قاچاق  و  اجباری 

آن  از  در دوم دسامرب  است که هر سال  برده داری  محو 

بزرگ داشت به عمل می آید. مجمع عمومی سازمان ملل 

برده داری  محو  برای  سو،  این  به   1986 سال  از  متحد 

عضو  کشورهای  در  آن،  برداشنت  میان  از  و  مدرن 

است. گرفته  دست  روی  را  برنامه هایی 

قابل  طور  به  اند  توانسته  تاریخ  طول  در  انسان ها 

ماحظه ای از برده داری سنتی عبور کنند؛ اما به صورت 

برده داری  اند.  نبوده  آن  برداشنت  میان  از  به  قادر  کلی 

هنوز هم برای تعدادی از ثروت مندان، رشکت های بزرگ 

و افراد بانفود در جوامع گوناگون، هامن رونق برده داری 

می گوید  ملل  سازمان  دارد.  را  اخیر  قرن های  در  سنتی 

به  مدرن  برده ی  که  فردی  میلیون  چهل  میان  از  که 

به  مجبور  آن  نفر  میلیون   25 به  نزدیک  می روند،  شامر 

انجام کارهای اجباری با درآمد کم می شوند و در حدود 

ازدواج های  به  تن  اند  مجبور  دیگر،  نفر  میلیون   15.5

اجباری بدهند. با این حساب، در هر هزار نفر از جمعیت 

... انسان ها 

نظام برده داری نبایدطعم آیسکریم در ولسوالی کامه ی ننگرهار
 در افغانستان حاکم باشد
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مهاجریــن  وزیــر  بلخــی،  عاملــی  سیدحســین 

و بازگشــت  کننــدگان اســت کــه از آغــاز حکومــت 

دولــت  کابینــه ی  در  کنــون  تــا  ملــی  وحــدت 

عهــده  بــه  را  وزارت  ایــن  مســؤولیت  افغانســتان، 

دارد. در حکومــت وحــدت ملــی، »عاملــی بلخــی« از 

شــامر محــدود وزیرانــی اســت کــه متأثــر از تغییــرات 

و تبدیــات در کابینــه نشــده اســت و ایــن نشــان 

... کارکردهــای  کــه  می دهــد 

ــر، اعراض هــای گســرده ی  ــه ی اخی در ســه هفت

مردمــی و ضــد دولتــی در ایــران، بــا افزایــش قیمــت 

شــد.  آغــاز  ســوخت،  ســهمیه بندی  و  پطــرول 

اعراض هایــی  کــه نظــام سیاســی و امنیتــی ایــن 

ــادی ... ــامر زی ــت و ش ــم ریخ ــه ه ــور را ب کش

مســؤوالن وزارت صحــت، اعــام کــرده انــد کــه 

ســال  بــه  نســبت  افغانســتان،  در  ایــدز  واقعــات 

گذشــته، کاهــش یافتــه اســت.

مســؤوالن وزارت مالیــه، می گوینــد کــه در جریــان 

ــی در  ــه ی جهان ــای جامع ــته، کمک ه ــال گذش 8 س

بخــش توســعه ی افغانســتان، 46 درصــد کاهــش 

ــه اســت. یافت

صحــرا کریمــی، رییــس افغــان 

 فیلــم کــه بــه تازگــی از ســوی 

قضایــی  و  عدلــی  کمیســیون 

ــده  ــرا خوان ــدگان ف ــس مناین مجل

ــت  ــورد نادرس ــود، از برخ ــده ب ش

اعضــای ایــن کمیســیون انتقــاد کــرده و گفتــه اســت 

ــرده  ــن ک ــه او توهی ــیون ب ــن کمیس ــای« ای ــه »نره ک

ــد.  ان

ــح  ــه ی صب ــا روزنام ــو ب ــی، در گفت وگ ــو کریم بان

نیــز گفــت: »آن جــا یــک مشــت آدم هــای  کابــل 

عقــده ای بدبخــت نشســتند کــه متــام عقده هــای 

خــود را امــروز رس مــه خالــی کردنــد.«

بانــو کریمــی؛ امــا پاســخ نــداد کــه چــرا، بــه چــه 

دلیــل و در کــدام کمیســیون مجلــس مناینــدگان فــرا 

خوانــده شــده اســت.

با آمدن صلح 
مهاجری نخواهیم داشت

وزارت صحت:
 آمار ایدز در افغانستان

 کم شده است

کشته شدن 9 مهاجر افغان
 در اعرتاض های ایران 

کمک های جهانی برای توسعه ی 
افغانستان 46  درصد کم شده است

»کُت« تن چه کسی است
مسی یا رونالدو؟

گفت وگو با سیدحسین عاملی بلخی

 ) وزیر مهاجرین (

صحرا کریمی: »نرهای« مجلس 
نمایندگان به من توهین کردند

رازق اختیاربیگ
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مادر دست فروش در خیابان های بی رحم کابل زندگی به رنگ زن
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تالش چهره های سیاسی
 برای نجات افغانستان
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ــی از  ــه تازگ ــه ب ــم ک ــس افغان فیل ــی، ریی ــرا کریم صح

ــدگان  ــس مناین ــی مجل ــی و قضای ــیون عدل ــوی کمیس س

فــرا خوانــده شــده بــود، از برخــورد نادرســت اعضــای ایــن 

کمیســیون انتقــاد کــرده و گفتــه اســت کــه »نرهــای« ایــن 

ــه او توهیــن کــرده انــد.  کمیســیون ب

ــل  ــا روزنامــه ی صبــح کاب ــو کریمــی، در گفت وگــو ب بان

نیــز گفــت: »آن جــا یــک مشــت آدم هــای عقــده ای بدبخــت 

نشســتند کــه متــام عقده هــای خــود را امــروز رس مــه 

ــد.« ــی کردن خال

بانــو کریمــی؛ امــا پاســخ نــداد کــه چــرا، بــه چــه دلیل و 

در کــدام کمیســیون مجلــس مناینــدگان فــرا خوانده شــده 

ــن  ــه او توهی ــه ب ــیونی  را ک ــس کمیس ــا ریی ــت. او حت اس

کــرده اســت، نامــش را افشــا نکــرد. 

خــود  توئیــر  برگــه ی  در  او  حــال،  همیــن  در 

نگاشــته اســت: »برخــی اعضــای مجلــس مناینــدگان و 

کمیســیون هایش، فرهنــگ و شــعور ایــن را ندارنــد کــه 

وقتــی مســؤول ادار ه ای را بــرای بحــث، روی مســأله ای 

می خواهنــد؛ حداقــل گــوش فــرا دهنــد. این هــا فکــر 

ــرد و چشــم  ــه خــون بگی ــد خف ــک زن، بای ــد کــه ی می کنن

فکــر  دیدنــد  کــه  را  زنــی  هــر  این هــا  بگویــد.  چشــم 

می کننــد، مثــل خواهــر و مادرشــان اســت و »تــو« خطــاب 

» . می کننــد

رییــس افغــان فلــم بــا انتقــاد شــدید از برخــورد اعضــای 

»یــک رسی وکیل هــای  ایــن کمیســیون گفتــه اســت: 

مجلــس مناینــدگان کــه عضو کمیســیون های آن هســتند، 

فکــر می کننــد رس چــوک نشســته انــد و آداب گفتــامن 

ــو  را کــی رییــس  ــد ت ــه مــن می گوی ــد. ب جلســه ای را ندارن

افغــان فلــم کــرده؟ ایشــان فکــر می کنــد، هــر کســی 

مثــل خــودش بی ســواد اســت کــه از طریــق واســطه و 

ــد،  ــش می گوی ــا و قبای ــا عب ــردک ب ــد. م ــده باش ــب آم تقل

تــو منی فهمــی چطــور بودجــه بگیــری؛ بایــد بــه مــن زنــگ 

ــی.« ــک بخواه ــی؛ کم بزن

ظاهــرا صحــرا کریمــی، پــس از ایــن کــه از ســوی 

ــورد  ــود، از برخ ــده ب ــده ش ــرا خوان ــدگان ف ــس مناین مجل

اعضــای کمیســیون عدلــی و قضایــی، انتقــاد کــرده اســت. 

ــس  ــیون های مجل ــی از کمیس ــس یک ــه ی او، ریی ــه گفت ب

مناینــدگان می گویــد، افغــان فیلــم نامــوس مــا اســت: 

»خنــده دار اســت؛ جنــاب شــام نامــوس تــان را 18 ســال 

ــورد  ــی خ ــر کس ــه ه ــد ک ــا می کنی ــودش ره ــال خ ــه ح ب

و بــرد، هیــچ نگفتیــد؟ مــا را همیــن ناموس داری هــای 

ــه  ــوس دار ب ــک نام ــانده. ی ــا رس ــه اینج ــی تان ب بی ناموس

بی تربیــت.« و  بی فرهنــگ  منی کنــد.  توهیــن  زن 

بــه مجلــس  ایــن کــه چــرا  بانــو کریمــی در مــورد 

در  کــه  اســت  گفتــه  شــده،  خوانــده  فــرا  مناینــدگان 

ــراي بحــث و گفت وگــو،  نامــه ی از مــا خواســته شــد كــه ب

ــن  ــد كــه م ــم؛ بع ــدگان بروي ــس مناین ــه كميســيون مجل ب

خواســتم بحــث كنــم، صحبت هايــم را قطــع كردنــد و 

گفتنــد، تــو تــازه كار هســتي و منــي فهمــي. ايــن جلســه ی 

اســتجواب اســت. مــن چــه جرمــي كــرده بــودم و يــا اين كــه 

ــي دادم؟ ــس م ــواب پ ــد ج ــه باي ــكني ك ــون ش ــه قان چ

ــیون  ــس کمیس ــی، ریی ــی بلخاب ــن رشیف ــا سیدحس ام

عدلــی و قضایــی مجلــس مناینــدگان، در گفت وگــو بــا 

ــی  ــرا کریم ــه صح ــرد ک ــد ک ــل تأیی ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــا  ــود؛ ام ــده ب ــی فراخوان ــی و قضای ــیون عدل ــه کمیس را ب

ادعــای توهیــن بــه او را رد کــرد. آقــای بلخابــی گفــت، نــه 

تنهــا کــه آن هــا بــه رییــس افغان فیلــم توهیــن نکــرده انــد؛ 

ــز  ــد و توهین آمی ــاظ تن ــا الف ــو، ب ــن بان ــوی ای ــه از س بلک

ــدند. ــه ش مواج

آقــای بلخابــی، دلیــل ایــن کــه چــرا رییــس افغان فیلــم، 

ــده شــده اســت، چنیــن  ــه مجلــس مناینــدگان فــرا خوان ب

می گویــد: »چنــد جریــب زمیــن را در محــدوده ی تلویزیــون 

ــه،  ــه وزارت مالی ــتند ک ــم، آن را می خواس ــی و افغان فیل مل

وزارت داخلــه، رادیوتلویزیــون ملــی، شــهرداری کابــل و 

وزارت ترانســپورت کــه ایــن زمین هــا مشــرکا مربــوط ایــن 

نهادهــا اســت، بــه ســفارت انگلســتان بفروشــند یــا اجاره ی 

دامئــی بدهنــد. وقتــی مــا ایــن را شــنیدیم و گــزارش بــرای 

مــا رســید، جلســه گرفتیــم. امــروز دومیــن جلســه اش 

بــود. ایــن زمین هــا، جــای مهــم و خاصــی اســت. نزدیــک 

ریاســت جمهوری اســت، افغان فیلــم جــزو آبــدات تاریخــی 

ــم  ــن، صحــرا کریمــی را دعــوت کردی ــه خاطــر ای اســت. ب

ــر اســاس منافــع ملــی، راضــی نیســتیم کــه آنجــا را  کــه ب

بــه ســفارت انگلســتان بدهیــد.«

ــس  ــی کــه اعضــای مجل ــد کــرد، وقت ــان تاکی او هم چن

گفتنــد، افغان فیلــم جــزو آبــدات تاریخــی اســت، بایــد 

حفــظ شــود؛ صحــرا کریمــی بــه تنــدی گفتــه اســت 

کــه شــام فرهنــگ را منی فهمیــد و شــام افغان فیلــم را 

ــد. »برخــی اعضــای جلســه می خواســت کــه  خــراب کردی

ــاز مــه مانــع شــدم. در جلســه تنهــا  احساســاتی شــوند، ب

مــن نبــودم؛ بلکــه پنجــاه عضــو مجلــس مناینــدگان حضــور 

ــتند.« داش

ــرده  ــا ک ــان ادع ــی هم چن ــرا کریم ــه، صح ــن هم ــا ای ب

اســت کــه ریییــس کمیســیون عدلــی و قضایــی گفتــه 

ــم،  ــرای افغان فیل ــا ب ــرد؛ ت ــه متــاس بگی ــه او جداگان کــه ب

ــن  ــس ای ــوی ریی ــه از س ــای ک ــد. ادع ــن کن ــه تعیی بودج

کمیســیون رد شــده اســت.

ــر، اعراض هــای گســرده ی مردمــی  ــه ی اخی در ســه هفت

و  پطــرول  قیمــت  افزایــش  بــا  ایــران،  در  دولتــی  ضــد  و 

ــام  ــه نظ ــی  ک ــد. اعراض های ــاز ش ــوخت، آغ ــهمیه بندی س س

سیاســی و امنیتــی ایــن کشــور را بــه هــم ریخــت و شــامر 

ــش  ــه آت ــا ب ــرول و مغازه ه ــای پط ــا، پمپ ه ــادی از بانک ه زی

کشــیده شــد. اعراض هــا زمانــی آغــاز شــد کــه رشکــت ملــی 

پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، بــدون اطــاع و اعــام 

ــا  ــش داد. اعراض ه ــرول را افزای ــر پط ــر لی ــت ه ــی، قیم قبل

مردمــی ایــران علیــه دولــت ایــن کشــور، کــه نزدیــک بــه ســه 

هفتــه ادامــه یافــت، در صــد شــهر ایــران راه انــدازی شــده بــود.

کــه  شــد  آغــاز  محل هــای  در  نخســتین  اعراض هــای 

اغلــب کارگــر و فقیرنشــین بودنــد. 

ــن  ــداوم ای ــا ت ــود؛ ام ــاملت آمیز ب ــرات مس ــدا، تظاه در ابت

ــران بیشــر کــرد  ــه حکومــت ای ــردم را علی تظاهــرات خشــم م

یــک شــورش خشــونت آمیز علیــه دولــت  بــه  آرام  آرام  کــه 

ایــن کشــور تبدیــل شــد. هنگامــی  کــه نیروهــای امنیتــی 

ــدند،  ــه کار ش ــت ب ــا، دس ــن اعراض ه ــری از ای ــرای جلوگی ب

اعراض کننــدگان جســارت بیشــری یافتنــد تــا ایــن  کــه 

ــه ی  ــورت منطق ــه ص ــور، ب ــن کش ــهرهای ای ــیاری از ش در بس

جنگــی درآمــد. در کنــار تخریــب بانک هــا، ســاختامن ها و 

مغازه هــای فراوانــی از ســوی معرضــان بــه آتــش کشــیده شــد 

کــه در نتیجــه، رونــد عــادی بــازار کار، درآمــد مردمــی و دولــت 

ایــن کشــور، مختــل شــد. از ســوی دیگــر، در برخــی مناطــق 

شــهری ایــران، شــبکه ی بانکــی، مخابراتــی، سوخت رســانی و 

ــد. ــرده ش ــارت ب ــه غ ــگاه ها ب فروش

در حــال حــارض کــه ســطح اعراض هــا در ایــران، فروکــش 

کــرده؛ امــا دولــت ایــران اقــدام بــه بازداشــت معرضــان کــرده 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــه نیروه ــود دارد ک ــی وج ــت. گزارش های اس

ســپاه پاســداران، بــه خانه هــا رفتــه و بــا شناســایی معرضــان، 

آن هــا را بازداشــت می کننــد. یافته هــای شــبکه ی تلویزیونــی 

ــران، نشــان می دهــد کــه  »ایران انرنشــنال« از اعراض هــا ای

212 معــرض کشــته شــده و بیــش از هشــت هــزار معــرض 

دیگــر توســط نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور بازداشــت شــده 

 انــد.

انرنشــنال،  ایــران  بــه  رســیده  اطاعــات  اســاس  بــر 

الیــاس حرضتــی، مناینــده ی تهــران در جلســه ی داخلــی 

ــرف  ــه از ط ــرده ک ــو ک ــی را بازگ ــی، آمارهای ــامد مل ــزب اعت ح

شــده  منتــر  داخلــی،  طــور  بــه  امنیتــی  دســتگاه های 

اســت. بــر اســاس ایــن اطاعــات، تعــداد کشته شــدگان  

تعــداد  و  نفــر   212 ایــران  در  اخیــر  اعراض هــای 

ــد  ــام و تأکی ــر اع ــزار نف ــت ه ــش از هش ــدگان بی بازداشت ش

یافــت. خواهــد  افزایــش  بازداشــت ها،  تعــداد  کــه  شــده 

بــر اســاس یافته هــای ایــن شــبکه ی تلویزیونــی، در میــان 

کشته شــدگان، 9 افغــان شــامل اســت و 67 افغــان دیگــر  

نیــز توســط نیروهــای امنیتــی ایــران بازداشــت شــده انــد.

مهاجــر   9 شــدن  کشــته  افغانســتان،  خارجــه ی  وزارت 

ــران  ــد. گ ــد می کن ــران تأیی ــر ای ــا اخی ــان را در اعراض ه افغ

هیــواد، ســخنگوی وزارت خارجــه، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 

ــران  ــر از مهاج ــه نف ــای س ــون فامیل ه ــا کن ــه ت ــد ک می گوی

کشــته شــده بــه ســفارت افغانســتان در تهــران مراجعــه کــرده 

تــا در خصــوص تحویل گیــری اجســاد شــان، همــکاری شــود.

ایــن  کــه مهاجــران افغــان در اعراض هــا ایــران چگونــه و 

چــرا کشــته شــده انــد، هنــوز جزئیــات دقیقــی وجــود نــدارد. 

وزارت خارجــه ی افغانســتان، تحقیقــات خــود را در ایــن راســتا 

آغــاز کــرده اســت. 

بازگشــت  کننــدگان،  و  مهاجــران  وزارت  مســؤوالن 

ــی  ــه گزارش ــون هیچ گون ــا کن ــا ت ــرای آن ه ــه ب ــد ک می گوین

از کشــته شــدن مهاجــران افغــان در اعراض هــا ایــران، 

نرســیده اســت.

ســه روز قبــل، ســازمان عفــو بین امللــل، در گــزارش خــود 

ــران  ــا در ای ــدگان اعراض ه ــداد کشته ش ــه تع ــرد ک ــام ک اع

بــه صــورت قطعــی بــه 161 نفــر می رســد. ایــن ســازمان 

در گــزارش خــود گفــت کــه شــامر واقعــی کشته شــدگان 

احتــامال افزایــش یابــد. در عیــن حــال، مقام هــای ایرانــی نیــز 

ــه خصــوص  ــد کــه بازداشــت معرضــان در شــهرها ب می گوین

تهــران ادامــه دارد؛ امــا تــا کنــون هیچ گونــه آمــار رســمی ای از 

ــت. ــده اس ــه نش ــدگان ارائ ــته  و بازداشت ش کش

در چهــل ســال جنــگ و خشــونت ها در افغانســتان، شــامر 

زیــادی از افغان هــا بــه ایــران و پاکســتان مهاجــر شــدند 

ــان  ــر افغ ــون مهاج ــش از دو میلی ــران، بی ــت ای ــا دول ــه تنه ک

را میزبانــی می کنــد. در طــول ایــن مــدت، دولــت ایــران 

ــوق  ــا را از حق ــران، آن ه ــت مهاج ــتفاده از وضعی ــوء اس ــا س ب

انســانی  شــان محــروم و مــورد آزار و اذیــت قــرار داده اســت. 

در عیــن حــال، مهاجــران افغــان در ایــران، بــرای بیــش از ســه 

ــن دســت مزد، کارهــای ســخت و طاقت فرســا  ــا کم تری دهــه ب

انجــام داده  انــد و حتــا برخــی از آن هــا در پنــج ســال گذشــته 

بــرای اهــداف ایــران در ســوریه جنگیــده  و کشــته شــده  انــد.

از ســویی هــم، بــا آن  کــه مهاجــران خدمــات زیــادی بــرای 

ــن  ــاد ای ــد اقتص ــه رش ــام داده و ب ــران انج ــت ای ــردم و دول م

کشــور کمــک کــرده انــد؛ امــا بــا افزایــش تحریم هــای امریــکا 

ــه نحــوی تــاش دارد کــه از مهاجــران  ــران، تهــران ب ــه ای علی

پیــش،  چنــدی  کنــد.  سیاســی  اســتفاده ی  ســوء  افغــان 

مقام هــای ایرانــی اعــام کــرده بودنــد، در صورتــی  کــه فشــار 

تحریم هــا بــر ایــران ادامــه داشــته باشــد، ایــن کشــور مجبــور 

ــد.  اســت کــه مهاجــران افغــان را اخــراج کن

ــکا  ــران ناشــی از تحریم هــای امری فشــار اقتصــادی در ای

از  زیــادی  ایــن تحریم هــا، شــامر  کــه در جریــان  اســت 

مهاجــران افغــان بــه دلیــل کاهــش شــدید ارزش تومــان 

در برابــر ارزهــای خارجــی، از ایــران خــارج شــده یــا بــه 

افغانســتان برگشــتند و یــا هــم راه کشــورهای اروپایــی را در 

ــی  ــاره ی مهاجران ــر در ب ــوع بیش ــن موض ــد. ای ــش گرفتن پی

بــرای خانواده هــای  را  کــه درآمــد خــود  صــدق می کنــد 

 شــان در افغانســتان می فرســتند؛ امــا در ایــن میــان بخــش 

ــادی  ــارهای اقتص ــواع فش ــول ان ــا قب ــران ب ــی از مهاج بزرگ

و سوءاســتفاده ها،  ســال ها اســت کــه در ایــران زندگــی 

. می کننــد

2

آی  »اچ  ویــروس  یــا  ایــدز  می گــذرد،  کــه  روز  هــر 

ــامری  ــرد. بی ــری می گی ــی بیش ــان ها قربان وی«، از انس

ــا  ــراوان مبت ــل عــدم آگاهــی و زمینه هــای ف ــه دلی کــه ب

شــدن بــه آن در افغانســتان، هــم چنــان یــک تابــو اســت. 

