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کارشناسان اقتصادی:

منع استفاده از کلدار
راهحل نیست
ســالها اســت کــه در
افغانســتان عــاوه بــر پــول افغانی،
از کلــدار پاکســتانی ،دالــر و
یــورو بــه صــورت گســرده در داد
عبدرالرازق اختیاربیگ و ســتدهای تجــاری اســتفاده
میشــود کــه در ایــن میــان،
کلــدار پاکســتان در برخــی از والیتهــا کال جــای
پــول افغانــی گرفتــه اســت.
والیتهــای غزنــی ،کندهــار ،ننگرهــار ،هلمنــد و
ت
پکتیــا ،پنــج والیتــی اســت کــه بیشــر از هــر والی ـ 
دیگــر در افغانســتان از پــول کلــدار در داد و ســتدهای
تجــاری اســتفاده میشــد .گفتــه میشــود کــه در
برخــی از ایــن والیتهــا ،حتــا «گلــه»ی دخــران نیــز
بــه کلــدار محاســبه میگــردد.

نتیجهی ابتدایی انتخابات
امروز اعالن میشود

قانون حامیت از کودکان
از سوی مجلس منایندگان
بیاعتبار اعالم شد
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رسگروه یک شبکهی جرمی
در کابل کشته شد
وزارت داخلــه اعــام کــرده اســت کــه رسگــروه
یکــی از شــبکههای جرمــی ،در جریــان درگیــری
بــا نیروهــای پولیــس در شــهر کابــل ،کشــته شــده
اســت.
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ولسوال نامنهاد طالبان برای
ولسوالی پشتکوه هرات کشته شد

گفتوگو
توگو با احمدولی هوتک
گف 
(ورزشکار)

وزارت داخلــه ،اعــام کــرده اســت کــه ولســوال
نامنهــاد گــروه طالبــان بــرای ولســوالی پشــتکوه
والیــت هــرات کشــته شــده اســت.

اگر مسابقه برگزار میشد
مبارز را شکست میدادم
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کانگرس امریکا طرح
۱۵میلیون دالری هزینهی
گفتوگوهای صلح را تأیید کرد
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نگاهی جامعه شناختی به افول
احزاب قومی -سنتی در افغانستان

افغانستان خطر ایدز را باید جدی بگیرد
عــدم آگاهــی مــردم افغانســتان در بــارهی بیــاری ایــدز
و نداشــن معلومــات کافــی در ایــن مــورد ،باعــث شــده
اســت کــه مــردم تصــور نادرســت از ایــن بیــاری داشــته
باشــد؛ چــون یکــی از راههــای انتقــال ویــروس
(اچ آی وی) کــه ســبب بیــاری ایــدز میشــود،
مقاربــت جنســی اســت و مــردم بــه فــردی کــه مبتــا بــه
ایــن بیــاری اســت ،بــه دیــد کســی کــه رابطـهی ناســامل
جنســی داشــته مینگــرد؛ در حالــی کــه بــه گفتــهی
«نورمحمــد صمیــم» ،ایــن بیــاری از راههــای دیگــری
ماننــد خــون آلــوده بــه ویــروس (اچ آی وی) ،ســوزن آلــوده،
تیــغ ریشتراشــی ،وســایل جراحــی و دندانپزشــکیای
آلــوده و از مــادر بــه جنیــن نیــز رسایــت میکنــد.

زندگی به رنگ زن

مجلــس مناینــدگان ،قانــون جنجالــی حامیــت
از کــودکان را کــه پیــش از ایــن تصویــب شــده بــود،
بیاعتبــار اعــام کــرد.

نــور محمــد صمیــم ،مشــاور نظــارت و ارزیابــی برنامـهی
ملــی کنــرل ایــدز ،در مــورد برنامههــای وزارت صحــت،
بــرای آگاهــی دهــی مــردم میگویــد کــه ایــن وزارت،
تــا حــال  1019کارگاه آموزشــی بــرای دانشــجویان،
 2956کارگاه بــرای دانشآمــوزان 206 ،کارگاه بــرای
آرایشگــران 90 ،کارگاه بــرای زنانــی کــه در خانـهی امــنِ
وزارت امــور زنــان اســتند 153 ،کارگاه بــرای کارمنــدان
صحــی در مرکــز و والیتهــا و  300کارگاه آموزشــی بــرای
کارمنــدان اردوی ملــی برگــزار کــرده اســت».
آمارهــای وزارت صحتعامــه نشــان میدهــد کــه در
ســال  ۱۳۹۷بــه تعــداد  ۱۸۳مــورد واقعــهی ایــدز ،در
مراکــز صحــی ثبــت شــده ...
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حــزب سیاســی ،مثــل ســایر مفاهیــم درحــوزهی علــوم
اجتامعــی بــا ت ّعــدد تعاریــف رو بــه رو اســت« .ماکــس وبــر»
جامعهشــناس شــهیر آملانــی ،حــزب سیاســی را چنیــن
تعریــف کــرده اســت :احــزاب ،جمعیتهــای اختیــاری
انــد کــه بــا اعضایشــان میکوشــند ،رهــران خــود را بــه
قــدرت برســانند تــا از ایــن راه بــه پــارهای از امتیازهــای
مــادی و معنــوی دســت یابنــد .حــزب محــل تجمــع افــکار،
اندیشــهها ،دیــدگاه و خواســتهای افــرادی اســت کــه
آنــرا تأســیس یــا تشــکیل منــوده اســت .حــزب را جمعیــت
سیاســی نیزگفتــه انــد .یعنــی افرادیکــه شــمولیت
حزبــی دارنــد ،همــه افــراد سیاســی انــد.
بــه مــوازات برداشــتها وتبیینهــای متفــاوت از

مفهــوم و ماهیــت حــزب سیاســی ،درمــورد رسآغــاز و تاریــخ
پیدایــش احــزاب سیاســی نیــز ،تلقیهــای مختلــف
صــورت گرفتــه اســت .برخیهــا ،فعالیتهــای سیاســی
و تجمــع افــراد را درمیدانهــای عمومــی شــهرهای یونــان
باســتان ،نخســتین ریشــههای حرکتهــای سیاســی
درقالــب حــزب میداننــد .برخیهــا ،تاریخچــهی
حــزب سیاســی را بــه مــوازات شــکل گیــری نخســتین
سلســله ازحکومتهــای منظــم در متدنهــای بــری و
موجودیــت شــکافهای سیاســی ،اجتامعــی واقتصــادی
قلمــداد کــرده انــد .امــا؛ احــزاب نویــن و ســازمان یافتــه،
ســابقهی بیشــر از تاریــخ مدرنیتــه ندارنــد .ســابقهی
فعالیتهــای حزبــی در افغانســتان ...

شلیک پشت دروازهی خانهی دخرت؛ عرف نه خشونت است

جامعـهی افغانــی شــاهد عــرف و عنعنــات بــه خصوصــی
اســت کــه کمــر میتــوان نظیــر آن را در ســایر جوامــع
دیــد .یکــی از عرفهــای خیلــی ناپســند و زن ســتیزانه،
هــان بــه نــکاح گرفــن زنــان بــه شــیوهی شــلیک کــردن

پشــت منــزل شــان اســت .شــیوهی ایــن عــرف ،چنیــن
اســت :در صورتــی کــه پــری دارای اســلحه از دخــری
خوشــش آمــد ،پشــت خانــهی دخــر مــورد عالقــه اش
م ـیرود و شــلیک هوایــی میکنــد ،بــا ایــن شــلیک ،ســند

تصاحــب دخــر مــورد عالقــه اش را بدســت مـیآورد .دیگــر
پــری جــرأت خواســتگاری از دخــری کــه پشــت خانــه
اش شــلیک شــده را نــدارد و دخــر هــم هیــچ حقــی بــرای
مخالفــت نــدارد.
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در صــورت مخالفــت دخــر و یــا خانــواده اش ،پــر او را
یــا فــرار میدهــد و یــا هــم بــا توســل بــه زور ،بــا او ازدواج
میکنــد .ایــن عــرف ریش ـهای خیلــی قدیمــی در فرهنــگ
مــردم افغانســتان دارد ...
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یک عمر روشنگری
در تاریــخ افغانســتان کســانی بــوده انــد کــه
یــک عمــر بــرای عدالــت ،برابــری ،مســاوات،
انســانیت ،رفــع ظلــم و تبعیــض مبــارزه کــرده انــد.
آنهــا پیشگامــان نهضتهــای تجــدد خواهــی
و پیرشفــت بودنــد کــه بــرای دموکراســی و آزادی
تــاش کردنــد .افــرادی کــه طبــق عــرف قدیمــی،
پذیرفتــه شــده و نــا نوشــتهی ایــن رسزمیــن ،پــس از
مــرگ بیشــر عزیــز شــدند .در ایــن اواخــر ،یکــی از
پیشقــراوالن نهضــت دموکراتیــک زنــان افغانســتان،
بانــو «ثریــا پرلیــکا» از دنیــا رفــت .در رسزمینــی کــه
نــگاه ابــزاری بــه انســان و بــه خصــوص زنــان فرصــت
نفــس کشــیدن را از همــه گرفتــه اســت ،او شــجاعانه
متــام زندگــی اش را وقــف برابــری و عدالــت انســانی
کــرد .بانــو پرلیــکا کــه مــدرک کارشناســی ارشــدش
را از اوکرایــن بدســت آورد ،ســالها بــرای حقــوق
زنــان در افغانســتان تــاش کــرد .روزگاری کــه رییــس
ســازمان دموکراتیــک زنــان بــود ،نزدیــک بــه دو ســال
شــکنجههای زنــدان پلچرخــی را تحمــل کــرد.
بانــو پرلیــکا ،هدایــت ســازمان هــال احمــر،
تأســیس اتحادی ـهی رسارسی زنــان افغــان ،عضویــت
لویــه جرگـهی تدویــن قانــون اساســی و نامــزد شــدن
بــرای پارملــان افغانســتان را تجربــه کــرد.
مــرگ بانــو پرلیــکا کــه تالشهــای زیــادی بــرای
روشــنگری و در راســتای کســب حقــوق مســاوی
بــرای زنــان در قانــون اساســی داشــت ،بــرای زنــان
افغانســتان ضایعـهی بزرگــی اســت .در کشــوری کــه
مکتبهــا آتــش زده میشــود ،زنــان از حــق تعلیــم،
تربیــه ،رشــد ،کار و حقــوق انســانی شــان محــروم
انــد ،حضــور کســانی مثــل او ،ســمبل و الگــوی
خوبــی بــرای دخــران و زنــان ایــن رسزمیــن اســت
کــه در میــان رشایــط نابرابــر بــرای جامعـهی انســانی
تــاش میکننــد.
روشــنگری و تربی ـهی نیــروی انســانی ،چیزهایــی
انــد کــه میتواننــد راه را بــرای نجــات افغانســتان
از چنــگال دیــو جهــل و نادانــی همــوار کنــد .هــر
جامعــهی بــرای رشــد و تعالــی نیــاز بــه الگــوواره و
انســانهای فــداکاری دارد تــا بــا متــام وجــود بــرای
آوردن روشــنی و از بیــن بــردن تاریکیهــا تــاش
کننــد .در تاریــخ ایــن رسزمیــن زنــان زیــادی بــوده
انــد کــه بــرای برابــری و حقــوق انســانی تــاش
کــرده انــد؛ امــا بــه دلیــل عــدم مبــارزهی فراگیــر و
گســردهی زنــان مبــارز کــه آنهــم ناشــی از فراگیــر
بــودن ســنتهای دســت و پــا گیــر و بیســوادی
عمومــی ،بــه خصــوص در بیــن زنــان بــوده اســت،
زنــان بــه انــدازهی کــه حــق شــان اســت نتوانســتند
از چمــرهی ظلــم و جامعــهی مــرد ســاالر بیــرون
بیاینــد .ســنتهایی کــه باســواد شــدن زنــان را
مســاوی بــا جادوگــری بدانــد نیــاز بــه دگرگونــی
بنیادیــن و تعالــی زنــان دارد .زنانــی کــه میتواننــد،
چنــد نســل را تغییــر داده و بــا تکیــه بــر توانایــی
و دانــش خــود ،بــدون آن کــه نیازمنــد کمــک
باشــند ،در برابــر ظلــم و نــا برابــری بیاســتند .در
ســالهای پســین شــعارهای زیــادی بــرای برابــری
و حضــور زنــان در بدنــهی نظــام داده شــد؛ امــا
حضــور آنهــا در بســیار مــوارد ســمبلیک مانــد.
هیــچ جامعــهی بــدون آن کــه نیــروی انســانی
تحصیلکــرده و آگاه (اعــم از زن و مــرد) نداشــته
باشــد و عدالــت در متــام زمینههــا رعایــت نشــود،
منیتوانــد راهــش را بــه شــکوفایی و ســعادت بــاز
کنــد .بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود ،نقــش افــرادی
مثــل بانــو ثریــا پرلیــکا ،مثــل نــوری اســت کــه در
تاریکــی میتابــد .بــرای آن کــه افغانســتان صدهــا
ثریــا پرلیــکا داشــته باشــد ،نیــاز بــه تغییــر و بازبینــی
اساســی در ســاختار نظــام ،سیاســت گذاریهــا،
توجــه اساســی بــه تعلیــم و تربیـهی نســل آینــده ،بــه
خصــوص دخــران و کــودکان ایــن رسزمیــن اســت.
نیــاز اســت تــا نظامهــای غیــر کاربــردی و فرســودهی
آموزشــی ،از وضعیــت کنونــی خــارج و کاربــردی
شــود تــا نســل آینــده بیشــر از آن کــه درگیــر قوانیــن
نظامهــای آموزشــی و کســب مــدرک باشــند ،بــه
تفکــر ،مطالعــهی بیشــر ،انســان و وطــن دوســتی
بیاندیشــند .اگــر حکومــت افغانســتان کــه مــرگ بانــو
پرلیــکا را ضایعــهی بــزرگ میدانــد ،میخواهــد راه
و اندیشـهی او در ایــن رسزمیــن جــاری باشــد ،باید از
تبعیــض مثبــت بــرای زنــان و دخرتانــی کــه تشــنهی
پیرشفــت و کســب علــم و دانــش انــد ،اســتفاده و راه
را بــرای آنــان بــه صــورت واقعــی همــوار کنــد ،نــه آن
کــه زنــان نقــش ســمبلیک و منایشــی بــرای زدودن
چهــرهی کامــا مردانــهی سیســتم و نظــام داشــته
باشــند .دخــران و زنــان افغــان نیــز کــه از نابرابــری
رنــج میبرنــد ،بایــد در مســیر کســانی مثــل بانــو
پرلیــکا قــدم بگذارنــد و اجــازه ندهنــد تــا داعیــهی
حــق طلبانــهی او خامــوش شــود.