وزارت صحــت افغانســتان گفتــه اســت کــه 2900 نفــر در 

ــی کــه ســازمان  ــد؛ در حال ــروس ان ــن وی کشــور، ناقــل ای

صحــی جهــان می گویــد، آمارهــا بــه 7200 نفــر می رســد 

کــه تنهــا چهــل درصــد آن، ثبــت رســمی شــده اســت.

مشــکل در عــدم آگاهــی و نــگاه مجرمانــه بــه ایــن 

در  کــه  خانه هــای  وزارت  و  حکومــت  اســت،  بیــامری 

بــه  انــد  نتوانســته  می کننــد،  کار  ســامتی  زمینــه ی 

موفــق  مــردم  بــه  اطــاع رســانی  کافــی در  انــدازه ی 

رفتارهــای  داشــنت  بهداشــت،  رعایــت  عــدم  باشــند. 

ناآگاهانــه و پــر خطــر، کمبــود نظــارت بــر مراکــز صحــی، 

فقــر روز افــزون و هیــوالی مــواد مخــدر، مــردم افغانســتان 

ــه ایــن  را بیــش از هــر زمــان دیگــری، در معــرض ابتــا ب

وزارت صحــت  هــر چنــد،  اســت.  داده  قــرار  بیــامری 

ــدز  ــه ی ای ــا معالج ــی و حت ــرای آگاه ــگان ب ــزی رای مراک

بلــخ،  هــرات،  کابــل،  والیت هــای  در  و  کــرده  ایجــاد 

فــراه،  بدخشــان،  غزنــی،  قنــدوز،  ننگرهــار،  قندهــار، 

نیمــروز، هلمنــد، پــروان، پکتیــا و خوســت خدمــات و 

راه  را  ایــدز  از  پیش گیــری  بــرای  آگاهــی  زمینه هــای 

ــه ناامنــی، جنــگ،  ــا توجــه ب ــدازی کــرده اســت؛ امــا ب ان

کافــی  مــردم،  بــودن  معــرض خطــر  در  و  خشــونت ها 

نبــوده اســت. بهریــن راه، بــرای عــدم ابتــای افــراد بــه 

ــه  ــاز ب ــه نی ــری اســت ک ــروس، آگاهــی و پیش گی ــن وی ای

برنامه ریــزی و کار سیســتامتیک دارد. بــر اســاس آمــار 

ــر در  ــون نف ــا 34 میلی ــروز تقریب ــد، ام ــازمان ملل متح س

ــداد 5.6  ــاله تع ــر س ــتند و ه ــا هس ــدز مبت ــه ای ــا ب دنی

ــوده  ــا راه آل ــا، تنه ــود. لزوم ــه می ش ــه آن اضاف ــون ب میلی

ــت،  ــی نیس ــزش جنس ــدز، از راه آمی ــه ای ــراد ب ــدن اف ش

هــر کســی می توانــد، در آرایشــگاه، در شــفاخانه، در 

اســتفاده از وســائل و لوازمــی کــه آلــوده بــه ویــروس 

ــوده شــود. اگــر دولــت افغانســتان  ــه آن آل ــدز باشــد، ب ای

در ایــن زمینــه، کار می کــرد و مــردم آگاهــی کامــل از 

آن می داشــتند، می توانســت مثــل کشــورهای تایلنــد 

ــر  ــو ن ــاوره، جل ــی و مش ــی ده ــا آگاه ــه ب ــدا ک و اوگان

ــا  ــا حت ــت؛ ام ــق می داش ــد، توفی ــامری را گرفتن ــن بی ای

ــامران  ــا بی ــب ب ــورد مناس ــکان برخ ــفاخانه ها، پزش در ش

ندارنــد. تصــور آنســت کــه ناقــل ویــروس اچ آی وی، 

بــدکاره و مجــرم اســت. ایــن نــگاه و عــدم آگاهــی، موجــب 

ــان  ــامری ش ــدن بی ــکار ش ــامران، از آش ــه بی ــود ک می ش

ــد و  تــرس و هــراس داشــته باشــند. بیــامری پنهــان مبان

ــا شــوند.  کشــورهای دیگــر،  ــه آن مبت ــراد بیشــری ب اف

طایــی«  »اســتندردهای  ایــدز،  از  پیش گیــری  بــرای 

ــف کــرده و در زمینه هــای اعــامل جنســی  برایشــان تعری

ایمــن، پرهیــز از رفتارهــای پرخطــر دیگــر و حساســیت در 

ــد  ــته ان ــوده، توانس ــی و آل ــای خون ــتفاده از فرآورده ه اس

ــا انــدازه ی زیــادی از نــر اچ آی وی جلوگیــری کننــد.  ت

ــز  ــار مرک ــه چه ــت ک ــه اس ــتان گفت ــت افغانس وزارت صح

بــرای مردانــی دارای رفتارهــای پرخطــر، ســه مرکــز بــرای 

 ،OST مرکــز  شــش  پرخطــر،  رفتارهــای  دارای  زنانــی 

چهــار مرکــز OST در زندان هــا، 12 مرکــز مشــوره دهــی و 

آزمایــش دواطلبانــه  یــا VCT در سیســتم خدمــات صحــی 

ــات  ــز خدم ــت مرک ــفاخانه ها، هف ــی ش ــی و بازبین اساس

جلوگیــری از انتقــال اچ  آی وی از مــادر بــه طفــل، در 

شــفاخانه های حــوزوی و والیتــی بــا خدمــات 

حامیــه ی طفــل و مــادر و چهــار تیــم ســیار بــرای 

عرضــه ی خدمــات ایجــاد کــرده اســت. مــردم افغانســتان 

بایــد در ابتــدا بداننــد کــه چــه رفتارهایــی، جــزو رفتارهای 

پرخطــر اســت و چگونــه می تــوان از خطــر ابتــا شــدن بــه 

ویــروس ایــدز، دور و ایمــن مانــد. از آن جــا کــه تولیــد دوا 

ــام  ــت، مت ــم اس ــدز ک ــی ای ــان قطع ــرای درم ــن ب و واکس

مــری  بیــامری  کاســنت  راســتای  در  بایــد  تاش هــا 

ایــدز باشــد. کنــرل ایــن بیــامری بایــد یکــی از اهــداف 

اولیــه و اساســی بــوده و متــام افــراد، از ایــن بیــامری آگاه 

شــوند. بهــر اســت کــه متــام پزشــکان فــرض را بــر ایــن 

بگذارنــد کــه همــه ی بیامرانشــان در معــرض خطــر ابتــا 

بــه بیــامری ایــدز قــرار دارنــد، تــا ملــزم بــه ارائــه ی مشــاوره 

ــردی در افغانســتان  ــن کــه ف ــوزش باشــند. تصــور ای و آم

در خطــر ایــن بیــامری نیســت، یــک برداشــت و فکــر 

اشــتباه اســت. آگاهــی از ایــدز و کنــرل آن، البتــه تنهــا 

ــا  ــد همــه کمــک کننــد ت وظیفــه ی حکومــت نیســت، بای

در مکاتــب، دانشــگاه ها و هــر کجایــی کــه می توانــد 

مؤثــر باشــد، در ایــن زمینــه بــه مــردم آگاهــی داده شــود. 

گفتــه می شــود کــه یــک ســوم بیــامران، معتــادان تزریقــی 

ــا کنــون هیــچ برنامــه ی مؤثــر، در  اســتند کــه حکومــت ت

زمینــه ی کنــرل مــواد مخــدر، معتــادان و یــا راه هــای 

مقابلــه بــا معتــاد شــدن مثــل ورزش و گســرش فرهنــگ 

و هــر نداشــته اســت. تــا حــاال هیــچ کــدام از برنامه هــای 

ــری  ــای پیش گی ــدازه ی برنامه ه ــه ان ــدز، ب ــری ای پیش گی

در زنــان بــاردار موفــق نبــوده اســت. نــود درصــد انتقــال 

ایــدز بــه کــودکان از ســوی مــادران بــوده اســت کــه 

ــارداری، درمــان مناســب صــورت نگیــرد،  اگــر در زمــان ب

ویــروس بــه کــودک انتقــال خواهــد یافــت. دوای درد ایــن 

بیــامری، آگاهــی، پیش گیــری و از بیــن بــردن تابــوی 

ایــدز اســت.

ایدز
 مرگ خاموش و مخفی

کشته شدن 9 مهاجر افغان در اعتراض های ایران 
وزارت خارجه ی افغانستان می گوید که در این مورد تحقیق می کند

سیدمهدی حسینی

رازق اختیاربیگ

صحرا کریمی: »نرهای« مجلس نمایندگان به من توهین کردند
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان: صحرا کریمی دروغ می گوید

بر اساس یافته های 

شبکه ی تلویزیونی 

ایران انرتنشنال، در 

میان کشته شدگان، 

9 افغان شامل است و 

67 افغان دیگر توسط 

نیروهای امنیتی ایران 

بازداشت شده اند.
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امشــب ســالن تیاتــر شــاالته ی پاریــس مرکــز ثقــل فوتبــال 

دنیــا اســت. »لیونــل مســی، ویرجیــل فن دایــک و  کریســتیانو 

رونالــدو«، ســه ابرســتاره ی فوتبــال جهــان، بــرای تــوپ طــا 

ایــن  رقابــت خواهنــد کــرد. می خواهــم همــه ی جوانــب 

ــزه ی مهــم را بررســی کنــم. جای

:)thé Ballond'Or( تاریخچه ی توپ طال

ــل  ــط »گابری ــار توس ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــوپ ط ــده ی ت ای

هانــوت/ Gabriel Hanot« کــه روزنامه نــگار ورزشــی و بازیکــن 

تیــم ملــی فوتبــال فرانســه بــود، مطــرح شــد. اهــدای رســمی 

ــا، از 1956 )63  ــال اروپ ــن س ــن بازیک ــه بهری ــزه ب ــن جای ای

ســال پیــش( آغــاز شــد. تــوپ طــا در ابتــدا فقــط بــه بازیکنان 

اروپایــی داده می شــد؛ امــا از ســال 1995 )24 ســال پیــش( 

گســرش یافــت و شــامل بازیکنانــی شــد کــه در باشــگاه های 

اروپایــی بــازی می کننــد. جایــزه ی تــوپ طــا، در ســال 

2007 )12 ســال پیــش(، جهانــی شــد و حــاال شــامل متــام 

ــود. ــون می ش ــای گوناگ ــه ای در قاره ه ــان حرف بازیکن

نریــه ی  کــه  اســت  ســاالنه  جایــزه ای  طــا،  تــوپ 

ــده دارد.  ــه عه ــدای آن را ب ــال«، اه ــس فوتب ــوی »فران فرانس

جایــزه ی بالــون ِد اور، از ســال 2010 تــا 2015 )شــش 

ــم  ــان« مدغ ــال جه ــن س ــن بازیک ــزه ی »بهری ــا جای ــال( ب س

شــد و چنــد ســال بــا نــام »FIFA Ballon d'Or« بــه بازیکنــان 

ــوپ طــا مســیر  ــاره ت ــس از آن، دوب ــا پ ــر اهــداء شــد؛ ام برت

خــودش را رفــت و فیفــا نیــز جایــزه ی FIFA The Best را 

بــه وجــود آورد. تــوپ طــا، قدیمی تریــن جایــزه ی فــردی 

ــار برنــده ی تــوپ طــا و  ــا حــاال نــوزده ب در فوتبــال اســت. ت

جایــزه ی برتریــن بازیکــن ســال فیفــا یکــی بــوده و پنــج بــار 

نیــز ایــن عنــوان بــه دو بازیکــن مختلــف تعلــق گرفتــه اســت. 

مواد توپ طال و تفاوت آن با جایزه ی فیفا:

تــوپ طــا جایــزه ی مهمی اســت که هــر فوتبالیســتی آرزو 

دارد بــه آن برســد. ایــن جایــزه، توســط خانــواده ی »میــه ریــو« 

کــه یــک فامیــل جواهــر ســاز معــروف ایتالیایــی- فرانســوی 

ــو«  ــواده ی »میــه ری اســت، در پاریــس ســاخته می شــود. خان

ــا  ــوپ ط ــد. ت ــازی دارن ــر س ــاله در جواه ــابقه ی 400 س س

ــا  ــش« ط ــا »روک ــه ب ــت ک ــی اس ــره ی برنج ــک ک ــع ی در واق

و پایــه ی »پیریــت« ســاخته شــده اســت. تــوپ طــا، 31 

ــرام  ــرض و 7.2 کیلوگ ــانتی مر ع ــاع، 23 س ــانتی مر ارتف س

ــول  ــوس« از بلکپ ــار، »اســتنلی متی وزن دارد کــه نخســتین ب

ــوپ طــا  ــرد. تفاوتــی کــه ت ــزه را ب در ســال 1956 ایــن جای

ــت  ــن اس ــا دارد، ای ــت فیف ــزه ی ِدِبس ــا جای ــکلی ب ــر ش از نظ

ــزه ی  ــتین جای ــره ای و از نخس ــا نق ــا، کام ــزه ی فیف ــه جای ک

جــام جهانــی فوتبــال در ســال 1930، الهــام گرفتــه شــده و 

تقریبــا یــک کیلوگــرام نســبت بــه تــوپ طــا ســبک تر اســت.

روش رای گیری و انتخاب توپ طال:

امســال  رأی دهنــدگان  از  فوتبــال  فرانــس  کارگــزاران 

خواســته بــود کــه بــر اســاس دســت آوردهای فــردی و تیمــی، 

ــورد  ــان م ــه ای، بازیکن ــه و حرف ــازی جوان مردان ــتعداد، ب اس

ــرای  ــال ب ــس فوتب ــد. روش فران ــاب کنن ــان را انتخ ــر ش نظ

ایــن کار ایــن اســت کــه خربنــگاران 176 کشــور دنیــا، 

ــرده و  ــی ک ــان را بررس ــر جه ــت های برت ــرد فوتبالیس عمل ک

در پایــان ســال میــادی، بازیکنــان برتــر را بــه ترتیــب معرفــی 

و از بیــن ســه بازیکــن برتــر، هــر کــس رأی بیشــری داشــت، 

)یعنــی بیشــر بــه عنــوان نفــر اول انتخــاب شــده بــود( 

برنــده می شــود. تفاوتــی کــه رأی گیــری فرانــس فوتبــال 

ــوپ  ــری ت ــه در رأی گی ــت ک ــن اس ــا دارد ای ــزه ی فیف ــا جای ب

ــس  ــدا فران ــد. در ابت ــق رأی دارن ــگاران ح ــط خربن ــا، فق ط

فوتبــال، لیســت ســی بازیکــن برتــر دنیــا را معرفــی می کنــد، 

خربنــگاران بــه پنــج بازیکــن رأی می دهنــد کــه بازیکــن اول 

لیســت، 6 امتیــاز، دوم 4، ســوم 3، چهــارم 2 و پنجــم 1 

امتیــاز بدســت می آورنــد. 

توســط  آراء،  درصــد  پنجــاه  فیفــا،  گیــری  رأی  در 

ــط  ــد توس ــی، 25 درص ــای مل ــان تیم ه ــا و بازیکن رسمربی ه

بــا  خربنــگاران منتخــب و 25 درصــد توســط هــواداران، 

ضمــن  می شــود.  مشــخص  فیفــا  ســایت  در  رأی گیــری 

ــال  ــی س ــن مرب ــن زن، بهری ــن بازیک ــه بهری ــا ب ــه فیف آن ک

ــاگر،  ــن متاش ــن گل، بهری ــردان، بهری ــان و م ــش زن در بخ

بازی جوان مردانــه و ... نیــز جایــزه می دهــد. فرانــس فوتبــال 

ــه کــرده  ــز خــود اضاف ــه جوای ــز ب ــزه ی دیگــر نی ــه دو جای البت

اســت کــه تــوپ طــای زنــان و جایــزه ی »ریمونــد کوپــا« اســت 

ــید. ــد رس ــال خواه ــوان س ــن ج ــن بازیک ــه بهری ــه ب ک

رکورد داران توپ طال:

ــوپ  ــج ت ــا پن ــدام ب ــدو هرک ــی و رونال ــردی، مس ــر ف از نظ

ــاز انــد؛ امــا از نظــر تیمــی هــم، رئــال مادریــد و  طــا پیش ت

بارســلونا بــا یــازده تــوپ طــا، باالتــر از هــر باشــگاه دیگــری 

در جهــان قــرار دارنــد. جوان تریــن بازیکنــی کــه تــوپ طــا را 

ــه بیســت  ــی اســت. او زمانی ک ــدوی برازیل ــرده، رونال ــح ک فت

پیرتریــن  بــرد.  را  ایــن جایــزه  بــود،  بارســلونا  ســاله و در 

ســالگی   33 در  کــه  اســت  »فابیوکانــاوارو«  نیــز  بازیکــن 

برنــده ی تــوپ طــا شــد. »ژرژ وه آ« از لیربیــا )مهاجــم ســابق 

میــان و پاریســن ژرمــن( تنهــا بازیکــن افریقایــی اســت کــه 

ــیا  ــربد. از آس ــاالی رس ب ــا را ب ــوپ ط ــت، ت ــده اس ــق ش موف

و اقیانوســیه تــا کنــون بازیکنــی برنــده ی ایــن جایــزه نشــده 

اســت.

پــس از رئــال مادریــد و بارســلونا، باشــگاه های یوونتــوس 

ــورد دو  ــه رک ــن ب ــا نزدیک تری ــوپ ط ــت ت ــا هش ــان ب و می

ــا،  ــوپ ط ــازده ت ــا ی ــا ب ــال و بارس ــد. رئ ــپانیایی ان ــول اس غ

مســاوی انــد و اگــر مســی بتوانــد ششــمین تــوپ طایــش را 

بگیــرد، هــم از رونالــدو عبــور خواهــد کــرد و هــم بارســلونا از 

ــزه ی  ــرای همیــن، جای ــد پیــش خواهــد افتــاد. ب ــال مادری رئ

ــان  ــت. بازیکن ــوردار اس ــری برخ ــیت بیش ــال از حساس امس

ــده  ــا ش ــوپ ط ــب ت ــه کس ــق ب ــه موف ــاز ک ــای پیش ت تیم ه

انــد، بــه ایــن ترتیــب اســت:

• بارســلونا: لیونــل مســی )پنــج تــوپ طــا(، یوهــان 

ــدو، اســتویچکوف  ــه، ریوال ــف، لوئیــس ســوارز میرامونت کروی

و رونالدینیــو

• رئــال مادریــد: کریســتیانو رونالــدو چهــار بــار )یــک 

دی  اســت(،  من.یوناتیــد  دوران  از  رونالــدو  طــای  تــوپ 

ــی،  ــدوی برازیل ــاوارو، رونال ــچ، کان ــار(، مودری ــتفانو )دو ب اس

ــا ــد کوپ ــو و ریمون فیگ

• میــان: مارکــو فــان باســنت )ســه بــار(، کاکا، شــفچنکو، 

ژرژ وه آ، رود گولیــت، جانــی ریــورا

• یوونتــوس : میشــل پاتینــی )ســه بــار(، روبرتــو باجــو، 

زیــدان، نــدود، پائولــو روســی، عمــر ســیووری

از نظــر کشــوری نیــز آملــان، هالنــد و پرتــگال بــا هفــت 

ــا،  ــش و ایتالی ــا ش ــه ب ــتند. فرانس ــدر اس ــا در ص ــوپ ط ت

برازیــل، انگلســتان و ارجنتیــن بــا پنــج تــوپ طــا در رتبــه ی 

ــی  ــه کاکای برازیل ــال 2007 ک ــد. از س ــتاده ان ــدی ایس بع

تــوپ طــا را بــرد، ده ســال متــام، بــه جــز رونالــدو و مســی 

کســی دیگــری دســتش بــه ایــن جایــزه نرســید؛ تــا ایــن کــه 

ــرد.  ــل ک ــد را مخت ــن رون ــچ« ای ــته، »لوکامودری ــال گذش س

ــح  ــار فت ــار ب ــا دارد، چه ــوپ ط ــی در ت ــه مس ــوردی ک رک

پشــت رسهــم آن اســت، کــه از ســال 2009 تــا 2013 هــر 

ســال ایــن جایــزه را بــه خانــه بــرد.