عبدالرازق اختیاربیگ
ســالها اســت کــه در افغانســتان عــاوه بــر پــول
افغانــی ،از کلــدار پاکســتانی ،دالــر و یــورو بــه صــورت
گســرده در داد و ســتدهای تجــاری اســتفاده میشــود کــه
در ایــن میــان ،کلــدار پاکســتان در برخــی از والیتهــا کال
جــای پــول افغانــی گرفتــه اســت.
والیتهــای غزنــی ،کندهــار ،ننگرهــار ،هلمنــد و پکتیــا،
پنــج والیتــی اســت کــه بیشــر از هــر والیــت دیگــر در
افغانســتان از پــول کلــدار در داد و ســتدهای تجــاری
اســتفاده میشــد .گفتــه میشــود کــه در برخــی از ایــن
والیتهــا ،حتــا «گلــه»ی دخــران نیــز بــه کلــدار محاســبه
میگــردد.
در یکــی دو ســال اخیــر ،بارهــا حکومتهــای محلــی
دســتور عــدم اســتفاده از پــول کلــدار را صــادر کــرده انــد؛
امــا پــس از مدتــی دوبــاره اســتفاده از کلــدار پاکســتانی بــه
امــر عــادی مبــدل شــده و متــام داد و ســتدها بــه ایــن پــول
انجــام میشــود .در ایــن میــان ،تنهــا در والیــت کندهــار
در زمــان فرماندهــی جــرال رازق اســتفاده از پــول کلــدار،
بــه حداقــل رســیده بــود و بــه جــز ولســوالیهای مــرزی ،در
بقی ـهی مناطــق از پــول افغانــی اســتفاده میشــد.
بــه تازگــی امــا در والیتهــای کــه بیشــرین داد و ســتدها
بــه کلــدار انجــام میشــد ،اســتفاده از کلــدار پاکســتانی را
منــع و اســتفاده از آن را جــرم اعــام شــده اســت .بــر اســاس
اعالمیههــای مقامهــای محلــی ،درصورتــی کــه تاجــران و
دکانــداران خــاف ایــن دســتور عمــل کننــد ،بــه نهادهــای
عدلــی و قضایــی معرفــی میشــوند.
والــی غزنــی ،پیشــگام کمپایــن عــدم اســتفاده از پــول
کلــدار بــوده و خواهــان بــه گــردش افتــادن پــول افغانــی در
معامــات و دادســتدها شــده اســت .روز شــنبه (30قــوس)
دفــر مطبوعاتــی ایــن والیــت بــا نــر اطالعی ـهی خریــد و
فــروش امــوال را بــا اســتفاده از پــول کلــدار ممنــوع قــرار
داده و گفتــه اســت کــه بــا متخلفیــن برخــورد جــدی صــورت
خواهــد گرفــت.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت« :هيــچ رصاف منيتوانــد
کلــدار را ارﺯان تــر اﺯ نــرخ بــاﺯار بــا افغــاىن مبادلــه کنــد .بــا
اســتفاده اﺯ ممنوعيــت داد و ســتد بــا کلــدار ،هيــچ کــى
اعــم اﺯ ماموريــن نظامــى و اعضــاى کميتــهی بــررىس
و نظــارت ،حــق ندارنــد پــول کلــدار دکانــداران ،مراکــز
تجــارىت و يــا مــردم را اﺯ نــزد شــان بگرينــد ،بلکــه کســاين
کــه داد و ســتد بــا کلــدار را انجــام دهنــد ،جرميـهی نقــدى
شــده و يــا محــل کار شــان ُمهــر و الک خواهــد شــد».
بــه همیــن قســم در والیــت ننگرهــار نیــز اســتفاده از

کلــدار پاکســتانی ممنــوع شــده اســت .نــور احمــد حبیبــی،
معــاون ســخنگوی والــی ننگرهــار بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه رس از امــروز یکشــنبه (1جــدی)
هیــچ دکانــدار و مراجعهکننــدهی بــه نهادهــای دولتــی
منیتواننــد از پــول کلــدار در معامــات و یــا کارهــای
اجرایــی شــان اســتفاده کننــد.
آقــای حبیبــی تاکیــد کــرد کــه بنــا بــر فرمــان والــی
ننگرهــار ،کســانی کــه خــاف ایــن دســتور عمــل کننــد،
مــورد پیگــرد قانونــی قــرار میگیرنــد .او ابــراز امیــدواری
کــرد کــه باشــندگان ایــن والیــت بــه هویــت افغانــی خــود
احــرام بگذارنــد و پــس از ایــن پــول پاکســتانی در خریــد و
فــروش خــود اســتفاده نکننــد.

در ایــن اطالعیــه آمــده اســت:
«هيــچ رصاف منيتوانــد
کلــدار را ارﺯان تــر اﺯ نــرخ
بــاﺯار بــا افغــاىن مبادلــه کنــد.
بــا اســتفاده اﺯ ممنوعيــت داد
و ســتد بــا کلــدار ،هيــچ کــى
اعــم اﺯ ماموريــن نظامــى و
اعضــاى کميتــهی بــررىس
و نظــارت ،حــق ندارنــد پــول
کلــدار دکانــداران ،مراکــز
تجــارىت و يــا مــردم را اﺯ نــزد
شــان بگرينــد ،بلکــه کســاين
کــه داد و ســتد بــا کلــدار را
انجــام دهنــد ،جرمي ـهی نقــدى
شــده و يــا محــل کار شــان ُمهــر
و الک خواهــد شــد».
جــدا از ایــن کــه کلــدار پاکســتانی در بســیاری از
معامــات تجــاری در افغانســتان اســتفاده میشــود؛
مســؤوالن محلــی والیــت هلمنــد میگوینــد ،کــه حتــا گلـهی
دخــران (طویانــه) نیــز بــه کلــدار پرداخــت میشــود.
عمــر زواک ،ســخنگوی والــی هلمنــد در گفتوگــو بــا
روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه از چنــد ســال بــه ایــن
ســو بارهــا کمپایــن آگاهــی دهــی بــه منظــور عــدم اســتفاده
از پــول پاکســتانی در ایــن والیــت راه انــدازی شــده تــا
هویــت افغانــی رایــج شــود و متــام داد و ســتدها بــه پولــی
ملــی افغانســتان انجــام شــود.
او گفــت« :در برخــی از خانوادههــا اســت کــه دخــران
نامــزد میشــوند و یــا دخــران خــود را بــه شــوهر میدهنــد،
طویانــه شــان بــه کلــدار محاســبه میشــود .بــه همیــن
خاطــر بــا بــزرگان قومــی جلســههای نیــز داشــتیم.

همچنــان کمپایــن آگاهــی دهــی مــردم هنــوز هــم ادامــه
دارد تــا هویــت افغانــی رایــج شــود .تــاش مــا ایــن اســت تــا
در متــام دکانهــای کــه عمــده فــروش و یــا پرچــون فــروش
اســتند ،پــول افغانــی رایــج شــود».
ســخنگوی والــی هلمنــد همچنــان میگویــد کــه بــرای
ســهولت تاجــران و دکانــداران ،بارهــا بــا منایندگیهــای
«بانــک افغانســتان» صحبــت شــده اســت تــا مشــکالت
رصافیهــا و عمــده فروشــان در قســمت اســتفاده از پــول
افغانــی رفــع شــود.
آقــای زواک ،دلیــل اســتفاده از پــول پاکســتانی در ایــن
والیتهــا را ،هممــرز بــودن شــان بــا پاکســتان عنــوان
میکنــد و میگویــد کــه تــاش میکننــد ،اگــر اســتفاده
از پــول کلــدار بــه کلــی از بیــن منـیرود ،بــه حداقــل برســد.
بــا ایــن حــال؛ امــا شــاری از کارشناســان اقتصــادی
میگوینــد ،تــا زمانــی کــه حکومــت نتوانــد ،تولیــدات
داخلــی را افزایــش داده و کاالهــای تولیــدی افغانســتان را به
بیــرون از کشــور صــادر کنــد ،بــا وضــع چنیــن محدودیتهــا
نــه تنهــا کــه پــول افغانــی جایــگاه خــود را بدســت منـیآورد،
کــه زمینــهی فســاد و قاچــاق پــول نیــز فراهــم میشــود.
ســیف الدیــن ســیحون ،اســتاد دانشــکدهی اقتصــاد بــه
روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه اســتفاده از پــول ملــی
و هویــت بخشــی بــه پــول افغانــی خــوب اســت؛ امــا چنیــن
فرمانهــای نــه جایــی را میگیــرد و نــه میتوانــد اســتفاده
پــول کلــدار را کاهــش دهــد.
آقــای ســیحون تاکیــد دارد ،دلیلــی کــه ســبب شــده
مــردم افغانســتان از پــول کلــدار اســتفاده کننــد ،ایــن اســت
کــه متــام اقــام رضوری ایــن کشــور ،از بیــرون افغانســتان
وارد میشــود« .البتــه اقتصــاد و دادوســتد بــا فرمــان
حــل منیشــود ،اساســا ایــن کــه چــرا کلــدار در برخــی
از والیتهــا اســتفاده میشــود ایــن اســت کــه اقتصــاد
افغانســتان فاقــد صــادارات میشــود ،وقتــی تقاضــا بــرای
کاالی دیگــران باشــد ،اگــر قــرار اســت بــه افغانــی مســتقیم
بفروشــند ،و بعــد افغانــی را بــه کلــدار بــدل کننــد ،ســبب
تغییــر در ارزش پولــی میشــود .بــه ایــن خاطــر کاالهــا
مســتقیم بــه کلــدار خریــده میشــود.
راه حلــی کــه او پیشــنهاده میکنــد ،ایــن اســت کــه
دولــت بایــد روی مســایل اقتصــادی بیشــر توجــه کنــد،
صــادرات را افزایــش دهــد ،در غیــر آن صــدور فرمــان عــدم
اســتفاده از پــول پاکســتانی زمینـهی مخفـیکاری و قاچــاق
پــول را بــه بــار مــیآورد.
چگونگــی بــه کارگیــری از پــول افغانــی ،همــواره بــا
مشــکالت مواجــه بــوده اســت .اســتفادهی بیــش از حــد از
پــول فیزیکــی در دادوســتدها و معامــات باعــث میشــود
کــه ایــن پــول ،بــه زودی فرســوده شــود .بانــک مرکــزی
افغانســتان هــر ســال بــه ارزش ســه تــا پنــج میلیــارد افغانــی،
معــادل حــدود  ۶۶میلیــون دالــر امریکایــی بانکنــوت
فرســودهی افغانــی را بــه آتــش میکشــد.

زورمندان سیاسی؛ تشنهی شهرت رسانهیی
و دشمن آزادی بیان
حسن ابراهیمی
شــب جمعــه ( 29قــوس) مختــار لشــکری مجــری
برنامــهی تلویزیونــی کاکتــوس کــه از شــبکهی تلویزیونــی
یــک بــه نــر میرســید ،روی پــردهی تلویزیــون آمــد و
توقــف ایــن برنامــه را بــه دلیــل فشــارهای سیاســی اعــام
کــرد.
توقــف ایــن برنامــه ،بــه دلیــل فشــار سیاســتمداران
و چهرههــای سیاســی ،یعنــی سانســور و مصــداق بــارز
مخالفــت بــا آزادی بیــان اســت کــه در ایــن ســالها بــا
انــواع گوناگــون سانســور و محدودیــت آزادی بیــان در
عرصــهی رســانهها در افغانســتان شــاهد آن بــوده ایــم.
سانســور نکــردن رســانهها بــرای حامیــت از آزادی بیــان
در افغانســتان ،امــری بســیار دشــوار اســت .بــا ایــن کــه
میتــوان دو دهــهی اخیــر را در افغانســتان ،دورهی
طالیــی رســانه و رســانهداری قلمــداد کــرد؛ امــا ایــن لقــب
تنهــا میتوانــد پوشــش پوشــالی بــرای جامع ـهی رســانهای
افغانســتان باشــد تــا در صحنــهی بینامللــل بتوانــد پــول
یــا پروژههــای بیشــری در ایــن عرصــه از حامیتکننــدگان
خــود دریافــت کننــد.
همیــن امــر تاکنــون ســبب شــده اســت کــه افغانســتان
در عرصـهی آزادی بیــان همــواره بــا معضــل سانســور روبـهرو
باشــد .بــا ایــن کــه در کنــار رســانههای خصوصــی بیشــار
کــه امــروز در عرصــهی آزادی بیــان فعالیــت میکننــد،
شــاهد حضــور چندیــن نهــاد و مرکــز حامیــت از آزادی بیــان
و رســانهها نیــز داریــم کــه متاســفانه تاکنــون نتوانســته انــد
نقــش چشــمگیر و تاثیــر بســزایی در جلوگیــری از سانســور
در عرص ـهی رســانهها و آزادی بیــان داشــته باشــند.
اگــر نگاهــی بــه صاحــب امتیــازان رســانههای تصویــری،
شــنیداری و چاپــی افغانســتان بیندازیــم ،در خواهیــم
یافــت کــه بســیاری از همیــن رســانهها بــا صاحــب امتیــازی
چهرههــای جهــادی و سیاســی آغــاز بــه کار کردنــد .پــس