نــگاه متفاوت برای جوایز فوتبال:

ــن  ــزه ی بهری ــا، جای ــوپ ط ــا و ت ــز فیف ــر از جوای ــه غی ب

ــز مهــم اســت کــه  ــا نی بازیکــن ســال جــام باشــگاه های اروپ

ــا  ــان اروپ ــن بازیکــن لیــگ قهرمان ــه بهری از ســال 1998، ب

داده می شــود. جایــزه ی کــه امســال بــه »فــن دایــک« مدافــع 

ــن  ــدو و ف ــی، رونال ــن مس ــون از بی ــا کن ــید. ت ــول رس لیورپ

دایــک )ســه کاندیــد نهایــی تــوپ طــا(، مســی جایــزه ی مــرد 

ــزه ی مــرد ســال لیــگ  ــرده و فــن دایــک جای ــا را ب ســال فیف

قهرمانــان اروپــا را؛ امــا رونالــدو بــه جایــزه ی نرســیده اســت. 

ــد؛  ــازه ای می افت ــز، هــر ســال اتفــاق ت ــن جوای در اهــدای ای

مثــا روزگاری، بازیکنــی مــورد توجــه بــود کــه در بازی هــای 

باشــگاهی، خــوش درخشــیده بــود؛ امــا ســال هایی هــم 

فیفــا،  مراســم  در  بــود.  اولویــت  در  ملــی  موفقیت هــای 

بــا وجــودی کــه فــن دایــک، بــا لیورپــول قهرمــان لیــگ 

قهرمانــان شــده و بــا هالنــد بــه فاینــل لیــگ ملت هــا رســیده 

بــود و رونالــدو در لیــگ ملت هــای اروپــا، لیــگ ایتالیــا، 

ــده  ــا ش ــال ایتالی ــن س ــان و بازیک ــا قهرم ــام ایتالی ــوپر ج س

بــود؛ امــا مســی بهریــن انتخــاب شــد. مســی کــه در اللیــگا 

قهرمــان شــده بــود، کفــش طــای اروپــا و بهریــن پاســور و 

ــود. ــده ب ــناخته ش ــبز، ش ــاره ی س ــاز ق بازی س

این بار شــانس چه کسی بیشرت است:

ایتالیایــی،  و  اســپانیایی  روزنامه هــای  امــروز  تــا 

گزارش هــای ضــد و نقیــض در بــاره ی برنــده ی تــوپ طــای 

ایتالیایــی  نریــه ی  مثــا،  انــد.  کــرده  منتــر   2019

ــدو،  ــه رونال ــت ک ــده اس ــی ش ــپورت« مدع ــو اس ــره دل »کوری

ــا  ــت؛ ام ــال 2019 اس ــا در س ــوپ ط ــزه ی ت ــده ی جای برن

روزنامه هــای اســپورت، مونــدو دیپورتیــوو و مــارکای اســپانیا، 

همــه از بخــت بــاالی مســی گفتــه انــد. ایــن کــه مســؤولین 

ــه مســی اطــاع داده  ــه اســپانیا آمــده و ب ــال ب فرانــس فوتب

ــل  ــپورت تحلی ــد. اس ــس بیای ــه پاری ــزه، ب ــرای جای ــا ب ــد ت ان

ــته ی  ــل گذش ــت های فص ــی در شکس ــه مس ــت ک ــرده اس ک

بارســلونا، هــم در برابــر لیورپــول، هــم در فاینــل کوپــادل ری 

ــه  ــت ب ــازی رف ــت. او دو گل در ب ــته اس ــی نداش و ... گناه

گل  تنهــا  زننــده ی  نیــز،  کوپــا  فاینــل  در  و  زد  لیورپــول 

بارســلونا بــود. دالیــل دیگــری کــه بــرای برتــری مســی 

نســبت بــه رونالــدو و فــن دایــک ذکــر شــده، جالــب توجــه 

ــای  ــر آماره ــی از نظ ــدو و مس ــته، رونال ــل گذش ــت. فص اس

بــا یکدیگــر داشــتند. هــر دو  فــردی، فاصلــه ی زیــادی 

قهرمــان لیگ هــای خــود شــدند؛ امــا مســی آقــای اللیــگا و 

لیــگ قهرمانــان شــد و رونالــدو حتــا در رسی آ هــم نتوانســت 

ــول  ــا لیورپ ــه ب ــودی ک ــا وج ــک ب ــن دای ــود. ف ــای گل ش آق

در  را  و صابــت خــودش  قهرمانــان شــد  لیــگ  قهرمــان 

رهــربی دفاعــی و تیمــی ثابــت کــرد؛ امــا معمــوال بــه نــدرت 

ــار در  ــن ب ــوند. آخری ــا می ش ــوپ ط ــده ی ت ــان، برن مدافع

ــا  ــی ایتالی ــه دلیــل قهرمان ــاوارو ب ــود کــه کان ســال 2006 ب

در جــام جهانــی، تــوپ طــا را بــرد؛ دیگــر هیــچ مدافعــی بــه 

چنیــن موفقیــت بزرگــی نرســیده اســت. مســأله ای دیگــری 

ــه ســود مســی اســت؛ آن کــه در ســه ســال گذشــته،  کــه ب

هــر بازیکنــی کــه جایــزه ی د بســت فیفــا را بــرده، تــوپ 

ــراف  ــر، اع ــز دیگ ــت. چی ــرده اس ــاالی رس ب ــز ب ــا را نی ط

فــن دایــک بــه بهریــن بــودن مســی اســت کــه بارهــا اعــام 

کــرده، او بهریــن بازیکــن دنیــا اســت. همیشــه، بازیکنانــی 

نیــز بــوده انــد کــه بــه دلیــل هم زمانــی بــا مســی و رونالــدو، 

ــه حــق شــان برســند  ــوپ طــا ب ــد در کســب ت نتوانســته ان

ــال 2010  ــا، در س ــم؛ مث ــاره می کن ــا اش ــی آن ه ــه برخ ک

ــال 2011 و 2012 ژاوی  ــد، در س ــنایدر از هالن ــلی اش وس

از  از اســپانیا، در ســال 2013 فرانــک ریــربی  هرنانــدز 

ــال  ــد، در س ــن از هالن ــن روب ــال 2014 آری ــه، در س فرانس

ــن  ــوان گریزم ــال 2016 آنت ــل، در س ــامر از برازی 2015 نی

از فرانســه، در ســال 2017 کویــن دی بروینــه از بلجیــم و در 

ســال 2018 کیلیــان امباپــه از فرانســه لیاقــت تــوپ طــا را 

ــد. ــاه مان ــزه کوت ــن جای داشــتند کــه دســت شــان از ای

بایــد تــا امشــب صــرب کــرد و دیــد کــه »کُــت« تــوپ طــای 

2019، بــه تــن چــه کســی اســت، رونالــدو، مســی و یــا فــن 

ــال  ــر س ــه ه ــبت ب ــا نس ــوپ ط ــزه ی ت ــب جای ــک. امش دای

دیگــری حســاس تــر اســت.
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نعمت رحیمی

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

این روزها هوا رسدتر می شود و حتام همه به فکر بخاری 

و خانه ی گرم و لباس گرم استیم. آرامش در زمستان یعنی 

جایی داشته باشی که تو را از رسمای زمستان نجات دهد 

و با این شدت رسمایی که این روزها در کابل رخنه کرده 

است، تو را به کشنت ندهد. 

درگیر  افغانستان  مردم  که  اوضاعی  و  حال  این  با 

در  هوا  شدن  تاریک  با  شب ها  شک  بدون  استند،  آن 

خانواده  ندارند،  خانه  که  هستند  هم  آدم هایی  کابل 

رسگردان  آدم ها  این  می شود  شب  که  همین  و  ندارند 

تا  و آن طرف می روند  این طرف  به  در خیابان های کابل 

گوشه ای را پیدا کنند که آن ها را از رسما نجات دهد و حتا 

هامن  می دهند،  ترجیح  باشد،  گرم تر  هم  درجه  یک  اگر 

باشند.  جا 

این آدم ها اغلب معتاد استند. خوب کارتن خواب های 

کابل همین معتادان استند اما یک نکته را باید اشاره کنم 

و آن این که این معتادان مجرم نیستند و فقط آدم هایی 

استند که مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند و بیامر استند 

و تا دست از تکرار اشتباه شان برندارند، زندگی بر آن ها از 

این هم سخت تر می گیرد. 

معتادان  این  با  که  نیست  این  در  من  حرف  اما 

جا  این  در  بحث  این  کردن  مطرح  با  کنیم.  خوش رویی 

کنار  را  کردن  قضاوت  بیاییم  که  استم  این  دنبال  به  من 

از  شک  بدون  که  کابل  رسمای  فصل  این  در  و  بگذاریم 

با  کمی  بود،  خواهد  سوزناک تر  و  رسدتر  پیش  سال های 

آن ها  به  و  باشیم  قلب  خوش  کارتن خواب  معتادان  این 

این  که  می دانم  خوبی  به  من  دهیم.  هدیه  مهربانی 

دارد.  را  جهنم  حکم  کارتن خواب  معتادان  برای  شب ها 

معتادانی که خوب می دانند چه اشتباهی را دارند مرتکب 

می شوند؛ اما تا حاال جسارت این را پیدا نکرده اند که از 

اگر  که  استم  مطمین  و  بکشد  دست  شان  اشتباه  تکرار 

شهروندان کابل با حداقل صد نفر از این معتادان کارتن 

دل  در  اگر  حداقل  مهربانی  این  کنند،  مهربانی  خواب 

همه شان ننشست، به دل ده نفرشان خواهد نشست. این 

اشتباه  متوجه  تا  شان  برای  شود  تلنگری  شاید  مهربانی 

بردارند.  تکرارش  از  دست  و  شوند  شان 

به  تا  بدهد  آن ها  به  را  فرصتی  مهربانی،  این  شاید 

تا هنوز الیق مهربانی  بیایند و درک کنند که آن ها  خود 

داشنت  دوست  این  می توانند  و  استند  داشنت  دوست  و 

آغوش  به  شان  برگشنت  و  اعتیاد  ترک  با  را  مهربانی  و 

بدهند.  جواب  خانواده 

من این شب های رسد کابل را در حالت کارتن خوابی 

از رس گذرانده ام و می دانم که وقتی تشکت دو عدد کارتن 

مثل  آن شب  باشد،  پتویت یک مشامی سوراخ سوراخ  و 

یک رسباز زخمی و شکست خورده می مانی که دشمنت 

در باالی رست ایستاده و تو فقط آرزوی مرگ داری؛ چون 

کاری از دستت برمنی آید. 

این شب های رسد کابل، متاسفانه تعداد معتادان  در 

کارتن خوابی که از شدت رسما جان می دهند کم نیستند 

این  زندگی  سیاه  گربه ی  نوعی  به  زمستان  رسمای  و 

روزها  و  شب  این  در  را  خیلی ها  جان  و  است  معتادان 

می گیرد. 

دوباره  مهربانی  اندکی  با  است  ممکن  که  جان هایی 

را  پاک  زندگی  و  بکشند  نفس  دوباره  برگردند.  زندگی  به 

مهربانی های  همین  دل  از  هم  خودم  من  کنند.  تجربه 

شام دوباره توانستم خود را به منت زندگی برسانم. زندگی 

هدیه  من  به  تان  مهربانی   با  شام  که  بود  هدیه ای  پاک 

زمستان  این  در  را  هدیه ها  این  که  می شود  پس  دادید. 

این  به  دادن  نشان  مهربانی  کمی  با  و  بدهیم  ادامه  هم 

آن ها  به  را  دوباره  زندگی  فرصت  خواب،  کارتن  معتادان 

بدهیم. 

یک  به  فقط  خواب  کارتن  معتادان  این  حال  هر  به 

تلنگر نیاز دارند تا دوباره معنای زندگی کردن را بفهمند. 

من دارم به این فکر می کنم که در کنار متام مشکاتی که 

همه ی مان در زندگی خودمان داریم، بیاییم لحظه ای از 

زندگی مان را به این معتادان هدیه بدهیم و با راه اندازه ی 

این  به  تازه  فرصت  یک  پاک«  زندگی  مهربانی  »کمپاین 

آدم ها بدهیم تا دوباره در شیوه ی زندگی شان درنگ کنند 

بار شان  این  انتخاب  و کمی جسارت به خرج بدهند که 

زندگی پاک و عاری از مواد مخدر باشد. 

»نجات یک معتاد، نجات جامعه است« شعاری است که 

در بیشر کمپ های ترک اعتیاد و بوروشورهای انگیزشی 

این  راستی  به  اما  می خورد؛  چشم  به  اعتیاد  ترک  برای 

جمله تنها یک شعار نیست، یک راه و یک شیوه است تا 

بتوانیم جامعه خود را از معضل اعتیاد نجات دهیم. 

کمپاین مهربانی
 زندگی پاک

من یک معتادم

حسن ابراهیمی

»ُکت« تن چه کسی است، مسی یا رونالدو؟

از نظر فردی، مسی و رونالدو 

هرکدام با پنج توپ طال 

پیش تاز اند؛ اما از نظر تیمی 

هم، رئال مادرید و بارسلونا با 

یازده توپ طال، باالتر از هر 

باشگاه دیگری در جهان قرار 

دارند. جوان ترین بازیکنی 

که توپ طال را فتح کرده، 

رونالدوی برازیلی است. او 

زمانی که 20 ساله و در بارسلونا 

بود، این جایزه را برد.
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــی  ــن کــه ســهولت ها و امتیازهای ــه ی ای ــه اضاف مهاجــرت ب

را بــرای مهاجــران در پــی دارد، محدودیت هایــی را نیــز بــرای 

آن هــا بــه بــار مــی آورد کــه زندگــی در جامعــه ی مهاجــر پذیــر 

ــادی از  ــامر زی ــه، ش ــن هم ــا ای ــد.  ب ــوار می کن ــش دش را برای

مهاجــران افغانســتان کــه توانســته انــد در کشــورهای میزبــان، 

ــی  ــتم کاری و اجتامع ــا وارد سیس ــختی؛ ام ــه س ــد ب ــر چن ه

اقتصــادی کشــور  و در چرخــه ی  میزبــان شــده  جامعــه ی 

ــوند. ــان وارد ش میزب

ــاد کــرده  ــق ی ــوان مهاجــران موف ــه عن ــن مهاجــران، ب از ای

انــد؛ آنانــی کــه توانســته انــد مرحلــه ی بحــران هویتــی را بــدون 

آســیب یــا بــا آســیب کم تــری ســپری منــوده و بــا هویــت جدیــد 

خــود در جامعــه ی میزبــان بــه زندگــی ادامــه دهنــد.

مهاجــران افغانســتانی در کشــورهایی اروپایــی، بیش تــر 

توانســته انــد خــود را ثابــت کننــد و بــه شــکلی وارد جامعــه ی 

آن جــا شــده و حتــا در شــامری مــوارد بــه دلیــل توانایی هــا و 

ــان،  ــن می ــد کــه از ای ــز شــده ان پشت کارشــان، انگشــت منا نی

می شــود از بی شــامر مهاجــران افغانســتانی یــاد کــرد کــه 

ــت  ــه و هوی ــی راه یافت ــورهای اروپای ــال کش ــای فوتب در تیم ه

جدیــدی بــرای خــود ســاخته انــد.

ــان، نســل دوم و ســوم مهاجــران بیشــر  ــن می ــه در ای البت

ــرت  ــه مهاج ــازه ب ــه ت ــی ک ــا آن های ــوند ت ــق ش ــد موف می توانن

رو می آورنــد. از میــان مهاجــران افغانســتانی کــه توانســته 

ــت  ــان دس ــور میزب ــی در کش ــم دولت ــای مه ــه مقام ه ــد، ب ان

یابنــد، می شــود بــه خانــم »مریــم منصــف« اشــاره کــرد کــه بــه 

ــت. ــه اس ــادا راه یافت ــان کان پارمل

ــرای  ــی، ب ــورهای اروپای ــژه کش ــه وی ــان ب ــورهای میزب کش

مهاجــران افغانســتان، گاهــی باعــث شــکوفایی اســتعداد ایــن 

مهاجــران شــده و زمینــه ی رشــد آن هــا را آن گونــه مهیــا کــرده 

کــه در افغانســتان هیــچ گاه ممکــن نبــوده اســت. بــه همیــن 

ــنت و  ــتان رف ــران افغانس ــر مهاج ــه بیش ت ــت ک ــم اس ــل ه دلی

زندگــی بــه کشــورهای پیــش رفتــه ی اروپایــی را بیش تــر از هــر 

ــد. ــح می دهن ــری ترجی ــای دیگ ج

در ایــن کشــورها، بــه دلیــل ســطح فرهنگــی، علمــی و 

ــان  ــری می ــه دموکراســی و براب ــودن شــهروندان آن ب ــد ب متعه

ــا  ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــتانی ب ــران افغانس ــان ها، مهاج انس

ــرای  ــه ب ــد. البت ــه مدغــم کنن ــاش، خــود را در جامع ــدک ت ان

ــرای دوام  ــه ب ــت ک ــاز اس ــا نی ــک رسی معیاره ــه ی ــن کار ب ای

ــرد؛  ــاد ک ــا ایج ــت و ی ــد آن را داش ــه، بای ــی در آن جامع زندگ

معیارهایــی کــه بــرای زندگــی در افغانســتان الزم نیســت.

امــا مزیــت دیگــر کشــورهای پیــش رفتــه ی اروپایــی، بــرای 

مهاجــران افغانســتان ایــن اســت کــه ایــن معیارهــا بــه شــکلی 

از ســوی دولــت میزبــان و یــا جامعــه، مهیــا می شــود. 

ایــن وابســته بــه مهاجــر افغانســتانی اســت کــه میــزان 

ظرفیتــش بــرای اســتفاده از امکان هــا و ســهولت های موجــود 

ــا  ــن امکان ه ــا از ای ــت ت ــدازه اس ــه ان ــان چ ــه ی میزب در جامع

در راســتای تامیــن امنیــت روانــی خــود و رســیدن بــه اهــداف 

نبایــد  ناگفتــه  البتــه   بگیــرد،  بهــره  اش  انســانی  درســت 

ــورهای  ــتانی، در کش ــران افغانس ــان مهاج ــه از می ــت ک گذاش

ــبی  ــه ی نس ــه گو ن ــه ب ــی ک ــا آنان ــی، تنه ــه ی اروپای ــش رفت پی

ــم  ــم از ک ــا ک ــوده و ی ــر ب ــروزی براب ــی ام ــای زندگ ــا معیاره ب

آماده گــی ذهنــی پذیرفــنت تغییــر را داشــته انــد، راحت تــر 

ــان پیــدا کــرده  ــد جــای خــود را در جامعــه ی میزب توانســته ان

و  مســیر پیرفــت را بــرای خــود همــوار کننــد؛ امــا آن شــامر 

از مهاجــران افغانســتانی در اروپــا کــه هنــوز هــم نتوانســته انــد 

ــروزی فکــر و عمــل  ــد و ام ــروزی را بپذیرن باورهــای زندگــی ام

کننــد، ســخت می تواننــد بــا محیــط جدیــد کنــار آمــده و یــا بــه 

ســختی می تواننــد از ســوی جامعــه ی میزبــان پذیرفتــه شــوند. 

ایــن دســته از مهاجــران افغانســتانی در اروپــا، در نخســت 

بــه دلیــل کمک هایــی کــه از ســوی کشــور مهاجرپذیــر، بــرای 

شــان صــورت می گیــرد، دســت بــه هیــچ کاری نــزده و از 

ــتان  ــا در افغانس ــون آن ه ــد، چ ــر دوری می کنن ــرک بیش ت تح

بــه انــدازه ی کافــی راحــت طلــب و تنبــل بــار آمــده انــد.

نــه عاقــه ای بــه فعالیــت بیش تــر دارنــد و نــه هــم بــه فکــر 

ــی  ــای جرم ــه فعالیت ه ــا ب ــران ی ــته از مهاج ــن دس ــردن. ای ک

ــا  ــد و ی ــان می پردازن ــاق انس ــدر و قاچ ــواد مخ ــاق م ــل قاچ مث

هــم هــر از گاهــی، باعــث آزار جنســی و تجــاوز بــه شــهروندان 

کشــور میزبــان می شــوند کــه در نهایــت نفــرت جامعــه ی 

میزبــان را بــر علیــه مهاجــران، شــورانده و باعــث تنــگ کــردن 

ــوند. ــر می ش ــران دیگ ــرای مهاج ــا ب فض

و  امکان هــا  از  پُــر  مهاجــرت  دنیــای  کل  در  امــا 

اســتفاده ی  اســت کــه می تــوان در صــورت  ســهولت هایی 

ــش  ــخصیتی خوی ــخصی و ش ــد ش ــه رش ــی، ب ــت و منطق مثب

ــی  ــهروند اصل ــک ش ــر از ی ــا به ــری داده و حت ــت بیش ت رسع

کــرد. ثابــت  را  خــود  توانایی هــای  آن جــا 

فرزندان زمین

مجیب ارژنگ 

خانواده ی  یك  با  سانفرانسیسكو  در  كه  صحبتی  در  را  ادعا  این 

در  داشت:  عجیبی  تركیب  خانواده  این  شنیدم.  داشتیم،  امریكایی 

حدود سه نسل، خون مغولی، جرمنی، ایتالیایی، مكزیكی و سیاه با 

هم آمیخته و معجون تازه ای را خلق كرده بود. بزرگ ساالن خانواده، 

باالتر از هفتاد سال طعم زندگی را چشیده بودند و یكی از جفت ها در 

هامن شبی كه ما را به مناسبت »روز سپاس گذاری از خدا« مهامن خود 

داشتند، چهل سالگی ازدواج خویش را نیز جشن گرفتند. این خانواده 

یك خانواده ی مذهبی به معنای متعارف كلمه نبود؛ اما مذهب را جدا از 

زندگی و خانواده و شغل و سیاست خویش نیز منی دانستند. 