ایــن چهرههــا خــواه و ناخــواه سیاســتگذاری رســانهیی
افغانســتان را در دســت دارنــد و شــناخت شــخصیتی کــه
تاکنــون از ایــن چهرههــا بــه افــکار عمومــی تزریــق شــده،
ایــن اســت کــه ایــن شــخصیتها ،چهرههایــی اســتند کــه
بینهایــت تشــنهی شــهرت رســانهیی انــد و بــه همیــن
ســبب اســت کــه بــا فراهــم شــدن زمینـهی دموکراســی ،بــه
فکــر ایــن افتــاده انــد کــه هــر یــک بــه نــام خــود یــا فرزنــدان
شــان یــا احــزاب سیاســی -قومــی کــه دارنــد ،رســانهیی
خصوصــی کــه نــه چنــدان حرفـهای فعالیــت دارنــد ،داشــته
باشــند و از آن بــه عنــوان یــک تریبــون ســخن پراکنــی و
نــر اندیش ـههای حزبــی و ســمتی خــود اســتفاده کننــد.
توقــف برنامــهی کاکتــوس ،بــر اثــر فشــار سیاســی
زورمنــدان ،عرصــهی آزادی بیــان کــه خــود مهامنــان
روزهــای اول ایــن برنامــه بودنــد ،فرصــت خوبــی اســت تــا
بــر قانــون رســانهها در افغانســتان نــگاه آســیب شناســانهی
دقیقتــر بیندازیــم تــا ایــن گونــه نشــود ،زورمندانــی کــه
تشــنهی شــهرت رســانهیی هســتند ،زمانــی کــه آزادی بیــان
بــه سودشــان باشــند ،در تلویزیونهــا و تیــر روزنامههــا
حضــور پیــدا کننــد و آن جایــی کــه همیــن آزادی بیــان
پــای بــر گلــوی زورگــوی شــان بگــذارد و از آنــان خواســتار
وضاحــت شــوند ،از قــدرت و زورشــان بــرای سانســور آزادی
بیــان در رســانهها اســتفاده و آزادی بیــان را در نطفــه خفــه
کننــد.
هــر چنــد در برخــی از گزارشهــا در پیونــد بــا توقــف
برنامــهی تلویزیونــی کاکتــوس آمــده اســت کــه منابعــی
از حکومــت اعــام کــرده انــد کــه آنــان توقــف ایــن برنامــه
را خــاف اصــول آزادی بیــان میپندارنــد؛ امــا ایــن
واکنــش بــرای حکومتــی کــه همــواره دم از حامیــت آزادی
بیــان میزنــد ،کافــی نیســت .حکومــت وحــدت ملــی
در کارنامــهی پنــج ســالهی خــود همیشــه در عرصــهی
حامیــت از آزادی بیــان ســکوت کــرده و سیاســتهای
رفتــاری حکومــت همیشــه نشــان دهنــدهی ایــن بــوده
اســت کــه حکومــت از آزادی بیــان تنهــا ســود و متجیــدش
را میخواهــد و هــر گاه آزادی بیــان دســت بــه یقــهی
حکومــت بــرد آن را تقبیــح و دســت از حامیــت آن بــردارد.
هــر چنــد ســکوت حکومــت ،بــه منزل ـهی ســکوت هــان

توقــف برنام ـهی کاکتــوس ،بــه دلیــل فشــار
سیاســتمداران و چهرههــای سیاســی،
یعنــی سانســور و مصــداق بــارز مخالفــت بــا
آزادی بیــان اســت کــه در ایــن ســالها بــا
انــواع گوناگــون سانســور و محدودیــت آزادی
بیــان در عرصــهی رســانهها در افغانســتان
شــاهد آن بــوده ایــم.
زورمنــدان سیاسی-رســانهیی اســت کــه خواســتار توقــف
برنامــهی کاکتــوس شــده انــد و منیتــوان از حکومــت
گالی ـهای داشــت؛ امــا نکت ـهی قابــل تعمــق در ایــن ماجــرا
ســکوت نهادهــای حامیــت کننــده از رســانهها و آزادی
بیــان اســت کــه بــا نــر خــر توقــف برنامــهی تلویزیونــی
کاکتــوس ،هیــچ واکنــش اعرتاضــی از خــود نشــان نــداده و
ســکوت کردنــد .ســکوتی کــه میتوانــد ادعــای زرومنــدان
سیاســی -رســانهیی را بــر حــق جلــوه دهــد تــا ایــن اقــدام
رسآغــاز یــک سانســور فراگیــر و همــه جانبــه در رســانههای
افغانســتان باشــد کــه میتــوان از آن بــه نــام آشــوب
رســانهیی هــم یــاد کــرد .اقدامــی کــه امیــدوارم فراگیــر
نشــود در غیــر آن صــورت بایــد بهــای ســنگینی را بــرای
آزادی بیــان در افغانســتان پرداخــت .تاوانــی کــه خواهیــم
داد ،مطمئنــا از بهایــی کــه تــا امــروز جامعـهی خربنــگاری و
رســانهای افغانســتان پرداختــه اســت بــه مراتــب ســنگینتر
خواهــد بــود.
بیتوجهــی و ســکوت نهادهــای حامیــت کننــدهی آزادی
بیــان و مســؤولین رســانهای افغانســتان در چنیــن رشایطــی،
نســبت بــه وضــع موجــود آزادی بیــان در افغانســتان،
خیانــت بزرگــی اســت کــه میتــوان رسآغــازی بــرای یــک
بحــران رســانهیی یــا سانســور جمعــی رســانهها دانســت.
بــی تفاوتــی بــه توقــف برنامــهی تلویزیونــی کاکتــوس
کــه بــا رویکــرد اعرتاضــی و انتقــادی ،در مســیر خوبــی
حرکــت میکــرد ،بیانگــر ناآگاهــی رســانهای جامعــه
اســت ،جامع ـهای کــه بایــد بیشــر از اینهــا بــه پیامدهــا و
تاثیــرات ایــن گونــه سانســورها واقــف باشــد.

افغانستان خطر ایدز را باید جدی بگیرد
دهانــی شــدید ،عفونتهــای ســینوزیت ،مشــکالت
ریــوی ماننــد ســل ،عفونتهــای باکرتیایــی و
عفونتهــای مفصلــی اســت.
پیــش از اینکــه بیــاری پیرشفتــه شــود ،بایــد
بــه مراکــز صحــی مراجعــه شــود؛ چــون تشــخیص
زودهنــگام ایــن بیــاری ،بــه درمــان بیــاری کمــک
میکنــد .
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برنامه  12قدم ترک اعتیاد برنامهای است که اولین
بار ،توسط گروه الکلیهای گمنام مورد استفاده قرار
گرفت؛ اما به زودی مشخص شد که این نوع درمان
نه تنها در ترک الکل بلکه در ترک سایر مواد مخدر و
حتا اعتیادهای رفتاری نیز مؤثر است .گروه الکلیهای
گمنام از جمله معروفترین گروههای خودیاری در
زمینهی اعتیاد هستند .این گروهها ،همهجای دنیا به
صورت رایگان جلساتی را ترتیب میدهند و در دسرتس
هستند که این نوع جلسات ،در حال حارض در کابل و
دیگر والیتها هم از سوی افراد معتادی که به زندگی
پاک رو آورده اند ،برگزار میشود .اشرتاک در جلسات
گروهی این برنامه ،میتواند تأثیرات بسزایی بر زندگی
فردی و اجتامعی یک فرد معتاد که در دورهی بهبودی
به رس میبرد ،بگذارد.
برنامهی ترک اعتیاد  12قدمی ،روشی با جهت
گیری معنوی قوی است .این روش ،بر اساس اقرار
به عجز فرد و یاری گرفنت از قدرت برتر شکل گرفته
است .گروه دوازده قدم ،یک محیط امن ،سامل و
حامیتی است و از افراد معتادی که مرصف مواد یا رفتار
اعتیادیشان را کنار گذاشتهاند ،تشکیل میشود .در
این گروهها ،اصلی به عنوان گمنامی رعایت میشود؛
یعنی حرفهای متام افراد حارض در گروه ،در هامن
جا باقی میماند و کسی در محیط بیرون رازهای
همگروههایش را فاش منیکند .برنامهی ترک اعتیاد
 12قدمی ،در ترک اعتیاد به انواع مواد مورد استفاده
قرار میگیرد .حتا تجربیات نشان داده که در ترک
سیگرت نیز موثر است.
اصول برنامه  12قدم ترک اعتیاد
اصول دوازده قدم ترک اعتیاد که به مرور زمان و
با رشکت در جلسات گروه ،به صورت گام به گام پیش
میرود به این ترتیب است:
 -1ما پذیرفتیم که در برابر اعتیاد ناتوان بوده ایم
و مواد ،کنرتل زندگی مان را از دست ما خارج کرده
است.
 -2به این باور رسیدیم که یک قدرت باالتر از خود ما
میتواند ما را به عقالنیت بازگرداند.
 -3تصمیم گرفتیم اراده و زندگی را به سوی توجه
به خدا سوق دهیم ،به طریقی که او را درک کرده ایم.
 -4جسورانه عادتهای اخالقی خود را جستوجو
و فهرست کردیم.
 -5به رنجشها و خطاها نسبت به خدا ،خودمان و
هر انسان دیگر اعرتاف کردیم.
 -6برای پذیرفنت این حقیقت که خداوند متام
نقایص را از ما دور میکند آمادگی کامل پیدا کردیم.
 -7از خداوند برای رفع متام کمبودهایمان عاجزانه
درخواست کردیم.
 -8از متام افرادی که به آنها آسیب رساندیم،
لیستی تهیه کردیم و با کامل میل تصمیم بر اصالح و
جربان خطاهای خود گرفتیم.
 -9در صورت امکان ،بهطور مستقیم اقدام به جربان
آسیبهایی که به برخی وارد آوردیم ،کردیم مگر در
رشایطی که این کار موجب آسیب رساندن به آنها
شود.
 -10به جستوجوی عادتهای رفتاری شخصی
خود ادامه دادیم و هر زمان که اشتباه کردیم به آن
اقرار منودیم.
 -11ارتباط خود را با خداوند به صورت آگاهانه با
مناجات و مراقبه ،بهبود بخشیدیم و از اراده و قدرت
خداوند کمک خواستیم.
 -12از طریق  12گام به بیداری معنوی دست
یافتیم و این پیام را به معتادان دیگر انتقال دادیم.
آیا گروه دوازده قدمی روشی است برای ترک کردن؟
گروه دوازده قدمی ،میتواند به عنوان یک روش
کمکی در کنار گذاشنت مواد و مراقبتهای بعد از
ترک ،مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما رشکت در این گروه،
برای ترک اعتیاد کافی نیست .شام در آغاز باید از
طریق روشهایی مانند ترک تدریجی ،ترک خانگی یا
مراکز اقامتی و خانههای بهبودی به پاکسازی جسمی
بپردازید و در قدم بعدی با رشکت در جلسات  12قدم
به درمان اعتیاد و تداوم پاکی خود ادامه دهید.
آیا برنامهی  12قدم ترک اعتیاد برای همه مناسب
است؟
امروزه برای ترک اعتیاد روشهای مختلفی استفاده
میشود .این که هر فرد از چه روشی میتواند استفاده
کند به عوامل مختلفی نظیر ویژگیهای جسمی و
روانی او بستگی دارد .شام باید از این میان ،گزینهای
را انتخاب کنید که متناسب با رشایط خودتان باشد.
ممکن است روشی که برای شام پاسخگو است در فرد
دیگری تاثیر چندانی نداشته باشد.
از نظر گروه  12قدمی ،معتاد یک بیامر است که
بیامری او ،به سه جنبهی روانی ،جسمی و روحانی
اش آسیب رسانده است؛ بیامری اعتیاد باعث میشود
تا ذهن و جسم فرد در حالت غیر عادی قرار بگیرد و
برای تغییر و درمان الزم است که فرد از لحاظ روحی و
روانی نیز رشد کند و درمان شود.