بزرگ  كلیسای  به  كه  یافتیم  فرصتی  وقتی  نیز  واشنگنت  در 

كاتدرال رس بزنیم، داخل تاالر از جمعیت موج می زد كه همه با آن 

شكل و شامیلی كه در بیرون دارند، داخل كلیسا جمع شده و با یك 

حالت معنوی و روحانی خاص به موعظه های یك كشیش سیاه پوست 

كه ردای سبزی بر تن داشت، گوش می دادند و آشكار بود كه از آن 

می بردند. حظ  فوق العاده 

از  یكی  نیویارك،  در  ما  65ساله ی  رهنامی  فری،  ستیو  آقای 

جالب ترین اشخاصی بود كه در امریكا ماقات كردم. او در مورد اكرث 

سوال های من پاسخ های نیكی داشت كه با مهربانی بیان می كرد. با 

او خیلی صحبت كردم. وقتی كارت خود را برایم تقدیم كرد، با ارصار 

كه  باشم  داشته  یاد  به  استم،  افغانستان  در  وقت  هر  كه  یادآور شد 

دوست سال خورده ای در نیویارك دارم كه همچون فرزند خود دوستم 

دارد. از او بود كه شنیدم:

در  ما  كه  نیازهایی  سایر  مانند  درست  است،  نیاز  یك  »مذهب 

زندگی داریم. نه زیاد و نه كم. مشكل عمده وقتی پیش می آید كه 

راه افراط و تفریط را در پیش گیریم. اگر بیاییم و بگوییم كه مذهب 

امكان  ایم.  كرده  اشتباه  باشد،  ما  زندگی  داخل  كه  ندارد  رضورتی 

ندارد كه این كار شود. حتا بی مذهب ترین آدم ها نیز در عمق روان 

و وجدان خود مذهبی اند. اگر برعكس، بیاییم و حكم كنیم كه همه 

چیز باید رنگ و بوی مذهب را داشته باشد، باز هم اشتباه كرده ایم. 

باالخره انسان تنها یك موجود روحانی نیست كه تنها با مذهب بتواند 

زندگی كند. انسان، انسان است؛ به آب و نان و محبت و عشق و كار 

و تفریح و لذت های جنسی و شهرت و قدرت و مذهب و انجیل و قرآن 

و ... به طور همزمان رضورت دارد. مهم این است كه چگونه می توانیم 

به طور  را  نیازها  این  ایجاد كنیم كه همه ی  نظامی  زندگی خود  در 

متعادل و هم آهنگ پاسخ گوید.«

آقای ستیو می گفت:

كسی  هر  می كند.  خلق  آدم  برای  درونی  احساس  یك  »مذهب 

مذهبی است. كسی كه ادعا می كند مذهبی نیست، دروغ می گوید، 

خود را فریب می دهد. فقط شكل عبادت مذهبی فرق می كند. حتا 

پیامربان  از  را  خود  رهربان  آن ها  بودند.  مذهبی  نیز  كمونیست ها 

را همچون دستورات خدا  آنان  و دستورات  اطاعت می كردند  بیشر 

واجب االطاعه می دانستند. من در یكی از كتاب های گاندی خوانده 

بودم كه متفاوت بودن خدا در ذهن پرستنده هیچ فرقی در احساس 

را  چیزی  یا  كسی  كسی  هر  منی كند.  ایجاد  آنان  داشنت  مذهبی 

از قدرتی كه پرستیده می شود، نیست.« می پرستد. خدا هم غیر 

هر شب یك شنبه، یك دوكتور سیاه پوست در یكی از شبكه های 

از  تن  صدها  جمع  در  را  آن  كه  داشت  برنامه ای  امریكا  تلویزیونی 

مستمعین خود در یك تاالر بزرگ اجرا می كرد. او سخرانی می كرد؛ 

او  كنم،  تعقیب  توانستم  را  او  سخرانی  سه  تقریبا  كه  من  برای  اما 

بیشر از واعظ مذهبی، یك هرمند بود كه نه تنها با كلامت بلكه با 

نیز آن چه را می خواست، برای مخاطب های  اداها و حركات خویش 

خویش انتقال می داد. در یكی از شب ها او در مورد رابطه ی انسان با 

خدا حرف می زد. در صحبت های او بود كه آن سخن حرضت عیسا را 

بهر درك می كردم كه انسان با یقین خودش است كه خدا را بیشر 

درك می كند. دوكتور سیاه پوست می گفت:

»ایامن به خدا یك عشق است. شاید گاهی بتوانیم این عشق را 

تفسیر كنیم و گاهی هم نتوانیم. هر فرد با خدا به عنوان یك دوست 

شخصی خویش رابطه دارد. خدا مرجع رحمت است؛ اما این رحمت 

این  پذیرای  ما  آیا  كه  است  این  سؤال  برسد.  می تواند  كس  هر  به 

استیم؟« رحمت 

ستیو نیز می گفت:

»در این دنیا در هر چیزی كه می بینیم، رحمتی وجود دارد. مهم 

این است كه ما این رحمت را دریابیم و آن را از خود سازیم.«

نابسامانی وضع  و  از ویرانی  او مرا دل گرمی و تسلی می داد كه 

نشوم: دل گیر  كشورم 

طی  خوب  را  آزمون  این  باید  شام  باشد.  آزمون  یك  این  »شاید 

منی گذارد.« تنها  را  شام  خدا  كنید. 

ستیو تأكید می كرد:

چیز  همه  می كنیم  زندگی  ما  كه  امریكایی  این  در  نكنید  »فكر 

خوب و رو به راه است. نه خیر. ابدا چنین نیست. ما هم بدبختی های 

او  انسان است.  باالخره یك  ما هم  این رییس جمهور  داریم.  را  خود 

هم به تربیت رضورت دارد. هامن طوری كه من و شام نیز به تربیت 

است،  ما  حق  كه  را  رحمتی  خویش  زندگی  از  ما  داریم.  رضورت 

جستجو می كنیم و شام هم از زندگی خویش رحمتی را كه حق شام 

كنید.« پیدا  است، 

انسان در  مقام  یاد كردم:  قرآن  از  را  برای ستیو شبیه سخنانش 

قرآن، خلیفه ی خدا، حامل روح خدا، داننده ی اسأم، انتخاب كننده ی 

و  آزمون  معرض  در  اصاح گر،  و  هدایت گر  رسنوشت،  مسؤول  راه، 

ابتای دایمی، .... به طور آشكار می دیدم كه چشامنش از شادمانی 

می درخشد:

»همه ی ادیان به خوبی فرا می خوانند. هیچ دینی نیست كه به 

بدی و رش دعوت كند. به همه ی ادیان احرام داشته باشیم كه در 

هر كدام از آنان رحمتی از جانب خدا هست. من از اسام چیز زیادی 

اما این را می دانم كه وقتی پیامی قلب میلیون ها انسان  منی دانم؛ 

را برباید، شایسته ی آن است كه مورد احرام قرار گیرد. من حتا به 

تعلیامت كنفوسیوس و الئوتسو مانند تعلیامت مذهبی هند و بودا و 

موسا احرام دارم. قرآن نیز كتاب بزرگی است.«

روبه روی  مالی جهان كه درست  با هم در ساختامن مركز  وقتی 

تلخ ترین  از  بودیم،  ایستاده  دارد،  قرار  جهانی  تجارت  مركز  محل 

كرد: یاد  زندگیش  خاطره ی 

دو  را متاشا می كردم. خانه  ام  تلویزیون  و  بودم  در خانه  روز  »آن 

پرده ی  در  ناگهان  را  آن چه  منی توانستم  است.  پایین تر  خیابان 

تلویزیون ظاهر شد، باور كنم. به كلی مات و در هم شكسته بودم. 

پاهایم حركت خود را از دست داد. از خانه با صد مشكل بیرون آمدم. 

خود را به آن جا )اشاره به فاصله ای در حدود صد مر( رساندم. برج ها 

بود.  كرده  اصابت  تازه  دومی  هواپیامی  می سوخت.  آتش  در  هنوز 

قیامت بود. صدای جیغ و ناله ی مردم را می شنیدم؛ اما هیچ كاری 

كرده منی توانستم. وقتی برج ها آهسته آهسته رشوع به پایین آمدن 

كرد، من در جای خود میخ كوب بودم. لحظه ای گذشت كه من هم 

با چه  و  در میان دود و خاك و خاكسر گم شدم. منی دانم چگونه 

وسیله ای خود را نجات دادم. صدها و هزاران انسان دیگر در هامن جا 

ماندند و زیر آوار شدند. منی دانم چرا این كار را كردند و چرا دست 

بگیرند  انتقام  از كی خواستند  بزرگ زدند. منی دانم  این جنایت  به 

بد  چقدر  بدی  موقع  در  انسان  منی دانم  بگیرند.  انتقام  باید  چرا  و 

می شود...«

دیگر ادامه داده نتوانست. اشك در چشامنش حلقه زد و ناگزیر 

صورتش را به سوی دیگر چرخاند تا برای من ساختامن مركز مالی 

را تریح كند.

از هر کجای دیگر مذهبی تر اســت جامعــه ی امریكا 

عزیز رویش

)سفرنامه ی عزیز رویش به امریکا: سال 1381 - 2002( امریکا رسزمین »آیدیال ها« و »واقعیت ها« )16(

پیامد های مهاجرت
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رشق  در  شــفیق  موســا  و  خــادم  قیام الدیــن  زادگاه  بــه 

افغانســتان آمــده  ایــم؛ جایــی  کــه هنــوز می تــوان رساغــی 

ورزیــده ی  و سیاســت مدار  ایــن دو دانش منــد  بــاز  فکــر  از 

را گرفــت؛ ولســوالی کامــه ی ننگرهــار.  افغانســتان 

داکــر موســا شــفیق، آخریــن صدراعظــم/ نخســت وزیر 

نظــام شــاهی افغانســتان بــود کــه بــه سیاســت مدار رئالیســت 

و پراگامتیــک مشــهور بــود. او بــاری در پاســخ بــه پرســش 

نــام  نهــادن  مــورد  در  ملــت«  »افغــان  جریــده ی  خربنــگار 

»پشتونســتان« گفتــه بــود : »مــا منی خواهیــم افغانســتان را 

قربانــی پشتونســتان کنیــم.«

قیام الدیــن خــادم نیــز از چهره هــای علمــی و مدنــی دیگــر 

ایــن ولســوالی بــود کــه عمــرش را در روشــن گری بــه آخــر 

رســاند. او نویســنده و روزنامه نــگار بــود کــه تجربــه ی اســتادی 

ــس  ــت مجل ــل و عضوی ــگاه کاب ــات دانش ــکده ی ادبی در دانش

ــه اش دارد.  ــز در کارنام ــتان را نی ــنای افغانس س

حــاال بــا گذشــت 46 و 47 ســال پــس از کشــته شــدن موســا 

شــفیق و مــرگ قیام الدیــن خــادم؛ شــاید چهــره ی کامــه  کامــا 

ــاخص  ــای ش ــل ها و چهره ه ــاید نس ــد، ش ــده باش ــون ش دگرگ

بســیاری در هــوا و طبیعــت زیبــای ایــن ولســوالی رسســبز 

ــن ولســوالی را  ــک ویژگــی ای ــوز ی ــا هن رشــد کــرده باشــند؛ ام

نســبت بــه ســایر ولســوالی ها در رشق افغانســتان -حداقــل در 

ننگرهــار، متامیــز می کنــد؛ فکــر بــاز و دیــد فــراخ ســاکنان آن. 

گذشــته از همــه ی مســایل؛ شــهروندان ایــن ولســوالی 

همــراه بــا فامیل هــای  شــان تــا نیمه هــای شــب در مغازه هــای 

آیسکریم فروشــی، آیســکریم می خورنــد؛ چیــزی کــه حتــا در 

کابــل، پایتخــت افغانســتان، کم تــر امکان پذیــر اســت. 

در بــازار ســنگررسای ولســوالی کامــه، بیشــر از 12 تــا 

ــب  ــای ش ــا نیمه ه ــه ت ــت ک ــی اس ــازه ی آیسکریم فروش 15 مغ

ــریان  ــی مش ــد؛ گاه ــه می کن ــات ارائ ــریانش خدم ــرای مش ب

ــوردن  ــکریم خ ــه آیس ــز ب ــب نی ــاعت دو ش ــا س ــا ت ــن مغازه ه ای

می آینــد. 

یــاران  آیســکریم خانه ی  صاحــب  زاخیــل وال،  ننگیالــی 

اســت؛ او می گویــد کــه در فصــل خــزان، روزانــه از 300 تــا 

ــتان  ــای تابس ــم در ماه ه ــن رق ــا ای ــری دارد؛ ام ــن مش 400 ت

تــن  هــزار  دو  تــا  تــن  بــه 1500  رمضــان  مــاه  در  به ویــژه 

می رســد. 

ــد،  ــرف می زن ــتو ح ــیرین، پش ــه ی ش ــا لهج ــه ب ــی ک ننگیال

ــا  ــکریم کابلی ه ــه آیس ــبت ب ــا نس ــکریم م ــه »آیس ــد ک می گوی

ــن  ــیر وط ــت و از ش ــی اس ــی و اصل ــا وطن ــد، از م ــرق می کن ف

ســاخته می شــود. بســیاری از کابلی هــا کــه بــه جال آبــاد 

کامــه  در  آیســکریم خانه ها  ایــن  بــه  رسی  حتــام  می آینــد، 

می زننــد.«

ــت  ــاگرد و کمک دس ــکریم خانه اش، 17 ش ــی در آیس ننگیال

تابســتان، به ویــژه  او می گویــد کــه در ماه هــای گــرم  دارد. 

ــا دو شــب  ــح ت ــج صب ــازه اش از ســاعت پن ــاه رمضــان، مغ در م

ــان و  ــه از دو هــزار مشــری کــه شــامل جوان ــاز اســت و روزان ب

فامیل هــا می شــود، میزبانــی می کننــد. 

حــاال کــه فصــل خــزان اســت و هــوا در ننگرهــار نســبت بــه 

فصل هــای دیگــر آن، اندکــی نامهربان تــر شــده، امــا مغــازه 

ننگیالــی در ســاعت نزدیــک بــه 12 شــب پــر از مشــریانی 

اســت کــه شــایق نوش جــان کــردن آیســکریم اند.

ــای  ــی و مقام ه ــای نظام ــریان، مقام ه ــن مش ــان ای در می

ــده می شــود. در ایــن جمــع، یکــی  ــز دی بلندرتبــه ی محلــی نی

ــه چشــم می خــورد. او  از مســووالن دفــر والــی ننگرهــار نیــز ب

ــا  ــد ب ــه بع ــر دو هفت ــه ه ــد ک ــش می گوی ــظ هویت ــه رشط حف ب

ــا  ــه این ج ــاد ب ــوردن از جال آب ــکریم خ ــرای آیس ــتانش ب دوس

می آیــد.

ایــن  دیگــر  مشــریان  از  یکــی  عبدالرحــامن،  از 

آیســکریم خانه در مــورد امنیــت کامــه پرســیدم و این کــه چطــور 

ــته جمعی  ــد و دس ــم بیاین ــب گرده ــای ش ــد در نیمه ه می توانن

آیســکریم بخورنــد. او بــا لبخنــدی پاســخ داد: » درســت اســت 

ــراب  ــت خ ــه امنی ــاحات کام ــی س ــا در برخ ــی وقت ه ــه برخ ک

می شــود، امــا کســی مانــع آیســکریم خوردن نیســت.« او بــا 

افغانســتان  در  کــه  آیســکریم خوردن  اســتعاره ی  بــه  اشــاره 

معــروف شــده اســت، گفــت کــه » مــا همیشــه آن هــا را بــه 

آیســکریم خــوردن دعــوت کرده ایــم.« 

در مــاه میــزان ســال گذشــته ی خورشــیدی، محمــد ارشف 

غنــی، رئیــس جمهــور افغانســتان در جریــان افتتــاح یــک ســب 

ــس  ــش ب ــوع آت ــه موض ــاره ب ــا اش ــا ب ــرق در کاپیس ــن ب استیش

ــا طالبــان، اعــام کــرد طالبــان می تواننــد بیاینــد، آیســکریم  ب

می دهیــم.  آیســکریم  طالبــان  بــه  آتش بــس  روز  و  بخورنــد 

خــوردن  آیســکریم  غنــی،  آقــای  ســخرانی  ایــن  از  پــس 

جنبــه ی اســتعاری نیــز پیــدا کــرد و بــه  ســوژه ای بــرای کاربــران 

صلــح   بــه  دســت یافنت  منظــور  بــه  اجتامعــی  شــبکه های 

ــد.  ــل ش تبدی

تــن   600 از  بشــر  بــرای  کامــه  آیســکریم خانه های 

ــر مســتقیم، کار ایجــاد کــرده اســت.  ــه ی مســتقیم و غی به گون

به گونــه ی مســتقیم در هــر یکــی از ایــن مغازه هــا بیشــر از 

15 تــن کار می کننــد و به گونــه ی غیــر مســتقیم بــرای هــر 

ــه، شــیر تهیــه می کنــد.  آیســکریم خانه، بیشــر از  بیســت خان

ننگیالــی زاخیــل وال، صاحــب یکــی از ایــن آیســکریم خانه ها 

می گویــد: » تنهــا آیســکریم خانه ی مــا در روزهــای عــادی صــد 

ــم کــه در روزهــای تابســتان ایــن  ــو شــیر کار داری ــا 150 کیل ت

میــزان بــه 400 تــا 600 کیلــو می رســد.«

شــامل رشق  کیلومــری  بیســت  در  کامــه  ولســوالی 

شــهر جال آبــاد واقــع شــده اســت و یکــی از رسســبزترین 

ولســوالی هایی ننگرهــار بــا زمین هــای حاصل خیــز اســت. 

نیشــکر، برنــج و ســبزیجات مختلــف از جملــه تولیــدات زراعتــی 

ــدازه ی بســیاری در زمین هــای  ــه ان ایــن ولســوالی اســت کــه ب

می شــود.  کشــت  آن  حاصل خیــز 

علی شیر شهیر

طعم آیسکریم در ولسوالی کامه ی ننگرهار
ننگیالی که به با لهجه ی 

شیرین، پشتو حرف می زند، 

می گوید که »آیسکریم ما 

نسبت به آیسکریم کابلی ها فرق 

می کند، از ما وطنی و اصلی 

است و از شیر وطن ساخته 

می شود. بسیاری از کابلی ها که 

به جالل آباد می آیند، حتام رسی 

به این آیسکریم خانه ها در کامه 

می زنند.«
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و  مهاجریــن  وزیــر  بلخــی،  عاملــی  سیدحســین  اشــاره: 

بازگشــت  کننــدگان اســت کــه از آغــاز حکومــت وحــدت ملــی تــا 

ــن وزارت را  ــؤولیت ای ــتان، مس ــت افغانس ــه ی دول ــون در کابین کن

ــی« از  ــی بلخ ــی، »عامل ــدت مل ــت وح ــده دارد. در حکوم ــه عه ب

ــر از تغییــرات و تبدیــات  شــامر محــدود وزیرانــی اســت کــه متأث

ــل از  ــی قب ــای بلخ ــال، آق ــن ح ــت. در عی ــده اس ــه نش در کابین

ــز  ــدگان نی ــس مناین ــو مجل ــار عض ــی، دو ب ــدت مل ــت وح حکوم

ــود. ب

صبــح کابــل: تشــکر از این  کــه فرصتــی را در اختیار»روزنامه ی 

ــا،  ــل رسم ــیدن فص ــه رس ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار دادی ــل« ق ــح کاب صب

ســؤال نخســت متوجــه بی جاشــدگان داخلــی اســت کــه ســاالنه 

ــاری  ــال ج ــم در س ــن رق ــوند و ای ــا می ش ــدادی بی ج ــه تع ــه چ ب

چــه مقــدار اســت؟

ــدگان  ــب، بی جاش ــه خ ــکر. البت ــیار تش ــی: بس ــی بلخ عامل

ــه ناامنی هــا و خشک ســالی ها. ســال  ــی مرتبــط می شــود ب داخل

گذشــته، مــا بیشــر از هشــت صدهزار نفــر بی جاشــده ی داخلــی 

داشــتیم. هــم ســطح ناامنی هــا بــاال بــود و هــم خشک ســالی بــود 

و امســال، مــا بیشــر از چهارصد هــزار نفــر، بی جاشــده ی داخلــی 

داریــم کــه نســبت بــه پارســال، عــددش تقریبــا بــه نصــف کاهــش 

پیــدا کــرده. دلیلــش هــم همیــن اســت کــه امســال، خشک ســالی 

نبــود و ناامنی هــا هــم نســبت بــه ســال گذشــته، کم تــر بــود و در 

مجمــوع، از بی جاشــدگان ســال جــاری و ســال های گذشــته، 

ــل بی جای شــده، آســیب پذیر تشــخیص داده شــد  95 هــزار فامی

کــه بایــد کمک هــای زمســتانی دریافــت کننــد و از ایــن مجمــوع، 

ــا  ــد. م ــک می کن ــی کم ــات بین امللل ــل را مؤسس ــزار فامی 42 ه

بــرای 12 هــزار فامیــل بودجــه داریــم و کمــک می کنیــم. بیشــر 

از 42 هــزار فامیــل هنــوز بودجــه ای بــرای  شــان پیــدا نشــده 

اســت؛ یعنــی یــک خــای بودجــوی اســت کــه هــم بــا دولــت و هــم 

بــا نهادهــای بین املللــی صحبــت کردیــم و امــروز )9 قــوس( یــک 

ــمت،  ــن قس ــه در ای ــتادیم ک ــت جمهوری فرس ــه ریاس ــزارش را ب گ

ــود و  ــوع ش ــوی مرف ــای بودج ــن خ ــه ای ــرد ک ــورت گی ــه ص توج

ــزار  ــتان، 95 ه ــاری در زمس ــال ج ــرای س ــوع ب ــم در مجم بتوانی

ــی  کــه  ــم. از مجمــوع فامیل های ــل بی جاشــده را کمــک کنی فامی

بی جــای شــده، بیشــر از بیســت هــزار فامیــل در ســال جــاری، 

ــه مناطــق  هــم از بی جاشــده ی ســال های ســابق و فعلــی پــس ب

ــزار  ــک چهاره ــوع، نزدی ــن مجم ــه از ای ــد ک ــه ان ــان رفت ــی ش اصل

ــتفاده از  ــا اس ــن، ب ــای وزارت مهاجری ــاس برنامه ه ــر اس ــل ب فامی

ــا را  ــت آن ه ــای برگش ــه زمینه ه ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــه ی مل بودج

تــدارک دیــده اســت.

صبــح کابــل: آســیب ها و پیامدهــای ناشــی از بی جاشــدگان 

داخلــی چیســت؟ کســانی  کــه از مناطــق اصلــی  شــان بــه مناطــق 

دیگــر ســاکن می شــوند.

عاملــی بلخــی: خــب، مشــکات زیــادی دارنــد. طبعــا در 

مســیر مهاجــرت رنج هــای زیــادی می بیننــد و گاهــی امــکان 

دارد کــه تلفــات داشــته باشــند، تــا از یــک منطقــه ی جنگــی 

ــل  ــان از تحصی ــای ش ــا، اوالده ــند. طبع ــن برس ــه ی ام ــه منطق ب

ــه و  ــه گرفت ــد، فاصل ــه دارن ــاری  ک ــد، خــود شــان از کاروب می مانن

جــدا می شــوند. مشــکات صحــی بــرای  شــان بــه وجــود می آیــد. 

رضبــه ی اقتصــادی و روحــی می بیننــد کــه تبعــات منفــِی بســیار 

ــادی دارد. زی

ــه  ــن ب ــی  کــه از ســوی وزارت مهاجری ــل: کمک های صبــح کاب

بی جاشــدگان صــورت می گیــرد، آیــا امنیــت غذایــی، امنیــت 

ــد؟ ــن می کن ــا را تأمی ــی آن ه ــت جان ــی و امنی صح

را  آن هــا  کــه  بگویــم  اگــر  البتــه  خــب،  بلخــی:  عاملــی 

کفایــت می کنــد، خــب نــی! بــه خاطــری  کــه تأمیــن متامــی 

اســت؛  دشــواری  کار  مــردم  ایــن  مجموعــه ی  نیازمندی هــای 

حداقــل  کــه  می گیــرد  صــورت  گونــه ای  بــه  کمک هــا  امــا 

ــی نداشــته باشــند.  ــد و تلفــات جان فاجعــه ی بــری اتفــاق نیفت

البتــه ایــن کمک هــا از دو طریــق صــورت می گیــرد: از طریــق 

ــت در  ــتان. دول ــت افغانس ــق دول ــی و از طری ــات بین امللل مؤسس

رابطــه بــه بی جاشــدگان، یــک اداره ی مشــخصی دارد. بعــد از 

ایــن  کــه ایــن نفرهــا بی جــا می شــوند، وزارت دولــت در امــور 

بــرای  بــا حــوادث، 72 ســاعت کمک هــای عاجــل را  مبــارزه 

وزارت  زراعــت،  وزارت  رسه میاشــت،  اداره ی  می رســاند.  آن هــا 

ــت  ــد. مدیری ــک می کنن ــن کم ــات و وزارت مهاجری ــاف ده انکش

ــور  ــت در ام ــه وزارت دول ــاعت اول، ک ــد از 72 س ــه بع ــن پروس ای

ــه وزارت  ــود ب ــوط می ش ــد، مرب ــک می کن ــوادث کم ــا ح ــارزه ب مب

ــد و بعــد  ــد متــام کمک هــا را ســازمان دهی کن ــن کــه بای مهاجری

از 72 ســاعت، بی جاشــدگان، توســط یــک تیــم مشــرک نهادهــا 

ــن  ــی را وزارت مهاجری ــن بررس ــت ای ــه ریاس ــوند ک ــی می ش بررس

مؤسســات  نیازمندی هــا،  تشــخیص  از  بعــد  دارد.  عهــده  بــه 

بین املللــی کمــک می کننــد کــه ایــن کمک هــا شــامل رسویــس 

آشــپزخانه، مــواد غذایــی و مــواد غیرعذایــی و پــول نقــد می شــود. 

ــون  ــا کن ــه ت ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــی کمک ه ــوع، یعن در مجم

ــا  ــن کمک ه ــا ای ــده؛ ام ــود نیام ــه وج ــانی ب ــه ی انس ــدام فاجع ک

صددرصــد  را  خانواده هــا  نیازمندی هــای  کــه  نیســت  قــدری 

ــد. ــن کن تأمی

بــه  بین املللــی   مؤسســات  همــکاری  کابــل:  صبــح 

ــه  ــه چ ــا ب ــکاری این ه ــطح هم ــت و س ــه اس ــدگان چگون بی جاش

اســت؟ انــدازه 

عاملــی بلخــی: همــکاری مؤسســات بین املللــی عالــی و 

متفــاوت اســت. بعضــی  مؤسســات مــواد غذایــی می دهنــد، 

ــول  بعضی هــای دیگــر مــواد صحــی و بعضــی دیگــر مؤسســات پ

نقــد می دهنــد. پــول نقــد از شــش هــزار رشوع تــا 28 هــزار اســت. 

نیازمندی هــای  و  می کنــد  فــرق  کمک هایــش  مؤسســه،  هــر 

ــان  ــا در جری ــوع این ه ــه مجم ــد ک ــرق می کن ــم ف ــا ه خانواده ه

بررســی مشــخص شــده و هم آهنگــی صــورت می گیــرد.

صبــح کابــل: بــرای وزارت مهاجریــن، رســیدگی بــه وضعیــت 

ــور؟  ــارج از کش ــن خ ــا مهاجری ــت دارد ی ــی اولوی ــن داخل مهاجری

ــت؟ ــام چیس ــدی ش ــل اولویت بن دلی

عاملــی بلخــی: بــرای وزارت مهاجریــن، آســیب پذیرترین ها 

بیشــر  را  آســیب پذیری  دارد  امــکان  گاهــی،  دارد.  اولویــت 

بی جاشــدگان داخلــی داشــته باشــند و گاهــی عودت کننــدگان. 

کــه  می دهیــم  تشــخیص  مــا  آســیب پذیری،  بــه  تناســب  بــا 

بــه کــدام یــک بــر اســاس اولویت هــا کمــک کنیــم. بــه طــور 

مثــال در بیــن بی جاشــدگان داخلــی هــم متفــاوت اســت. در 

ــتی  ــان رسپرس ــه زن ــتند ک ــی هس ــدگان فامیل های ــان بی جاش می

معلولیــن  هــم  یــا  و  دارد  بیشــری  اولویــت  ایــن  و  می کننــد 

اســتند کــه اولویــت دارنــد. در میــان عودت کننــدگان، گاهــی 

کســانی را هــم داریــم کــه رسپرســت خانــواده زن اســت و گاهــی 

ــن  ــت و ای ــک زن اس ــا ی ــه تنه ــم ک ــت کنندگانی را داری ــا برگش م

اولویــت دارد کــه رســیدگی شــود. مــا کســانی را داریــم کــه از آن 

ــادف  ــا تص ــرت ی ــان مهاج ــد، در جری ــی می آی ــرز، زخم ــرف م ط

کــرده یــا مســائل دیگــری کــه اتفــاق می افتــد، مجــروح و یــا 

زخمــی می آیــد، طبعــا اولویــت دارد. اولویت بنــدی بــر اســاس 

کیس هایــی اســت تحــت حامیــت قــرار بگیــرد.

صبــح کابــل: وزارت مهاجریــن، علــت اساســی مهاجــرت را بــه 

خــارج از کشــور، در چــه می بینــد؟

عاملــی بلخــی: علــت اساســی و اصلــی، ناامنــی اســت. 

ناامنــی، امــکان دارد کــه نفــر را مســتقیم تهدیــد کنــد کــه جانــش 

ــه  ــکان دارد ک ــا ام ــد. ی ــرک می کن ــور را ت ــت و کش ــر اس ــه خط ب

بعضی هــا تهدیــدش غیرمســتقیم باشــد و تهدیــد جانــی نیســت؛ 

امــا ناامنی هــا ســبب می شــود کــه زمینه هــای شــغلی  شــان را از 

ــه ناامنــی. کســانی  کــه  دســت بدهنــد ولــی در کل برمی گــردد ب

تــرک می کننــد، در اثــر وضعیــت عمومــی ناامنــی در افغانســتان 

بــه رونــد صلــح  اســت و فعــا هــم، اگــر بتوانیــم، قضایــا را 

بکشــانیم، کــه صلــح تأمیــن شــود، مهاجــرت از بیــن خواهــد رفــت 

ــرون  ــه در بی ــانی  ک ــت. کس ــد یاف ــش خواه ــیار کاه ــم بس ــا ه و ی

ــه اوضــاع  ــا توجــه ب ــی ب ــد ول ــر می گردن ــه افغانســتان ب اســتند، ب

ــدارد و  ــود ن ــت وج ــه ی برگش ــت، زمین ــور اس ــه در کش ــی  ک ناامن

ــاری نیســت. ــرای اخــراج اجب فعــا افغانســتان کشــور مناســب ب

بیشــر  خارجــی،  کشــورهای  در  مهاجریــن  کابــل:  صبــح 

ــن  ــتند، ای ــه رو اس ــری روب ــکات بیش ــا مش ــورها ب ــدام کش در ک

می شــود؟ چیزی هایــی  چــه  شــامل  مشــکات 

عاملــی بلخــی: خــب، کشــورها دو بخــش اســت: کشــورهای 

مقصــد و کشــورهای ترانزیــت. در کشــورهای مقصــد، فعا مشــکل 

خاصــی وجــود نــدارد. بعــد از امضــای ســند بــا اتحادیــه ی اروپــا و 

کشــورهای اروپایــی، عمومــا مشــکل حــل شــده و یــک مصؤنیــت 

خوبــی در چــوکات حقــوق بی امللــل مهاجــرت بــه وجــود آمــده و 

ــد،  ــورهای مقص ــوع، در کش ــود. در مجم ــی می ش ــا بررس کیس ه

فعــا مشــکل نداریــم. فقــط مشــکلی  کــه بــرای مهاجریــن داریــم، 

از آن  ترانزیــت اســت. کشــورهایی  کــه مهاجریــن  کشــورهای 

ــا. بیشــرین مشــکات  ــه و اندونیزی ــان، ترکی ــد. یون ــور می کنن عب

مهاجریــن در همیــن ســه کشــور اســت. اول، چــون مهاجریــن در 

ایــن  کشــورها تقاضــای پناهندگــی منی دهنــد یــا کم تــر تقاضــای 

ندادنــد،  پناهندگــی  تقاضــای  وقتــی  می دهنــد.  پناهندگــی 

ــی  ــت، وقت ــی اس ــورت طبیع ــن ص ــد. در ای ــم ندارن ــت ه مصؤنی

 کــه پولیــس بــه این هــا دسرســی پیــدا می کنــد، بازداشــت و 

ــکاتی  ــان مش ــر یون ــد. در جزای ــرار می گیرن ــت ق ــورد آزار و اذی م

بــود کــه حــاال رو بــه کاهــش اســت. بعــد از ســفر مــن بــه یونــان، 

ــد  ــاش دارن ــا ت ــد و یونانی ه ــود آم ــه وج ــم گیری ب ــرات چش تغیی

تــا مهاجریــن را از جزیره هــا بــه داخــل آتــن انتقــال دهنــد کــه در 

ایــن روزهــا، دولــت یونــان در حــال انتقــال مهاجریــن از جزیره هــا 

بــه داخــل آتــن اســت. البتــه، یــک مشــکلی  کــه بــه وجــود آمــد، 

عکس العمــل مــردم یونــان بــرای جابه جایــی مهاجریــن در داخــل 

شــهرها بــود. دولــت یونــان بــرای حــل ایــن مشــکل، برنامه ریــزی 

ــر  ــه مهاج ــه ای ک ــرد. در هــر منطق ــیم بندی ک ــوع تقس ــک ن و ی

ــند.  ــه باش ــاکنان آن منطق ــد س ــک فیص ــرث ی ــد اک ــتد، ح می فرس

ــن در حــال  ــن اســاس، مشــکل حــل شــده و فعــا مهاجری ــر ای ب

ــا در حــال  ــادی اســت. م ــه، مشــکات زی ــال اســت. در ترکی انتق

مذاکــره بــا ترکیــه اســتیم. قــرار اســت کــه بــا دولــت یــک اعامیــه 

ــه وضعیــت  و یــک تفاهم نامــه امضــا کنیــم. اعامیــه در ارتبــاط ب

ــه کنــرل شــود. تفاهم نامــه در مــورد  ــن اســت کــه چگون مهاجری

انتقــال کارگــر بــه صــورت قانونــی در ترکیــه اســت. طبیعــی اســت، 

وقتــی کارگــر قانونــی مــی رود، زمینــه ی مهاجرت هــای غیرقانونــی 

ــب  ــال تعقی ــده و در ح ــی ش ــندها نهای ــن س ــی رود. ای ــن م از بی

بــرای امضــای ایــن ســندها اســتیم کــه بــا امضــای ایــن دو ســند، 

وضعیــت در ترکیــه بســیار تغییــر خواهــد کــرد. هفتــه ی گذشــته بــا 

ســفیر ترکیــه صحــب داشــتم، آن هــا تعقیــب می کننــد. کارگرانــی  

را کــه ترکیــه رضورت دارد و از بیــرون تأمیــن می کنــد، بــرای ایــن 

ــم شــود کــه  ــا قســمی تنظی ــن اســت ت ــت ای ــک اولوی موضــوع، ی

کارگــران افغان هــا بــوده باشــند. در کشــور ســومی کــه مشــکات 

زیــاد اســت، اندونیزیــا اســت. در ایــن کشــور عمدتــا، مهاجرینــی 

اســتند کــه بــه صــورت قانونــی، کشــور ثالــث را تقاضــا می کنــد. 

مهاجریــن در یونــان و ترکیــه، تقاضــای کشــور ثالــث را ندارنــد؛ امــا 

در انتظــار اســتند کــه قاچاقــی برونــد. مهاجریــن در اندونیزیــا از 

طریــق )UNHCR( تقاضــا دارنــد کــه بــه صــورت قانونــی برونــد. 

حــدود ســه ســال می شــود کــه رونــد طــی مراحــل کشــور ثالــث در 

اندونیزیــا بــه مشــکل مواجــه شــده اســت. بــه خصــوص در امریــکا. 

ــکا دارد،  ــی امری ــور فعل ــه رییس جمه ــی  ک ــد مهاجرت ــت ض سیاس

پذیــرش بســیار ســخت شــده. حتــا کســانی که قبــا پذیرفتــه 

شــده، بــرای آن هــا مشــکاتی وجــود دارد. در مــاه اکتــرب، در 

ســفری کــه بــه ژنیــوا داشــتم، در ایــن رابطــه صحبت هایــی داشــتم 

ــیه ی  ــاون اقیانوس ــد مع ــرار ش ــا، ق ــن صحبت ه ــه ی ای و در نتیج

ــا بــرای حــل مشــکل مهاجریــن،  )UNHCR( ســفری در اندونیزی

ــود  ــرار ب ــن ســازمان ق داشــته باشــد و همین طــور، کمیشــران ای

کــه ســفری در یونــان داشــته باشــند، مشــکاتی را  کــه مهاجریــن 

ــد.  ــت وجو کنن ــل را جس ــای ح ــی و راه ه ــد، بررس ــا دارن در آن ج

بنابرایــن، در ایــن ســه تــا کشــور، بیشــرین مشــکات مهاجریــن را 

داریــم. در ترکیــه رقــم مهاجریــن بــاال رفتــه کــه در حــدود یــک لک 

و هشــتاد هــزار می رســد. ترکیــه، تحمــل ایــن فشــارها را نــدارد و 

افزایــش مهاجریــن در ایــن کشــور، نشــأت گرفتــه از تحریم هــای 

امریــکا علیــه ایــران اســت. ایــن تحریم هــا ســبب مشــکات 

ــی   ــت. مهاجرین ــه اس ــش یافت ــران کاه ــول ای ــده و پ ــادی ش اقص

ــه  ــذرد. ب ــختی می گ ــه س ــان ب ــی  ش ــتند، زندگ ــران اس ــه در ای ک

ایــن دلیــل، تصمیــم می گیرنــد کــه بــه ســوی کشــورهای اروپایــی 

ــه  ــد. ب ــور می کنن ــه عب ــد از ترکی ــه می رون ــیری  ک ــد. در مس برون

ایــن لحــاظ، رقــم افزایــش یافتــه اســت. موضــوع دیگــری  کــه فعــا 

ــوند،  ــراج می ش ــاری اخ ــه اجب ــن از ترکی ــود، مهاجری ــه  می ش گفت

ایــن گفته هــا صحــت نــدارد. اخــراج اجبــاری نیســت. وقتــی 

ــت  ــس بازداش ــد، پولی ــی می رون ــر قانون ــورت غی ــه ص ــن ب مهاجری

ــی  ــد. وقت ــه داری می کن ــن نگ ــت های مهاجری ــل بازداش و در مح

ــه  ــن نتیج ــه ای ــن ب ــود، مهاجری ــی می ش ــه داری طوالن ــدت نگ م

ــان  ــود ش ــد و خ ــه منی توانن ــد رفت ــور مقص ــه کش ــه ب ــند ک می رس

تقاضــا می دهنــد تــا بــه افغانســتان برگردنــد. تــا وقتــی  کــه خــود 

شــان تقاضــا نکننــد و داوطلــب نباشــند، اخــراج منی شــوند. 

منتهــا، آن هــا هــامن تقاضــای عــودت طلبانه  ی شــان در نتیجــه ی 

ــد  ــی ناامی ــورهای اروپای ــوی کش ــه س ــنت ب ــه از رف ــت ک ــن اس ای

می شــوند. بنابرایــن، بــه نحــوی می شــود گفــت کــه هــم داوطلــب 

و هــم جــرب. اخــراج اجبــاری از ســوی ترکیــه نیســت. روزانــه ســه 

صــد نفــر، گاهــی کم تــر و گاهــی بیشــر بــه افغانســتان می آینــد. 

ــر  ــر نف ــرای ه ــد، ب ــل می آین ــه در کاب ــانی  ک ــه، کس ــن برنام در ای

ــات مــی رود، کمــک  یــک کمــک می شــود و کســانی   کــه در والی

ــرد.  ــورت منی گی ص

و  مهاجریــن  بــه  والیــات  در   )IOM( چــرا  کابــل:  صبــح 

منی کنــد؟ کمــک  عودت کننــده، 

صــورت   )IOM( طریــق  از  کمــک  چــون  بلخــی:  عاملــی 

می گیــرد. کارمنــدان و پولــی کــه دارد در کابــل اســت، جــای 

بدهــد. پوشــش  منی توانــد  را  دیگــری 

صبــح کابــل: ســاالنه چــه تعــداد مهاجریــن بــه داخــل کشــور 

ــا اجبــاری؟ ــد، داوطلــب اســتند ی برمی گردن

ــم و هــم  ــاری داری ــران، هــم اخــراج اجب عاملــی بلخــی: از ای

ــه. در ســال جــاری شــاید حــدود چهــار صــد هــزار نفــر  داوطلبان

ایــران  از  باشــیم.  داشــته  از مجمــوع کشــورها، عودت کننــده 

ــاری  ــراج اجب ــم اخ ــا ه ــن این ه ــه در بی ــت ک ــم اس ــرین رق بیش

ــم کــه رقــم  ــه داری ــه. از پاکســتان داوطلبان اســت و هــم داوطلبان

آن نســبت بــه پارســال، بســیار کــم اســت. اخــراج اجبــاری از 

کشــورهای اروپایــی رقــم انــدک اســت و هنــوز بــه بلندتریــن رقــم 

اخــراج اجبــاری زمــان حکومــت قبلــی )حکومــت کــرزی( نرســیده 

ــزار دو  ــک ه ــال ی ــک س ــرزی، در ی ــت ک ــان حکوم ــت. در زم اس

صــدو پنجــاه نفــر اخــراج اجبــاری داشــتیم ولــی در ایــن ســال ها، 

حداقــل در یــک ســال بــه یــک هــزار نفــر نرســیده. در ســال جــاری 

ــراج  ــی اخ ــورهای اروپای ــوع کش ــر از مجم ــد نف ــت ص ــدود هش ح

ــتیم. ــاری داش اجب

ــد، وزار  ــور برمی گردن ــل کش ــه داخ ــه ب ــل: آنانی ک ــح کاب صب

ــرای آن هــا دارد؟  ــه ب ــن چــه برنام مهاجری

و  داوطلبانــه  برمی گردنــد،  آن هایــی  کــه  بلخــی:  عاملــی 

اجبــاری فــرق می کنــد. آن هایــی کــه داوطلبانــه می آینــد، در 

کشــوری  کــه آن هــا محــل زندگــی  شــان بــوده، هــامن کشــور 

 )IOM( بــرای  شــان کمــک می کنــد و در افغانســتان از طریــق

ــاوت  ــورها متف ــک کش ــود. کم ــت وجو می ش ــغلی جس ــه ی ش زمین

ــوی  ــی و حرف ــای فن ــت دارد، آموزش ه ــه دول ــه ای ک ــت. برنام اس

ــود  ــام می ش ــی انج ــور اجتامع ــق وزارت کار ام ــه از طری ــت ک اس

و ســاالنه، کســانی را کــه آمــوزش می دهــد، چهــل فیصــد آن هــا 

از عودت کننــدگان می باشــد. زمینه هــای تعلیمــی و تحصیلــی 

 شــان بــا وزارت معــارف هم آهنــگ می شــود و همین طــور بــا وزارت 

صحــت هم آهنــگ شــده کــه بــه مشــکات صحــی  شــان رســیدگی 

می شــود و کســانی  کــه فامیــل داشــته باشــند، یــک منــره زمیــن 

ــرای  ــی ب ــده ممکــن اســت کــه منازل داده می شــود. در ســال آین

 شــان ســاخته شــود.