 یکشنبه

گروههای آسیبپذیر بیامری ایدز در افغانستان

نــور محمــد صمیــم میگویــد کــه چهــار گــروه از
افــراد ،در خطــر مبتــا شــدن بــه ایــدز قــرار دارنــد؛
گــروه اول شــامل معتــادان تزریقــی ،زنــان و مــردان
دارای رفتارهــای پرخطــر و زندانیــان اســتند؛ گــروه
دوم را مهاجــران و عودتکنندههــا ،بیجــا شــدگان

ایدز وعالیم آن
ایــدز نــوع بیــاری بــا مجموعــهای از عالیــم و
بیامریهــا اســت کــه در اثــر ویروســی بــه نــام (اچ
آی وی) یــا (ویــروس نقــص ایمنــی انســانی) ایجــاد
میشــود و از ایــن نظــر ،یــك بیــاری عفونــی بــه
حســاب میآیــد كــه در آن ،سیســتم ایمنــی بــدن
انســان کــم کــم از کار بــاز میمانــد.
بیــاری ایــدز ،ســه مرحلــه دارد؛ مرحلـهی ابتدایــی
کــه فــرد مبتــا شــده تنهــا عالئــم رسماخوردگــی را دارد
و تشــخیص بیــاری اش دشــوار اســت ،مرحل ـهی دوم
عفونــت مزمــن اســت کــه در ایــن مرحلــه ،سیســتم
ایمنــی بــدن در مقابــل ویــروس «اچ آی وی» ضعیــف
میشــود .مرحلــهی ســوم ایــدز اســت کــه در ایــن
مرحلــه ،بیــاری پیرشفــت میکنــد و درمانــش مشــکل
اســت.
مهمتریــن عالمــت ایــن بیــاری ،تغییــرات وزن،
بــهخصــوص کاهــش وزن بــه صــورت ناگهانــی و غیــر
طبیعــی ،تــب و اســهال طوالنــی مــدت ،زخمهــای
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عــدم آگاهــی مــردم افغانســتان در بــارهی بیــاری
ایــدز و نداشــن معلومــات کافــی در ایــن مــورد ،باعــث
شــده اســت کــه مــردم تصــور نادرســت از ایــن بیــاری
داشــته باشــد؛ چــون یکــی از راههــای انتقــال ویــروس
(اچ آی وی) کــه ســبب بیــاری ایــدز میشــود،
مقاربــت جنســی اســت و مــردم بــه فــردی کــه مبتــا
بــه ایــن بیــاری اســت ،بــه دیــد کســی کــه رابط ـهی
ناســامل جنســی داشــته مینگــرد؛ در حالــی کــه بــه
گفت ـهی «نورمحمــد صمیــم» ،ایــن بیــاری از راههــای
دیگــری ماننــد خــون آلــوده بــه ویــروس (اچ آی وی)،
ســوزن آلــوده ،تیــغ ریشتراشــی ،وســایل جراحــی و
دندانپزشــکیای آلــوده و از مــادر بــه جنیــن نیــز
رسایــت میکنــد.
نــور محمــد صمیــم ،مشــاور نظــارت و ارزیابــی
برنامــهی ملــی کنــرل ایــدز ،در مــورد برنامههــای
وزارت صحــت ،بــرای آگاهــی دهــی مــردم میگویــد
کــه ایــن وزارت ،تــا حــال  1019کارگاه آموزشــی بــرای
دانشــجویان 2956 ،کارگاه بــرای دانشآمــوزان206 ،
کارگاه بــرای آرایشگــران 90 ،کارگاه بــرای زنانــی کــه
در خانـهی امــنِ وزارت امــور زنــان اســتند 153 ،کارگاه
بــرای کارمنــدان صحــی در مرکــز و والیتهــا و 300
کارگاه آموزشــی بــرای کارمنــدان اردوی ملــی برگــزار
کــرده اســت».
آمارهــای وزارت صحتعامــه نشــان میدهــد کــه
در ســال  ۱۳۹۷بــه تعــداد  ۱۸۳مــورد واقع ـهی ایــدز،
در مراکــز صحــی ثبــت شــده و در ســال جــاری ،ایــن
رقــم بــه  ۱۵۰مــورد رســیده اســت.
نــور محمــد صمیــم مشــاور نظــارت و ارزیابــی
برنامــهی ملــی کنــرل ایــدز میگویــد« :در مجمــوع
 2883واقعــهی بیــاری ایــدز ،در افغانســتان بــه
ثبــت رســیده اســت کــه  150واقع ـهی آن ،مربــوط بــه
ســالجاری میشــود 167 .کــودک زیــر ســن 15
ســال بــه ایــن مــرض مبتــا اســتند کــه شــش فیصــد،
از آمــار مجموعــی مبتالیــان ایــن بیــاری را تشــکیل
میدهنــد ،او اضافــه میکنــد 2512 ،تــن از مــردان و
زنانــی کــه بیــن  15الــی  49ســال دارنــد ،مبتــا بــه
ایــن بیــاری اســتند کــه  87درصــد بیــاران و باالتــر
از ســن  49ســال 204 ،بیــار مبتــا بــه ایــن بیــاری
انــد کــه  7درصــد مجموعــی آمارهــای مبتــا بــه ایــدز را
تشــکیل میدهنــد».

برنامه  12قدم ترک اعتیاد
چیست؟
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داخلــی و نظامیــان تشــکیل میدهنــد؛ گــروه ســوم
شــامل خانوادههــای معتــاد تزریقــی ،کــودکان کار
یــا خیابانــی و گــروه چهــارم را مــردم عــام تشــکیل
میدهــد.
در افغانســتان ،پنــج مرکــز صحــی بــرای تــداوی
معتــادان و  58مرکــز تشــخیص و مشــورهدهی ،بــرای
بیــاران و مــردم در کابــل ،هــرات ،بلــخ ،قندهــار،
ننگرهــار ،کنــدز ،غزنــی ،بدخشــان ،فــراه ،نیمــروز،
هلمنــد ،پــروان ،پکتیــا و خوســت وجــود دارد.
از چهــار راه یــک فــرد بــه ایــن بیــاری مبتــا
میشــود؛ از طریــق خــون آلــوده بــه ویــروس (اچ آی
وی) ،مقاربــت جنســی محافظــت نشــده ،از مــادر بــه
طفــل و از طریــق تزریــق مشــرک توســط یــک رسنــگ
یــا اســتفاده مشــرک از وســایل نــوک تیــزی ماننــد
تیــغ ریــش تراشــی کــه بــه ویــروس ( اچ آی وی) آلــوده
باشــد.