ــه  ــاری را ب ــن آم ــن، وزارت مهاجری ــش از ای ــل: پی ــح کاب صب

ــته،  ــال گذش ــژده س ــول ه ــه در ط ــل داد ک ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــد  ــه ش ــد و گفت ــته  ان ــور برگش ــل کش ــه داخ ــون ب ــدود ده میلی ح

ــه ی  ــود. برنام ــع می ش ــن توزی ــت کنندگان، زمی ــرای بازگش ــه ب ک

ــت؟ ــه اس ــن چگون ــع زمی توزی

عاملــی بلخــی: البتــه در طــول ایــن مدت هــا ده میلیــون نفــر 

برگشــتند. و در طــول ایــن مــدت، بیشــر از 50 هــزار فامیــل بــرای 

 شــان زمیــن توزیــع شــده اســت. 32 هــزار فامیــل در شــهرک هایی 

ــرای  شــان ســاخته شــده اســت، زندگــی می کننــد؛ یعنــی،  کــه ب

بعــد از یــک بررســی، زمین هــا توزیــع می شــود کــه آن هــا مســتحق 

ــرای کســی کــه قبــا زمیــن  ــودن  شــان تشــخیص داده شــود. ب ب

طــور  ایــن  بنابرایــن،  منی شــود.  داده  زمیــن  باشــد،  داشــته 

نیســت هرکســی  کــه مهاجــرت کــرد و برگــردد، زمیــن داده شــود. 

ده میلیــون بازگشــت کننده همــه ی  شــان فامیــل دار نیســتند. 

بــرای کســانی زمیــن داده می شــود کــه متأهــل اســتند. ایــن 

ــت  ــر اکرثی ــن خاط ــه همی ــت. ب ــرد نیس ــراد مج ــرای اف ــاز ب امتی

ــاری  ــال ج ــا، در س ــتند. مث ــرد اس ــتند، مج ــه برگش ــانی  ک کس

ــم کــه در میــان  بیشــر از چهارصــد هــزار نفــر عودت کننــده داری

آن هــا، 95 درصــد شــان مجــرد اســتند و مســتحق زمیــن شــناخته 

ــن داده منی شــود کــه  ــک منــره زمی ــر ی ــرای هــر نف منی شــوند. ب

ــره  ــون من ــت کننده، ده میلی ــون بازگش ــرای ده میلی ــد ب ــرار باش ق

زمیــن داده شــود. 

ــری از  ــرل و جلوگی ــرای کن ــن ب ــل: وزارت مهاجری ــح کاب صب

ــه  ــرت را در چ ــی مهاج ــت اساس ــه دارد و عل ــه برنام ــرت چ مهاج

می بینــد؟

و چــاره ی  ناامنــی اســت  بلخــی: علــت اساســی  عاملــی 

اساســی هــم آوردن امنیــت اســت کــه ایــن، کار مــا نیســت. 

ــا  ــد ی ــود آورن ــه وج ــح را ب ــه صل ــت ک ــی اس ــای امنیت کار نهاده

مذاکراتــی کــه جریــان دارد و گفتــه می شــود کــه جنــگ راه حــل 

نیســت، امیــدوار اســتیم کــه مذاکــرات نتیجــه بدهــد و صلــح 

ــی رود. ــن م ــح از بی ــدن صل ــا آم ــرت ب ــد. مهاج بیای

5

سیدمهدی حسینی

از تمجید تا نقد و اصالح

با آمدن صلح، مهاجری نخواهیم داشت
سیدحسین عالمی بلخی: در فصل زمستان، برای 42 هزار فامیل بی جاشده بودجه نداریم

گفت وگو با سیدحسین عالمی بلخی ) وزیر مهاجرین (
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برده داری تنها یادگاری از گذشته های مان نیست. سازمان 

میلیون  چهل  از  بیش  هم اکنون،  که  می گوید  کار  بین املللی 

مشکل  استند.  مدرن  برده داری  قربانی  دنیا  رسارس  در  انسان 

قوانین  در  مدرن  برده داری  جوانب  بیشر  که  است  این جا 

کشورها تعریف نشده و افراد زیادی در رسارس دنیا مجبور به کار 

امروز  می شوند.  انسان  قاچاق  و  اجباری  ازدواج های  اجباری، 

دسامرب  دوم  در  سال  هر  که  است  برده داری  محو  جهانی  روز 

از آن بزرگ داشت به عمل می آید. مجمع عمومی سازمان ملل 

مدرن  برده داری  محو  برای  سو،  این  به   1986 سال  از  متحد 

را روی  برنامه هایی  از میان برداشنت آن، در کشورهای عضو  و 

است. گرفته  دست 

انسان ها در طول تاریخ توانسته اند به طور قابل ماحظه ای 

از  به  قادر  کلی  صورت  به  اما  کنند؛  عبور  سنتی  برده داری  از 

میان برداشنت آن نبوده اند. برده داری هنوز هم برای تعدادی 

جوامع  در  بانفود  افراد  و  بزرگ  رشکت های  ثروت مندان،  از 

گوناگون، هامن رونق برده داری سنتی در قرن های اخیر را دارد. 

سازمان ملل می گوید که از میان چهل میلیون فردی که برده ی 

مدرن به شامر می روند، نزدیک به 25 میلیون نفر آن مجبور به 

انجام کارهای اجباری با درآمد کم می شوند و در حدود 15.5 

میلیون نفر دیگر، مجبور اند تن به ازدواج های اجباری بدهند. 

انسان ها، دست کم  از جمعیت  نفر  این حساب، در هر هزار  با 

این  از  که  این  نگران کننده تر  و  استند  مدرن  برده ی  نفر  پنج 

میان، یک نفر از چهار برده ی مدرن، کودک است.

در  منفوری  پدیده ی  برده داری  که  گفت  می توان  کل  در 

هم  هنوز  افراد  از  برخی  برای  پدیده  این  اما  است؛  بر  میان 

سود هنگفتی دارد و برده داران، حتا در همین قرن 21، افراد 

می کشند  برده های خود  از  زیادی  کار  می گیرند،  بردگی  به  را 

اگر می پردازند هم  یا  پولی منی پردازند  یا هیچ  کار  آن  بابت  و 

بسیار ناچیز است. با این وجود، از قدیم تا کنون، چه کارهایی 

امپراتوری  انجام شده است؟  برده داری  از میان برداشنت  برای 

موریا که بر شبه قاره ی هند حکم رانی می کرد، از 269 – 232 

برده داری  اما خود  کرد؛  ممنوع  را  برده   تجارِت  میاد،  از  پیش 

را نه. دودماِن چین که از 221 – 206 پیش از میاد بر چین 

را  رعیت داری  و  برد  میان  از  را  برده داری  می کرد،  فرمان روایی 

پدیده ی منحوسی می دانست؛ اما بیشر قوانین دودمان چین با 

برکنار شدنش از قدرت، نابود شد. در قرن 21 هم، سال 2014 

مسیحیت  بودیسم،  مانند  جهانی  ادیان  بزرگ  رهربان  که  بود 

کاتولیک، یهودیت و اسام، پای تعهد مشرکی علیه برده داری 

کردند. امضا  مدرن 

میان  از  برای  زیادی  تاش های  هر،  و  فیلم  دنیای  در 

برداشنت برده داری صورت گرفته است و رشکت ها یا دولت های 

میان  در  شگرفی  تأثیرات  که  اند  ساخته   فیلم  آن  علیه  زیادی 

مردم داشته است. اولین فیلم با موضوع برده داری، فیلم »تولد 

دیگری  فیلم های  این  از  پس  بود.   1915 سال  در  ملت«  یک 

خوبی،  به  آنان  از  برخی  اما  شد؛  ساخته  موضوع  این  در  هم 

از موارد،  پاره ای  و در  به تصویر نکشیده  را  برده داری  با  مبارزه 

خوب  را  برده داری  آن،  برداشنت  میان  از  برای  تبلیغ  جای  به 

جدی  فیلم های  سو،  این  به   21 قرن  آغاز  از  اند.  داده  جلوه 

از  تعدادی  و  شده  ساخته  برده داری  علیه  مبارزه  در  خوبی  و 

از جشن واره های معترب جهانی دریافت  آن ها جوایز خوبی هم 

کرده اند. یکی از زیبا ترین فیلم هایی از این دسته، فیلم »12 

فیلم  این  است.  مک کوئین  استیو  کارگردانی  با  بردگی«  سال 

هم اکنون جزء 250 فیلم برتر دنیا از نظر وب سایت معترب »بانک 

می شود. محسوب   )IMDb( فیلم ها«  اینرنتی  اطاعات 

که  می آوریم  عمل  به  گرامی داشت  روز  این  از  حالی  در  ما 

سوءاستفاده،  مورد  دنیا،  رسارس  در  زیادی  افراد  اکنون  هم  

بهره برداری جنسی و کار اجباری قرار می گیرند. علت اساسی 

برده داری مدرن، فقر است. کشورهایی که با سطح سواد پایین، 

آزادی محدود اقتصادی و حاکمیت ضعیف قانون دست و پنجه 

نرم می کنند، باعث ایجاد محیط مناسبی برای برده داری مدرن 

میان  و  فقیر  کشورهای  در  بیشر  مدرن  برده داری  می شوند. 

توسعه یافته  کشورهای  دامن  اما  می خورد؛  چشم  به  اقلیت ها 

معدن،  استخراج  در صنایع  نفر  هزار  ده ها  است.  گرفته  نیز  را 

گرفته  بردگی  به  مرفه تر،  کشورهای  برای  تولید  و  کشاورزی 

در  مدرن  برده داری  که  می دهد  نشان  جهانی  آمار  می شوند. 

سال 2014، بیش از 150 میلیون دالر برای برده داران مدرن 

سود داشته است؛ البته این رقم در مقایسه با گذشته بسیار کم 

است، به گونه ی مثال، هر کدام از برده های امریکایی در سال 

امریکایی  دالر   40000 به  نزدیک  رقمی  به  میادی،   1809

فروخته می شدند، در حالی که امروز می توان تنها با 90 دالر، 

خرید. مدرن  برده ی  یک 

امروزه بردگی جنسی، ازدواج های اجباری، کودک همری 

انواع گوناگون برده داری  مدرن است  از  و کار کردن کودکان، 

که به گونه ی منظم در کشورهای زیادی ادامه دارد. آمارهای 

را  امروزی  برده های  از  درصد   26 که  می دهند  نشان  رسمی 

کودکان تشکیل می دهند. منونه ی برده های کودک را می توان 

ببینید.  می کنید،  زندگی  آن  در  که  منطقه ای  و  شهر  در 

می شوند،  سازمان یافته  گدایی های  به  مجبور  که  کودکانی 

دوست ندارند گدایی کنند یا کودکانی که در سطح خیابان ها، 

اسپند دود می کنند و موتر می شویند، هیچ وقت به میل خود 

اند.  نزده  کارهایی  به چنین  دست 

و  اجباری  ازدواج های  مدرن،  برده داری  دیگر  نوع 

کودک همری است. این نوع از برده داری، بر میلیون ها زن و 

دخر در رسارس جهان تأثیر گذاشته است. زمانی که خانواده ها 

نتوانند خرج کودکان شان را بپردازند، دخران شان به ازدواج 

این مردان  اغلب وقت ها،  مردان ثروت مندتر درآورده می شوند. 

که  دخرانی  وظیفه ی  و  دارند  آن ها  با  زیادی  سنی  فاصله ی 

این  است.  همران  به  خدمت  اند،  شده  ازدواج  به  مجبور 

قرار  جنسی  و  زبانی  جسمی،  سوءاستفاده های  مورد  دخران 

می گیرند. نگون بختانه، افغانستان نرخ باالیی از کودک همری 

دارد و آمارها حاکی از ازدواج 57 درصد از دخران کشور پیش 

برای  معمول  سن  آمارها  این  است.  19سالگی  به  رسیدن  از 

می داند. سال   16  –  15 را  افغانستان  در  دخران  ازدواج 

 Walk Free( فیری  واک  بنیاد  ساالنه ی  گزارش  برآوردهای 

Foundation( نشان گر آن است که کوریای شاملی با 104 نفر 

و  را دارد  برده داری مدرن  اول در  رتبه ی  در هر هزار جمعیت، 

افغانستان هم با 22 نفر به ازای هر هزار جمعیت، در جای گاه 

کوریای  کشوِر  چهار  تنها  است.  ایستاده  رده بندی  این  پنجم 

وضعیت  مرکزی  افریقای  جمهوری  و  بوروندی  اریره،  شاملی، 

دارند. برده داری مدرن  در  افغانستان  به  نسبت  وخیم تری 

رشد کند اقتصاد کشور و گسرش سطح فقر میان شهروندان، 

افغانستان را با تهدید بزرگی روبه رو کرده است. اگر وضعیت به 

میان  مدرن  برده داری  آمار  بی تردید  یابد،  ادامه  منوال  همین 

برای  را  ناخوشایندی  پیامدهای  و  شد  خواهد  بیشر  افغان ها 

برده داری های  برابر  در  که  جامعه  فقیر  طبقه ی  ویژه  به  همه، 

مدرن آسیب پذیرتر استند، رقم خواهد زد. رشد اقتصادی پایدار، 

بلند رفنت میزان رفاه در میان مردم و برنامه های موثر، می تواند 

در توقف یا کاهش میزان برده داری مدرن در کشور مؤثر باشد. 

خیلی  استند،  مدرن  برده ی  کسانی  چه  که  این  شناسایی 

آسان نیست؛ چه بسا بسیاری از مردم برده ی مدرن اند و خود 

باید منتظر ماند و دید که در میان این همه  منی دانند. امروز 

آیا  می اندازد،  چنگ  ملت  و  دولت  دامن  به  که  گرفتاری هایی 

برنامه ای برای ریشه کن کردن برده داری در کشور وجود دارد؟

خانواده6

حتــا اگــر فــردی غیــر اجتامعــی باشــید، نداشــنت دوســت 

خــوب و صمیمــی بــرای تــان آزاردهنــده خواهــد بــود. شــاید 

مهــارت  نداشــنت  تنهایــی،  احســاس  علــت  اصلی تریــن 

ارتبــاط یــا توقــع بــاال و نادرســت از دوســتی ها اســت. 

ــد کــه در مواقــع مهــم  ــه داشــنت دوســتی دارن ــاز ب همــه نی

ــد در  ــار شــان باشــد. داشــنت کســی کــه بتوانی زندگــی کن

ــه  ــد، ب ــت کنی ــا او صحب ــی ب ــای زندگ ــام جنبه ه ــاره ی مت ب

ــا  ــه ب ــرای آن ک ــرد. ب ــد ک ــک خواه ــام کم ــامت روان ش س

کســی دوســت شــوید، ابتــدا بایــد خــود را بهــر شــناخته و 

در صــدد یافــنت فرصت هایــی بــرای ماقــات بــا افــرادی کــه 

ــد باشــید. ــا شــام دارن یــک وجــه اشــراک ب

از   دالیــل نداشــنت دوســت خــوب، جدایــی و دوری 

ــا  ــی م ــاد زندگ ــام ابع ــت و مت ــرده اس ــیار گس ــران، بس دیگ

ــت  ــنت دوس ــل نداش ــن دلی ــا مهم تری ــرد؛ ام ــر می گی را در ب

خــوب، تجربیــات دوران کودکــی یــا ســبک های تربیتــی 

خانــواده اســت. مهم تریــن علــل نداشــنت دوســت خــوب بــه 

رشح زیــر می باشــد:

در  ناتوانــی  علــت  مهم تریــن  خانوادگــی:  روابــط   -1

دوســت یابی، تربیــت خانوادگــی اســت. برخــی خانواده هــا 

روابــط محــدود و بســته را بــه فرزنــدان آمــوزش داده انــد یــا 

آن هــا را محتــاط، محافظــه کار، بی اعتــامد بــه دیگــران و 

غیــر اجتامعــی بــار آورده انــد. در این گونــه مواقــع می تــوان 

ــت را  ــواده، عل ــاری و سیســتم خان ــل الگوهــای رفت ــا تحلی ب

ــر از الگو هــای  ــه فــرد کمــک کــرد کــه فرات برطــرف کــرد و ب

ــار کنــد. ــواده رفت خان

ــنت  ــل نداش ــن دالی ــی از اصلی تری ــودن: یک ــی ب خجالت

دوســت خــوب، ناتوانــی در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــه 

دلیــل خجالتــی بــودن اســت. دالیــل خجالتــی بــودن یــک 

بحــث مفصــل خواهــد بــود؛ امــا بــه طــور کلــی ایــن مســأله از 

اعتــامد بــه نفــس پاییــن، احتیــاط و محافظــه کاری بیــش از 

حــد، عــدم بــاور بــه خــود و ... ناشــی می شــود.

ــه  ــتباه، ب ــا اش ــت ی ــرادی درس ــی اف ــودن: گاه ــرور ب مغ

دیگــران نــگاه از بــاال دارنــد. غــرور بیــش از حــد آن هــا باعــث 

ــا  ــد ب ــد و نخواهن ــود ببینی ــر از خ ــران را کم ــود دیگ می ش

نزدیــک شــدن بــه آن هــا ســطح خــود را پاییــن بیاورنــد. 

اشــتباه بــودن ایــن نــگاه کامــا مشــخص بــوده و باعــث تنهــا 

مانــدن می شــود.

اعتامدبه نفــس پاییــن: احســاس حقــارت و کمــر بــودن 

از دیگــران، دقیقــا مثــل غــرور، شــام را از دیگــران دور 

می کنــد. بــه دیگــران نزدیــک منی شــوید؛ چــون زشــت، 

ــوش  ــام خ ــران از ش ــی دیگ ــور کل ــه ط ــر و ب ــف، بی ه ضعی

ــس  ــر ک ــت. ه ــتباه اس ــر اش ــن تفک ــا ای ــد؛ ام ــان منی آی ش

در کنــار معایــب، مزایایــی هــم دارد کــه می توانــد بــه آن هــا 

خوش بیــن بــوده و بــرای رشوع دوســتی بــه آن هــا اتــکا کنــد.

ــکاتی  ــر از مش ــی دیگ ــا: یک ــه تفاوت ه ــرام ب ــدم اح ع

می شــود؛  عمیــق  دوســتی  یــک  ایجــاد  مانــع  کــه 

ایــن مســأله کــه انســان ها  نپذیرفــنت تفاوت هــا اســت؛ 

ــر  ــه هم فک ــد ک ــت کنن ــت و برخاس ــانی نشس ــا کس ــد ب بای

و هم عقیــده ی آن هــا اســتند درســت اســت؛ امــا گاهــی 

ــه  ــوند ک ــدا می ش ــا پی ــی م ــدی در زندگ ــای ارزش من آدم ه

بــه خاطــر تفاوت هــا، منی توانیــم بــه آن هــا نزدیــک مبانیــم. 

ــد و  ــاوت دارن ــا هــم تف ــم کــه متــام انســان ها ب ــد بپذیری بای

همیــن تفاوت هــا اســت کــه باعــث کشــش و جــذب آدم هــا 

می شــود. تنهــا کســی کــه کامــا شــبیه شــام اســت، خــود 

شــامیید. بــه تفاوت هــا احــرام بگذاریــد و آن هــا را بپذیریــد.

ــاال  ــیار ب ــتی بس ــام از دوس ــع ش ــی توق ــاال: گاه ــع ب توق

ــت  ــی اس ــوب کس ــت خ ــه دوس ــر ک ــن تفک ــا ای ــت؛ مث اس

کــه هــر کار از او می خواهیــم انجــام دهــد و هــر وقــت 

می خواهیــم باشــد و متــام رفتارهــای شــام را بپذیــرد. توقــع 

تــان را از دیگــران پاییــن بیاوریــد و بــا دیگــران بــه گونــه ای 

ــار شــود. ــا شــام رفت ــد ب ــد کــه دوســت داری ــار کنی رفت

برای داشنت دوست خوب چه کار کنیم؟

ــنت  ــه ی  داش ــی تجرب ــه در زندگ ــت ک ــی نیس ــچ کس هی

دوســت را نداشــته باشــد یــا نخواهــد تجربــه کنــد؛ امــا 

ــاری و  ــد اصــاح الگوهــای رفت ــدا نیازمن ــن مســأله در ابت ای

شــناختی اشــتباه اســت. در ادامــه بــه برخــی از ویژگی هایی 

ــد، اشــاره کــرده ام: ــد ایجــاد کنی کــه در خــود بای

• خود تان را دوست داشته باشید.

• سازگاری را یاد بگیرید.

• چند بعدی باشید.

• لبخند بزنید.

• وقت خود را پر کنید.

ــنت  ــا در نداش ــکات م ــیاری از مش ــی، بس ــور کل ــه ط  ب

ــا  ــی از م ــردد. خیل ــر می گ ــان ب ــود م ــه خ ــوب، ب ــت خ دوس

تکلیــف مــان بــا خــود مــان روشــن نیســت و منی دانیــم کــه 

چــه می خواهیــم.  خودشناســی و خــودکاوی، بــه شــام 

ــر  ــرز فک ــان، ط ــق ت ــان، عای ــود ت ــه خ ــد ک ــک می کن کم

تــان و توقــع تــان از یــک دوســت را کشــف کنیــد و اگــر هــم 

ــی  ــِت زندگ ــان های درس ــا انس ــد، ب ــدودی داری ــط مح رواب

ــری  ــر و عمیق ت خــود آشــنا شــوید و دوســتی های صمیمی ت

ــد.  ــه کنی را تجرب

نقش دوست صمیمی
 در روابط
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می خواهــد  کــه  حالــی  در  دارد؛  ســال  ســی 

ســال ها بدبختــی اش را بازگــو کنــد، بغــض امانــش 

منی دهــد. می گویــد کــه منی فهمــم ایــن همــه 

اشــک از کجــا شــده اســت کــه 17 ســال اســت 

ــال  ــتعار، 17 س ــام مس ــها »ن ــود. س ــک منی ش خش

دارای  کــه  می کنــد  ازدواج  مــردی  بــا  پیــش، 

اختــاالت روانــی اســت. ازدواج ســها، آغــاز بدبختی 

او اســت و طــی ایــن 17 ســال آن قــدر خشــونت را 

ــن  ــد، ای تحمــل کــرده اســت کــه حــاال فکــر می کن

خشــونت ها بخشــی از زندگــی زناشــویی اســت و 

هــر زنــی مکلــف اســت بایــد چنیــن خشــونت هایی 

ــد. ــل کن ــد و تحم ــوهرش ببین ــوی ش را از س

شــوهر ســها، مشــکل روانــی دارد کــه گاه ونــاگاه 

ــال  ــه 17 س ــمی ک ــود؛ خش ــم او می ش ــبب خش س

شــده اســت، بــا انــواع گوناگــون بــر تــن ســها خالــی 

ــت از  ــر اس ــم، پ ــه می بین ــها را ک ــدن س ــد. ب می کن

عائــم زخم هــای تــازه و کهنــه ای کــه در مــروز زمــان 

جــای شــان را بــه زخم هــای دیگــری داده انــد. 

ــایل  ــا وس ــدان و ی ــا دن ــا ب ــها، باره ــدن س ــت ب پوس

دیگــر کنــده شــده، اســتخوان های قســمت های 

مختلــف بدنــش، زیــر شــکنجه های بی رحامنــه ی 

ــام  ــال مت ــها؛ 17 س ــت. س ــته اس ــوهرش شکس ش

را، گاه و بــی گاه مــورد خشــونت قــرار گرفتــه اســت. 

ایــن کــه غذایــی رس وقــت حــارض نشــده یــا صــدای 

باعــث  همــه  شــده،  شــنیده  بچــه  اش  گریــه ی 

ســها  لت وکــوب  و  شــوهرش  خشــم  برانگیخــنت 

ــراری  ــوان برق ــی ت ــا وقت ــوهرش حت ــت؛ ش ــده اس ش

ــت،  ــته اس ــدن را نداش ــا ش ــی و ارض ــه ی جنس رابط

قســمت های از بــدن ســها را کنــده اســت کــه چــرا 

منی توانــد او را ارضــا کنــد.

و  کــودک،  هشــت  بــا  سی ســاله،  زن  ایــن 

دست فروشــی  بــا  را  زندگــی اش  روانــی،  شــوهر 

در خیابان هــای کابــل می گذرانــد. شــوهر ســها، 

چنــد ســالی از ازدواج شــان نگذشــته اســت کــه 

دیگــر دســت بــه هیــچ کاری منی زنــد و از ســها 

ــه   ــرج خان ــد خ ــده، بای ــور ش ــر ط ــه ه ــد ک می خواه

ــرای  ــه ب ــد ک ــها می گوی ــه س ــا ب ــاورد. او حت را دربی

ــا کار  ــد ی ــد کــه تن فروشــی می کن ــی منی کن او فرق

ــه  ــها ک ــاورد. س ــه را در بی ــرج خان ــد خ ــری؛ بای دیگ

ــنت  ــا گرف ــد، ب ــی بده ــه تن فروش ــن ب ــد ت منی توان

ــی در  ــه دست فروش ــش، ب ــول از برادران ــداری پ مق

ــا  ــد. او ب ــل رشوع می کن ــم کاب ــای بی رح خیابان ه

ــش را  ــت کودک ــوهر و هش ــود، ش ــرج خ ــن کار خ ای

ــه  ــن گون ــالی را ای ــد س ــها چن ــد. س ــن می کن تأمی

می شــود،  خــرب  روزی  کــه  ایــن  تــا  می گذرانــد 

ــت؛  ــرده اس ــنت زن دوم ک ــه گرف ــدام ب ــوهرش اق ش

اول  زن  مصــارف  پرداخــت  تــوان  کــه  شــوهری 

مــی رود.  دوم  زن  دنبــال  نــدارد،  را  کودکانــش  و 

ــدارد،  ــز را حــق شــوهرش می پن ســها کــه همــه چی

هیــچ اعراضــی منی کنــد. او، فکــر می کنــد کــه 

از  و  کنــد  مــروف  را  شــوهرش  دوم،  زن  شــاید 

خشــونت های شــوهرش بــر او و کودکانــش کــم 

ــود. ش

بــا آمــدن زن دوم، زندگــی ســها بدتــر از گذشــته 

ــار درآوردن  ــت در کن ــور اس ــاال او مجب ــود؛ ح می ش

دوم  زن  مــرف  اوالدهایــش،  و  خــود  مــرف 

کــه  ایــن  بــرای  ســها  آورد.  در  نیــز  را  شــوهرش 

مــرف همــه را منی توانــد درآورد، مجبــور می شــود 

دخــر بزرگ تــرش را کــه صنــف پنــج مکتــب اســت، 

ــربد.  ــا ب ــه خیابان ه ــود ب ــا خ ــد و ب ــب بکش از مکت

ــا  ــام در خیابان ه ــا ش ــح را ت ــرش، صب ــها و دخ س

در  نفــر  ده  بــرای  تــا  و  می کننــد  دست فروشــی 

خانــواده مــرف بپردازنــد. ایــن مــادر و دخــر، 

ماننــد دو تــا بــرده تــا شــام کار می کننــد و شــام 

ــد، شــوهرش ســها و دخــرش  ــه می رون ــه خان کــه ب

را تاشــی بدنــی می کنــد کــه مبــادا پولــی از درآمــد 

شــان را از او پنهــان کننــد. هــر روزی کــه بــا درآمــد 

کمــری بــه خانــه برمی گردنــد، بــه حــد مــرگ مــورد 

ــرای  ــرش ب ــها و دخ ــد. س ــرار می گیرن ــونت ق خش

ــد، روز را  ــرار نگیرن ــورد خشــونت ق ــن کــه شــام م ای

متــام تــاش می کننــد کــه بــا درآمــد بیشــر بــه 

ــد و هــر چــه درآمــد بیشــر باشــد، آن  ــه برگردن خان

ــر  ــه بس ــونت ب ــدون خش ــد ب ــاید بتوانن ــب را ش ش

ــد  ــد می کن ــها، او را تهدی ــوهر س ــد. ش ــواب برون خ

کــه اگــر درآمــد کافــی نداشــته باشــد، کــودکان 

بــه خیابــان  از مکتــب کشــیده  نیــز  را  دیگــرش 

می فرســتد.

ــاس  ــودش احس ــه ی خ ــه گفت ــر ب ــه دیگ ــها ک س

ــکنجه  ــه ش ــن هم ــر ای ــتخوان هایش زی ــد اس می کن

ــه از  ــرد ک ــم می گی ــام تصمی ــت، رسانج ــده اس پوکی

شــوهرش جــدا شــود و این گونــه آینــده ی کودکانش 

را تضمیــن کنــد. او بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی 

مراجعــه می کنــد؛ امــا بی خــرب از ایــن کــه اگــر 

جــدا شــود، دیگــر حــق دسرســی بــه کودکانــش را 

نــدارد. او زمانــی کــه بــه نهادهــای عدلــی مراجعــه 

می کنــد، برایــش می گوینــد، در صورتــی کــه از 

شــوهرش جــدا شــود، رسپرســتی فرزنــدان دخــرش 

را حــد اکــرث تــا 11 ســالگی و رسپرســتی پرانــش 

را تــا نُــه  ســالگی می توانــد بــه عهــده داشــته باشــد 

ــرد.  ــق می گی ــوهرش تعل ــه ش ــد از آن ب و بع

را کودکانــش  زندگــی اش  کــه متــام  ایــن زن 

را  مجبــور می شــود شــکایتش  دوبــاره  می دانــد، 

پــس بگیــرد و دنــدان در جگــری فــرو بــربد کــه 17 

ســال متــام می شــود، صبورانــه درد کشــیده اســت. 

او، حــاال مجبــور اســت پــس کنــار شــوهرش برگردد؛ 

ــل  ــه دلی ــل ســها، ب شــوهری کــه خشــمش در مقاب

مراجعــه ی او بــه نهادهــای عدلــی، چنــد برابــر شــده 

اســت. روبــه روی ســها نشســته ام و هــق هــق ای کــه 

شــانه هایش را تــکان می دهــد، آن قــدر جــان کاه 

ــانه های  ــا ش ــا ب ــم دنی ــاس می کن ــه احس ــت ک اس

ناتوانــی  شــانه های  می خــورد؛  تــکان  او  ناتــوان 

کــه 17 ســال متــام، وزن ســنگینی را حمــل کــرده 

ــوم نیســت کــه چنــد ســال دیگــر ایــن  اســت و معل

ــا  ــها تنه ــد زد. س ــه خواه ــا پرس درد را در خیابان ه

ــده  ــار ش ــت دچ ــن رسنوش ــه ای ــه ب ــت ک ــی نیس زن

اســت؛ او یکــی از هــزاران زنــی اســت کــه فقــط بــه 

دلیــل زن بــودن، مــورد نفریــن و شــکنجه ی مــردان 

ــط  ــوند وس ــرت می ش ــد و پ ــرار می گیرن ــواده ق خان

جامعــه ای تــا گلــو مردســاالر، رنــج قرن هــا بدبختــی 

جنســیتی را می پردازنــد. 

مادر دست فروش در خیابان های بی رحم کابل

افسانه یاس

روز جهانی محو برده داری
نظام برده داری نباید در افغانستان حاکم باشد

مهدی غالمی
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

و  ملکــی  خدمــات  و  اداری  اصاحــات  کمیســیون 

ــرای  ــی را ب ــر، طرزالعمل ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

ایجــاد تســهیات در اســتخدام افــراد دارای معلولیــت 

ــد. ــرده ان ــب ک ترتی

ــات اداری و  ــیون اصاح ــس کمیس ــادری، ریی ــادر ن ن

ــم  ــوس( در مراس ــنبه )10 ق ــی، روز یک ش ــات ملک خدم

معلولیــت،  دارای  افــراد  جهانــی  روز  از  گرامی داشــت 

ــهیات در  ــاد تس ــرای ایج ــی ب ــه طرزالعمل ــرد ک ــام ک اع

ــت. ــده اس ــذ ش ــوالن، ناف ــتخدام معل اس

بــرای  طرزالعمــل،  ایــن  اســاس  بــر  کــه  افــزود  او 

افزایــش ســهم افــراد دارای معلولیــت در ادارات دولتــی، 

تســهیاتی در بخــش اعــان بســت ها، پــر کــردن فرم هــا 

و ســواالت امتحــان اســتخدام در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــراد دارای  ــه اف ــا ب ــه حت ــرد ک ــاوه ک ــادری ع ــای ن آق

معلولیــت، منــرات امتیــازی داده خواهــد شــد و بــرای 

ــر  ــی در نظ ــای آموزش ــز برنامه ه ــا نی ــازی آن ه ظرفیت س

می شــود. گرفتــه 

بــر اســاس قانــون حقــوق و امتیــازات افــراد دارای 

معلولیــت، نزدیــک بــه 3 درصــد کارمنــدان ادارات دولتــی 

بایــد معلــوالن باشــند؛ امــا نــادر نــادری می گویــد کــه از 

میــان 400 هــزار کارمنــد خدمــات ملکــی، تنهــا ســه هــزار 

نفــر آن هــا معلــول انــد کــه کمــر از یــک درصــد را تشــکیل 

می دهــد.

از ســویی هــم، بنفشــه یعقوبــی، عضــو کمیســیون 

مســتقل حقــوق بــر کــه در ایــن مراســم ســخن مــی زد، 

از وزارت هــای معــارف، تحصیــات عالــی، شــهرداری ها و 

ســایر ادارات دولتــی خواســت تــا از کمیســیون اصاحــات 

اداری و خدمــات ملکــی الگوگیــری کــرده و تســهیات 

ــد. ــراد دارای معلولیــت فراهــم کن ــرای اف بیشــری را ب

او همچنــان گفــت کــه افــراد جامعــه بــا معلــوالن رفتــار 

مناســبی ندارنــد و بدتــر از ایــن، زمینــه ی آمــوزش فراگیــر 

کــه دسرســی آســان افــراد دارای معلولیــت بــه آمــوزش را 

تســهیل کنــد، در افغانســتان وجــود نــدارد.

بــر اســاس آمارهــای رســمی، دســت کم یــک میلیــون 

نواقــص  یــا  جنــگ  دلیــل  بــه  افغانســتان  شــهروند 

رنــج  روانــی  و  معولیــت جســمی  انــواع  از  ژنیتیکــی، 

ــن افــراد افــزوده  ــه ای ــد و ســاالنه 10 هــزار نفــر ب می برن

می شــود.

ــت  ــتانات والی ــوالی کوهس ــندگان ولس ــامری از باش ش

رسپــل، در برابــر گــروه طالبــان دســت بــه تظاهــرات 

زدنــد و در نتیجــه ی تیرانــدازی هراس افگنــان طالــب، دو 

غیرنظامــی کشــته و 6 غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدند.

ــوی  ــوس(، از س ــنبه )10 ق ــرات، روز یک ش ــن تظاه ای

باشــندگان روســتای جرغــان، در برابــر مــا امان اللــه 

ولســوالی  بــرای  طالبــان  نام نهــاد  ولســوال  منصــور، 

کوهســتانات راه انــدازی شــد.

گفتــه می شــود کــه معرضــان، بــر موتــر مــا امان اللــه 

ــوب،  ــنگ و چ ــتفاده از س ــا اس ــرده و ب ــه ک ــور، حمل منص

2 عــراده موتــر طالبــان را تخریــب کردنــد کــه بــا واکنــش 

اعضــای ایــن گــروه روبــه رو شــد.

وزارت دفــاع، گفتــه اســت کــه در نتیجــه ی تیرانــدازی 

ــودک  ــک ک ــمول ی ــه ش ــی ب ــان، دو غیرنظام ــراد طالب اف

جــان باختــه انــد و 6 غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــده انــد.

بــه گفتــه ی معرضــان، طالبــان بر باشــند گان ولســوالی 

کوهســتانات تحریــم اقتصــادی وضــع کــرده و مانــع انتقــال 

مــواد غذایــی و غیرغذایــی بــه ایــن ولســوالی شــده اند.

مــواد  متامــی  طالبــان  کــه  می گوینــد  معرضــان 

غذایــی و غیرغذایــی را کــه دکانــداران از مرکــز رسپــل 

آورده بودنــد، بــه دریــا انداختــه و بــر آن هــا تیرانــدازی 

ــد. ــرده ان ک

والیــت رسپــل در شــامل افغانســتان از بخش هــای 

ــتانات آن  ــوالی کوهس ــه ولس ــت ک ــور اس ــن کش ــن ای ناام

ــان  ــرل هراس افگن ــرف در کن ــن ط ــه ای ــال ب ــار س از چه

ــرار دارد. ــب ق طال

ــج  ــو )فل ــت پولی ــه ی مثب ــک واقع ــه تازگــی، ی ب

ــار  ــهر کنده ــاغ ش ــزل ب ــه ی من ــال( در منطق اطف

ــاله را  ــم س ــر یک ونی ــک پ ــیده و ی ــت رس ــه ثب ب

ــت. ــرده اس ــج ک ــه فل ــرای همیش ب

عامــه ی  آگاهــی  مســؤول  راســخ،  میرجــان 

بــه  صحــت،  وزارت  پولیــوی  محــو  برنامــه ی 

ایــن،  کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

چهارمیــن واقعــه ی مثبــت پولیــو اســت کــه در 

جریــان ســال جــاری در والیــت کندهــار بــه ثبــت 

اســت. رســیده 

ــامر  ــه، ش ــن واقع ــت ای ــا ثب ــه ب ــد ک او می افزای

مجموعــی واقعه هــای مثبــت پولیــو در افغانســتان 

در ســال جــاری، بــه 22 مــورد رســیده اســت.

ــه ی  ــد: »از 22 واقع ــاوه می کن ــخ ع ــای راس آق

ــه ثبــت رســیده، 8 مــورد در ارزگان، 5 مــورد در  ب

هلمنــد، 4 مــورد در کندهــار، 2 مــورد در پکتیــکا، 

1 مــورد در کــر، 1 مــورد در باغیــس و 1 مــورد 

ــیده  ــت رس ــه ثب ــار ب ــت ننگره ــز در والی ــر نی دیگ

اســت.«

ایــن در حالــی اســت کــه آمــار ثبت شــده ی 

واقعــات مثبــت پولیــو در جریــان ســال گذشــته ی 

ــید. ــورد می رس ــه 21 م ــادی، ب می

صحــت،  جهانــی  ســازمان  ایــن،  از  پیــش 

نگرانــی اش را در مــورد بیــامری پولیــو یــا فلــج 

اطفــال در افغانســتان، ابــراز کــرده بــود. ایــن 

ــا  ــه حت ــی ک ــا زمان ــود، ت ــرده ب ــد ک ــازمان تأکی س

یــک کــودک بــه ایــن بیــامری مبتــا باشــد، خطــر 

ــد  ــان را تهدی ــودکان جه ــه ی ک ــدن، هم ــا ش ابت

. می کنــد

ــور  ــه کش ــه، س ــتان و نیجری ــتان، پاکس افغانس

در جهــان انــد کــه تــا کنــون واقعــات مثبــت پولیــو 

ــود دارد. در آن وج

برخــی از نامــزدان ریاســت جمهــوری و شــامری از چهره هــای 

سیاســی، می گوینــد کــه روی ایجــاد طرحــی بــرای نجــات افغانســتان 

از بحــران، کار می کننــد.

نــام  زیــر  قــوس( در نشســتی  افــراد، روز یک شــنبه )10  ایــن 

»کنفرانــس صلــح و ارائــه ی طــرح حــل اساســی بحــران جــاری کشــور« 

ــران  ــتان را از بح ــا افغانس ــرد ت ــد ک ــاش خواهن ــه ت ــد ک ــد کردن تأکی

ــد. ــات بدهن نج

ــت  ــن نشس ــوری، در ای ــت جمه ــزد ریاس ــعود، نام ــی مس ــد ول احم

گفــت: »مــا بــه نقشــه ی نــو، تفكــر نــو، ذهنيــت نــو، دولــت نــو، برنامــه ی 

نــو، تعريــف نــو، كامــا بــه يــک فصــل هم فکــری و همگرايــى نــو 

رضورت داريــم تــا بــا ايجــاد يــک تهــداب اســاىس از آدرس اقتــدار ملــی 

ــه مســایل صلــح و جنــگ بپردازیــم.« ب

گل رحــامن قاضــی، رییــس شــورای صلــح و نجــات افغانســتان، نیــز 

گفــت کــه افغانســتان بــه ســوی پرتــگاه برگشــت ناپذیــری در حرکــت 

ــح در  ــرای تأمیــن صل ــی ب ــان گفــت کــه فرصــت خوب اســت. او همچن

افغانســتان بــه دســت آمــده و چهره هــای سیاســی و حکومــت، بایــد بــا 

یــک نظــر واحــد، هرچــه زودتــر بــا طالبــان وارد مذاکــره شــوند.

ــوری،  ــت جمه ــزد ریاس ــار، نام ــن حکمتی ــم، گلب الدی ــویی ه از س

ــوق  ــن حق ــزت و تأمی ــن ع ــه ضام ــت ک ــی اس ــتار صلح ــت، خواس گف

بایــد  افــزود کــه همــه طرف هــا  او  افغانســتان باشــد.  شــهروندان 

در گفت وگوهــای صلــح نقــش داشــته باشــند تــا صلــح پایــدار در 

ــود. ــن ش ــتان تأمی افغانس

او تأکیــد کــرد کــه نشســت بــن یــک فاجعــه بــود و نبایــد بــار دیگــر 

ــا آغــاز گفت وگوهــای  تکــرار شــود. آقــای حکمتیــار، عــاوه کــرد کــه ب

بین االفغانــی، بایــد حکومــت موقــت ایجــاد شــود.

ــا راه نجــات افغانســتان و رســیدن  ــه تنه ــار گفــت ک ــای حکمتی آق

بــه اقتــدار، برگــزاری انتخابــات شــفاف و عادالنــه اســت. او ادامــه 

ــود و  ــزار ش ــت برگ ــت موق ــربی حکوم ــت ره ــد تح ــات بای داد: »انتخاب

وظیفــه ی حکومــت موقــت هــم بایــد تنهــا برگــزاری انتخابــات باشــد. 

انتخاباتــی کــه رهــرب حکومــت در آن نامــزد باشــد، بــدون تقلــب 

ــات  ــتفاده از امکان ــق اس ــی ح ــچ کس ــات هی ــود. در انتخاب ــد ب نخواه

ــر ســوال خواهــد  ــد را زی ــرا ایــن کار شــفافیت رون ــدارد، زی دولتــی را ن

ــرد.« ب

در همیــن حــال، اعضــای پیشــین گــروه طالبــان نیــز در ایــن 

نشســت گفتنــد کــه دلیــل آغــاز نشــدن گفت وگوهــا میــان طالبــان و 

ــتان  ــس در افغانس ــراری آتش ب ــی برق ــر رس چگونگ ــاف ب ــکا، اخت امری

ــت. اس

عبدالحکیــم مجاهــد، عضــو پیشــین طالبــان گفــت: »حــاال وقــت آن 

رســیده تــا امریــکا از طالبــان در دوحــه تضمیــن بگیــرد و طالبــان هــم 

بــه ایــن متعهــد انــد کــه از خــاک افغانســتان در برابــر کســی اســتفاده 

منی کننــد.«

بــا ایــن حــال، ایــن نامــزدان ریاســت جمهــوری و چهره هــای 

ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ک ــرده ان ــد ک ــه ای تأکی ــی، در قطع نام سیاس

ــت  ــک حکوم ــاد ی ــرای ایج ــه را ب ــا زمین ــت ت ــت جمهوری نتوانس ریاس

پذیرفتنــی فراهــم کنــد و بــه همیــن دلیــل، نیــاز اســت تــا طــرح نجــات 

ــود. ــاد ش ــران ایج ــتان از بح افغانس

در قطع نامــه ی آن هــا، بــر پایــان جنــگ، خــروج نیروهــای خارجــی 

ــال  ــت آوردهای 18 س ــظ دس ــی، حف ــاق مل ــاد وف ــتان، ایج از افغانس

گذشــته و تضمیــن امریــکا و جامعــه ی جهانــی از توافقــات صلــح، 

ــد شــده اســت. تأکی

ــان 8  ــه در جری ــد ک ــه، می گوین ــؤوالن وزارت مالی مس

ــش  ــی در بخ ــه ی جهان ــای جامع ــته، کمک ه ــال گذش س

ــه اســت. توســعه ی افغانســتان، 46 درصــد کاهــش یافت

ناهیــد رسابــی، معــاون پالیســی وزارت مالیــه، روز 

یک شــنبه )10 قــوس( در یــک نشســت خــربی گفــت 

ــعه ی  ــش توس ــی در بخ ــه ی جهان ــای جامع ــه کمک ه ک

افغانســتان، از 15.7 میلیــارد دالــر امریکایــی در ســال 

ــه  ــش یافت ــال 2018 کاه ــارد در س ــه 8.4 میلی 2010 ب

ــت. اس

در  46درصــدی  کاهــش  رقــم،  ایــن  او،  به گفتــه ی 

کمک هــای توســعه ای جامعــه ی جهانــی بــه افغانســتان را 

نشــان می دهــد.

انتقــال،  دوره ی  از  پــس  کــه  افــزود  رسابــی  بانــو 

کمک هــای مالــی و نظامــی جامعــه ی جهانــی رو بــه 

کاهــش بــود و بــه همیــن دلیــل، دولــت افغانســتان روی 

میکانیزم هــا و برنامه هــا بــه منظــور خودکفایــی کار کــرده 

ــت. اس

او در ادامــه گفــت: »عوایــد حکومــت افغانســتان در 

ــود و در 2018  ــر ب ــارد دال ــدود 1.3 میلی ــال 2010 ح س

بــه 2.6 میلیــارد دالــر رســیده کــه افزایــش دو برابــر را 

نشــان می دهــد و مجمــوع مصــارف عامــه کــه مجمــوع آن 

در 2010 حــدود 17 میلیــارد دالــر بــود، در 2018 بــه 11 

ــارد، یعنــی 35 درصــد کاهــش یافــت.« میلی

معــاون پالیســی وزارت مالیــه، گفــت کــه در ســال 

2016، نشســت بروکســل برگــزار شــد و 29 کشــور، حدود 

ــه افغانســتان تعهــد کــرده  ــی ب ــر امریکای ــارد دال 11 میلی

ــال  ــارد آن در ح ــدود 5 میلی ــارض، ح ــال ح ــد و در ح بودن

مــرف اســت.

او همچنــان در مــورد پیرفت هــای اخیــر حکومــت 

بــا  دوجانبــه  تعهــدات  بخش هــای  در  افغانســتان 

جامعــه ی جهانــی مطابــق بــه چارچــوب حســاب دهی 

ــتان  ــان افغانس ــازی می ــرارداد دولت س ــوا، ق ــل جین متقاب

اولویــت  ملــی دارای  برنامه هــای  و  اروپــا  اتحادیــه ی  و 

صحبــت کــرد.

ــوب  ــه، چارچ ــی وزارت مالی ــاون پالیس ــه ی مع ــه گفت ب

ــت  ــاخص اس ــوا دارای 24 ش ــل جین ــاب دهی متقاب حس

کــه از جملــه 16 شــاخص آن مســؤولیت حکومت و هشــت 

شــاخص آن میــان رشکای انکشــافی و دولــت افغانســتان 

مشــرک اســت.

توانســته اســت  بانــو رسابــی گفــت کــه حکومــت 

تــا تعهــدات خــود را در بخش هــای تدویــن و تطبیــق 

اســراتیژی مبــارزه علیــه فســاد اداری، افزایــش کارمنــدان 

اســتخدام 33 دادســتان و 8  زن در خدمــات ملکــی، 

قاضــی زن، عملــی کنــد.

او افــزود کــه قــرارداد دولت ســازی بــا اتحادیــه ی اروپــا، 

ــواد  ــرای م ــل اج ــوده و در مقاب ــر ب ــتان موث ــرای افغانس ب

ایــن قــرارداد تــا پایــان ســال جــاری 100 میلیــون یــورو بــه 

ــز می شــود. حســاب دولــت افغانســتان واری

ــه  ــد ک ــرده ان ــام ک ــت، اع ــؤوالن وزارت صح مس

واقعــات ایــدز در افغانســتان، نســبت بــه ســال 

گذشــته، کاهــش یافتــه اســت.

وزارت  اداری  و  مالــی  معیــن  زیــور،  ماموســی 

صحــت ، روز یک شــنبه )10 قــوس( در مراســمی 

جهانــی  روز  از  گرامی داشــت  مناســبت  بــه  کــه 

ــود، گفــت  ــدز برگــزار شــده ب ــا بیــامری ای ــارزه ب مب

ــک  ــاری، نزدی ــال ج ــرب س ــاه عق ــر م ــا اواخ ــه ت ک

ــت  ــه ثب ــتان ب ــدز در افغانس ــه ی ای ــه 2900 واقع ب

رســیده کــه از ایــن میــان، 1057 نفــر از مبتایــان 

آن، مرف کننــدگان زرقــی مــواد مخــدر بــوده انــد.

ــی  ــازمان صح ــار س ــاس آم ــر اس ــه ب ــزود ک او اف

جهــان، آمــار افــراد مبتــا بــه ایــدز در افغانســتان، 

وزارت  و  شــده  زده  تخمیــن  نفــر   7200 حــدود 

صحــت توانســته تــا 40 درصــد آن را تشــخیص و 

ــد. ــت کن ثب

بــه گفتــه ی بانــو زیــور، واقعــات ایــدز نســبت بــه 

ســال گذشــته در افغانســتان کاهــش یافتــه و وزارت 

ــان  ــری و درم ــات جلوگی ــا خدم ــته ت ــت  توانس صح

آن را در 14 والیــت )کابــل، هــرات، بلــخ، کندهــار، 

ننگرهــار، کنــدز، غزنــی، بدخشــان، فــراه، نیمــروز، 

هلمنــد، پــروان، پکتیــا و خوســت( ارائــه کنــد.

ــا  او در ادامــه افــزود: »وزارت صحــت، توانســته ت

ــار  ــردان دارای رفت ــرای م ــز ب ــتفاده از 4 مرک ــا اس ب

پرخطــر، 3 مرکــز بــرای زنــان دارای رفتــار پرخطر، 6 

مرکــز او-اس-تــی در ســطح جامعــه، 4 مرکــز او-اس-

ــوره دهی و  ــز مش ــا، 12 مرک ــطح زندان ه ــی در س ت

آزمایــش داوطلبانــه، 7 مرکــز خدمــات جلوگیــری 

ــیار  ــم س ــل و 4 تی ــه طف ــادر ب ــدز از م ــال ای از انتق

ــتفاده کنندگان  ــرای اس ــات ب ــه ی خدم ــرای عرض ب

ــار پرخطــر،  زرقــی مــواد مخــدر و مــردان دارای رفت

خدمــات ارائــه کنــد.«

از ســویی هــم، فدامحمــد پیــکان، معــاون وزارت 

صحــت، در ایــن نشســت گفــت کــه ناآگاهــی و 

دیــدگاه بدبینانــه ای کــه نســبت بــه قربانیــان ایــدز 

ــات  ــام واقع ــت مت ــع ثب ــود دارد، مان ــور وج در کش

ــامری شــده اســت. ــن بی ای

او اضافــه کــرد کــه بــا وجــود عــدم افزایــش 

تعــداد ثبــت واقعــات جدیــد ایــدز در مراکــز صحــی، 

ــان برخــی از  ــن واقعــات در می ــه نظــر می رســد ای ب

گروه هــای اجتامعــی رو بــه افزایــش باشــد.

معتــادان بــه مــواد مخــدر از جملــه معتــادان 

زرقــی، مــردان و زنــان دارای روابــط جنســی ناســامل 

و کودکانــی کــه والدیــن شــان بــه ایــدز مبتــا انــد، 

ــتان  ــدز در افغانس ــروس ای ــه وی ــا ب ــرض ابت در مع

ــد. قــرار دارن

بیامری هــای  از  یکــی  اچ آی وی،  یــا  ایــدز 

ــاس  ــر اس ــود. ب ــمرده می ش ــان ش ــنده در جه کش

ــر در  ــون نف ــدود 35 میلی ــی، ح ــای جهان گزارش ه

رسارس جهــان، بــه ایــن بیــامری مبتــا انــد.

نادر نادری:
 سهم معلولین در اداره های دولتی افزایش می یابد

تظاهرات ضد طالبانی در رسپل
 دو کشته و شش زخمی به جا گذاشت

ثبت بیست ودومین واقعه ی مثبت پولیو
 در کندهار

تالش چهره های سیاسی
 برای نجات افغانستان

کمک های جهانی برای توسعه ی افغانستان
 46  درصد کم شده است

وزارت صحت:
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

ــیاری از  ــرای بس ــی ب ــانه های چاپ ــا رس ــی ب ــاید خداحافظ ش

حتــا  و  نگران کننــده  روزنامه هــا  و خواننــدگان  روزنامه نــگاران 

پذیرفــنت آن ســخت باشــد؛ امــا تحولــی اســت کــه همــه جهــان را 

در خــود فــرو بــرده و چــاره ا ی جــز پذیرفــنت و کنــار آمــدن بــا آن  را 

نداریــم. برخی هــا ایــن تحــول را »بحــران« و دیگــران آن را »یــک 

ــان  ــر جه ــوژی و تغیی ــت تکنول ــه ی پیرف ــو« در ادام ــه جل گام ب

می داننــد. ایــن تحــوِل بــزرگ در جهــاِن مــدرن و کشــورهای 

ــا  ــِن م ــک، دام ــدون ش ــاده و ب ــاق افت ــل اتف ــال ها قب ــی س مرق

ــوالت  ــده از تح ــث ش ــل ها باع ــدای مسلس ــی و ص ــه  تاریک را ک

عمیــق و پیــش رو در جهــان دور مبانیــم نیــز گرفتــه اســت. 

هرچنــد ماننــد بقیــه و مثــل همیشــه، آمــاده ی ارائــه ی یــک 

ــوز  ــذی هن ــای کاغ ــای روزنامه ه ــه ج ــر ب ــوب و مؤث ــن خ جاگزی

نیســتیم؛ امــا اگــر نگاهــی بــه تیــراژ روزنامه هــا و رســانه های 

چاپــی در کابــل کــه بیشــر از 6 میلیــون انســان را در خــود جــا 

ــه  ــری ب ــز دیگ ــی چی ــدی و رسخوردگ ــز ناامی ــم، ج داده بیندازی

ــد. ــا منی آی ــت م دس

در یکــی از شــهرهای جنــوب ســویدن )Jönköping(، همــراه 

بزرگ تریــن  از  مختلــف،  کشــورهای  از  روزنامه نگارانــی  بــا 

ــم.  ــدن کردی ــت دارد دی ــال قدام ــه 154 س ــهر ک ــه ی ش روزنام

 Jönköping ایــن روزنامــه از مــاه جنــوری ســال 1865 تحت نــام

Posten  فعالیــت دارد و اکنــون 250تــن بــه شــمول خربنــگاران، 

ــتاران در آن  ــان و ویراس ــات، عکاس ــدان ادبی ــندگان، منتق نویس

می کننــد. کار 

ــا  ــم مســن و ب ــا یکــی از رسدبیرهــای ایــن روزنامــه کــه خان  ب

ــت  ــاحات تح ــان، س ــوه ی کار ش ــورد نح ــت، در م ــه ای اس تجرب

پوشــش، برنامه هــا و نگرانی هــای شــان صحبــت کردیــم. هــدف 

از دیــدار مــا از ایــن روزنامــه، آشــنایی بــا نحــوه ی کار خربنــگاران 

ــت.  ــویدن اس ــانه ها در س و رس

ــش،  ــورد همکاران ــه در م ــی ک ــه در حال ــن روزنام ــر ای رسدبی

قدامــت فعالیــت ایــن روزنامــه و اوضــاع رســانه ها در ســویدن 

روزنامه هــای  روزگار  »متأســفانه  گفــت:  می کــرد  صحبــت 

ــی  ــذ خداحافظ ــا کاغ ــه زودی ب ــاید ب ــده و ش ــه رس آم ــذی ب کاغ

و عاقــه ی  روزنامه نــگاران دل بســتگی  کنیــم. هرچنــد همــه 

ــد.« ــذ دارن ــن کاغ ــردن ای ــس ک ــوی و مل ــه ب ــی ب خاص

رسدبیــر روزنامــه ادامــه داد: »نســل نــو روزنامــه منی خواننــد، 

ــوب،  ــوک، یوتی ــان را از فیس ب ــاز ش ــورد نی ــات م ــار و اطاع اخب

گــوگل و بقیــه شــبکه ها و ســایت ها می گیرنــد. فکــر می کنــم 

اگــر نســخه ی چاپــی روزنامه هــا متوقــف شــوند، ایــن بــرای 

ــاپ  ــه چ ــی روزنام ــون وقت ــد؛ چ ــد باش ــت مفی ــا و طبیع درخت ه

نکنیــم باعــث می شــود از قطــع شــدن شــامری از درخت هــا 

ــود.« ــری ش جلوگی

ــه  ــد روزنام ــه می گوین ــن ک ــت: »ای ــی گف ــگار ایتالیای روزنامه ن

چــاپ نکنیــم تــا درخت هــا حفــظ شــوند، یــک دروغ اســت، یــک 

ــم از ســنگ و شــامر دیگــر چیزهــا  شــعار اســت، چــون می توانی

کاغــذ درســت کنیــم و روزنامــه چــاپ کنیــم. حــرف اصلــی ایــن 

ــد و  ــه منی خوانن ــد روزنام ــل جدی ــا نس ــردم خصوص ــه م ــت ک اس

ایــن فاجعــه اســت.«

ــت:  ــی گف ــگار ایتالیای ــای روزنامه ن ــد حرف ه ــا تأیی ــر ب رسدبی

ــی  ــن یعن ــد و ای ــه منی خوانن ــد روزنام ــل جدی ــفانه نس ــه متأس »بل

همــه چیــز تغییــر کــرده و رســانه ها نیــز مجبــور انــد بــا ایــن تغییــر 

ــود می شــوند.« ــر آن ناب همــراه شــوند، در غی

پرســیدم کــه  پُســت«  »یون شــوپنگ  روزنامــه ی  از رسدبیــر 

تیــراژ روزنامــه ی شــان در روز چقــدر اســت؟

رسدبیــر گفــت: »اکــرثا بیســت و چهــار هــزار نســخه و گاهــی 

ســی هــزار نســخه در روز چــاپ می کنیــم.«

رسدبیــر اظهــار تأســف کــرد کــه در شــهری بــا جمعیــت 

ــا 50  ــه دارای 30 ت ــان ک ــه ی ش ــن، روزنام ــزار ت ــدود 150ه ح

ــا تیــراژ حــدود ســی هزار نســخه در روز منتــر  صفحــه اســت، ب

می شــود. در حالــی کــه تنهــا در همیــن شــهر کوچــک کــه 

ــه ی  ــت، 5 روزنام ــل اس ــی کاب ــت برچ ــر از دش ــت آن کم جمعی

ــا چنــد شــبکه ی تلویزیونــی، رادیــو و ده هــا وب ســایت و  دیگــر ب

ــد.  ــت دارن ــی فعالی ــات علم مج

کی هــا  تــان  خواننــدگان  پرســید:  دیگــری  روزنامه نــگار 

اســتند؟

ــن  ــال و مس ــراد میان س ــا اف ــدگان م ــت: »خوانن ــر گف رسدبی

اســتند و همین طــور کــه این هــا می میرنــد، تیــراژ چــاپ روزنامــه 

ــه  ــراد روزنام ــن اف ــد از ای ــل بع ــون نس ــد؛ چ ــش می یاب ــز کاه نی

منی خواننــد. شــاید بــه زودی یــک بــرگ روزنامــه هــم چــاپ 

ــم.« نکنی

ــا برخــی  ــم و ب ــر، همــه بخش هــای روزنامــه را دیدی ــا رسدبی ب

ــب در  ــت مطال ــنت، پُس ــروف نوش ــه م ــه ک ــدان روزنام از کارمن

بــرای  روزنامــه  برگ هــای  دیزایــن  و  وب ســایت، صفحه آرایــی 

چــاپ فــردا بودنــد صحبــت کردیــم. در ایــن جریــان متوجــه 

شــدم کــه فقــط یــک ســالُن کوچــک مربــوط بــه کارمنــدان 

بخــش چاپــی اســت و بقیــه اتاق هــا بــه شــمول بزرگ تریــن 

ســالُن مربــوط بــه کارمنــدان، خربنــگاران و نویســندگانی اســت 

بیشــرین  روزنامــه کار می کننــد.  آنایــن  نســخه ی  کــه روی 

عایــد ایــن روزنامــه نیــز از فعالیــت آنایــن اســت و بخــش چاپــی 

ــت! ــی اس ــال خداحافظ ــا در ح تقریب

بــه گونــه ی مثــال در بزرگ تریــن ســالُن ســاختامن ایــن 

روزنامــه، یــک صفحــه ی بــزرگ نصــب اســت کــه بــه صــورت 

زنــده تعــداد خواننــدگان هــر بخــش را لحظــه بــه لحظــه گــزارش 

ــش ورزش،  ــروز بخ ــه ام ــد ک ــه می بینن ــن صفح ــد. در ای می ده

ادبیــات و یــا سیاســت چنــد خواننــده داشــته اســت و  براســاس 

ــامن  ــان در ه ــب ش ــدگان، مطال ــده از خوانن ــت آم ــه دس ــار ب آم

بخش هــا را کاهــش یــا افزایــش می دهنــد. ایــن در واقــع بــه 

خاطــری  اســت کــه مخاطــب شــان را بفهمنــد و بــر اســاس نیــاز 

ــد.  ــه کنن ــواد تهی ــش م ــر بخ ــازار در ه ب

ــه  ــم، ب ــک ببین ــه را از نزدی ــن روزنام ــه ای ــن  ک ــل از ای ــا قب ت

ــی،  ــدی و واقع ــورت ج ــه ص ــه ب ــال ک ــانه های دیجیت ــدرت رس ق

رســانه های چاپــی را از رینــگ خــارج کــرده انــد، بــاور نداشــتم؛ 

ــا بــوی  ــگار خداحافظــی ب ــا خیــال بیهــوده ای کــه ان امــا حــاال ب

خــوش کاغــذ ناممکــن اســت خداحافظــی کــردم. هرچنــد فکــر 

می کنــم میــان نســل جدیــد کــه همــه چیــز را آنایــن می خواهــد 

و نســل قدیــم کــه معتــاد بــوی کاغــذ اســت رسگردانــم.

بوی خوِش کاغذ؛ خداحافظ رسانه های چاپی

مختار وفایی