مراقب باشید!
اگــر جایــی از بدنتــان بــه خصــوص دســتان تــان
زخــم یــا بریدگــی داریــد ،هنــگام متــاس بــا بیــار،
احتیاطهــای الزم را انجــام دهیــد تــا خــود تــان و بیــار
را در خطــر قــرار ندهیــد؛ تیــغ ،مســواک ،موچیــن،
ناخنگیــر ،گوشــواره یــا هــر وســیلهی دیگــری کــه
احتــال آلــوده شــدن بــه خــون بیــار را دارد ،بــا فــرد
مبتــا بــه بیــاری ایــدز ،بــه طــور مشــرک اســتفاده
نکنیــد.
اگــر نگــران آلودگــی لبــاس بــه خــون یــا دیگــر
مایعــات بــدن بیــار هســتید ،میتوانیــد از آب جــوش
و ســفیدکننده اســتفاده کنیــد و آن لباسهــا را بــا
لباسهــای دیگــر یکجــا نشــوید.
هــر چنــد از طریــق ادرار ،مدفــوع ،اســتفراغ ،آب
بینــی و عــرق فــرد مبتــا بــه ویــروس (اچ ،ی وی)،
ایــن ویــروس بــه فــرد دیگــر منتقــل منیشــود؛ امــا
در صورتیکــه چیــزی بــا خــون آلــوده شــده باشــد،
بیــاری انتقــال پیــدا میکنــد.
آرایشگــران بایــد مراقــب باشــند ،لــوازم آرایشــی کــه
آلــوده بــه خــون یــک شــخص باشــد ،دوبــاره از آن لــوازم
اســتفاده نکننــد ،حتــا اگــر ایــن خــون بــه انــدازه یــک
خراشــیدگی کوچــک باشــد.
معتــادان مــواد مخــدر نبایــد از رسنــگ مشــرک
اســتفاده کننــد ،یکــی از راههایــی کــه ســبب شــیوع
بیــاری ایــدز میشــود ،اســتفاده از رسنــگ مشــرک
اســت.
شــایعترین راه رسایــت ایــن بیــاری ،متــاس
جنســی اســت؛ اگــر نگــران اســتید کــه رشیــک جنســی
تــان مبتــا بــه ایــن بیــاری اســت ،زمــان برقــراری
رابطــهی جنســی از کانــدوم اســتفاده کنیــد ،چــون
هــر نــوع آمیــزش جنســی باعــث انتقــال ویــروس ایــدز
میشــود.
ویــروس ایــدز از مــادر مبتــا بــه کــودک ،ممکــن
اســت در دوران حاملگــی ،هنــگام وضــع حمــل و یــا
بعــد از زایــان انتفــال پیــدا کننــد.
بیــاری ایــدز ،نوعــی بیــاری کشــنده اســت کــه
در همــهی کشــورهای جهــان ،در گروههــای ســنی
و نژادهــای مختلــف وجــود دارد کــه یــک مشــکل
جهانــی و بــه کشــور و گــروه خاصــی اختصــاص نــدارد؛
امــا جوانــان بیشــر قربانــی ایــن بیــاری در جهــان
اســتند .حــدود  ۷۵تــا  ۹۰درصــد کســانی کــه بــه
ویــروس ایــدز آلــوده میشــوند ،مربــوط گــروه ســنی
 20تــا  45ســال اســت کــه ســن تــاش ،ســازندگی و
فعالیــت اقتصــادی اســت.
براســاس آمــار ســازمان جهانــی صحــت ،حــدود ۳۸
میلیــون نفــر در جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــا هســتند.
ســال  2018میــادی ،یــک میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن
بــه تازگــی بــه ایــن ویــروس ،مبتــا شــده انــد و ۷۷۰
هــزار نفــر براثــر آن مــرده انــد .ایــن ســازمان ،تــاش
مــی کنــد تــا ســال  ۲۰۲۰شــار مبتالیــان جدیــد و
مرگومیــر ناشــی از ایــن بیــاری را بــه  ۵۰۰هــزار نفــر
در ســال کاهــش دهــد.
اولیــن مــورد ایــدز در جهــان ،در ســال 1981
شناســایی شــد و بــه رسعــت در متــام نقــاط جهــان
گســرش یافــت؛ اولیــن مــورد ایــن بیــاری در
افغانســتان ســال  1368تشــخیص داده شــد.
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نــور محمــد صمیــم ،مشــاور نظــارت و ارزیابــی برنام ـهی ملــی کنــرل ایــدز،
در مــورد برنامههــای وزارت صحــت ،بــرای آگاهــی دهــی مــردم میگویــد
کــه ایــن وزارت ،تــا حــال  1019کارگاه آموزشــی بــرای دانشــجویان2956 ،
کارگاه بــرای دانشآمــوزان 206 ،کارگاه بــرای آرایشگــران 90 ،کارگاه
بــرای زنانــی کــه در خانــهی امــنِ وزارت امــور زنــان اســتند 153 ،کارگاه
بــرای کارمنــدان صحــی در مرکــز و والیتهــا و  300کارگاه آموزشــی بــرای
کارمنــدان اردوی ملــی برگــزار کــرده اســت».

راههای انتفال بیامری ایدز
ویــروس (اچ آی وی) ،از طریــق متــاس بــا مایعــات
بدنــی فــرد مبتــا بــه بیــاری ایــدز ماننــد؛ خــون،
منــی ،ترشــحات واژن و شــیر مــادر منتقــل میشــود.
تنفــس در یــک فضــای مشــرک ،در آغــوش گرفــن،
بوســیدن یــا دســت دادن ،اســتفاده از لــوازم غذاخــوری
مشــرک ،اســتفاده از لــوازم شــخصی مشــرک و
اســتفاده از لــوازم آرایشــی مشــرک ،باعــث انتقــال
ویــروس ایــن بیــاری بــه شــخص دیگــر منیشــود؛
ایــن ویــروس ،از طریــق متــاس ،اشــک چشــم ،عــرق
بــدن ،آب دهــن و ادرار از شــخص بیــار ،بــه دیگــران
رسایــت منیکنــد.
عامــل بیــاری ایــدز ،ویروســی اســت کــه قــدرت
آلــوده کنندگــی و رسایــت پذیــری بــاالی دارد و بــه
نــام ویــروس نقــص ایمنــی انســان یــا (اچ آی وی) یــاد
میشــود؛ ویــروس (اچ آی وی) ممکــن اســت در ناقــان
وجــود داشــته باشــد ،امــا فــرد مبتــا بــه ویــروس ،بیــار
نشــود؛ چــرا کــه سیســتم دفاعــی بدنــش در برابــر آن
مقاومــت میکنــد .در صورتــی کــه ویــروس در بــدن
فــرد مبتــا ،فعــال و باعــث تخریــب سیســتم ایمنــی
شــود ،فــرد مبتــا بــه بیــاری ایــدز میشــود.
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روایت مهاجران افغانستان
فرزندان زمین

نگاهی جامعه شناختی به افول
احزاب قومی -سنتی در افغانستان

مهاجرت درون مهاجرت
برابر با مرگ انسانیت است
کیانوش

در ســال روان ورود مهاجــران غیــر قانونــی از ترکیــه بــه
جزیرههــای یونــان بــه بیشــرین انــدازهی خــود در چنــد
ســال گذشــته رســیده اســت.
بــر اســاس آمــار حکومــت یونــان ،بیــش از  40هــزار
مهاجــر در ایــن جزیرههــا شــب و روز خــود را میگذراننــد؛
امــا وضعیــت زندگــی در اردوگاههــای ویــژهی مهاجــران در
ایــن جزیرههــا بــه انــدازهای فاجعهبــار اســت کــه کلمــه از
بیــان آن عاجــز میمانــد.
بیشــر از شــش برابــر گنجایــش ایــن اردوگاههــا،
مهاجــر در آن بــه رس میبرنــد کــه در وضعیــت بــد انســانی
قــرار داشــته و بــه هیــچ گونــه کمــک صحــی دسترســی
ندارنــد و حتــا از امنیــت غذایــی نیــز بــر خــوردار نیســتند،
زندگــی در ایــن اردوگاههــا حتــا تجــاوز جنســی را نیــز در
ی دارد کــه شـبها ،شــار زیــادی از خانمهــا بــه دلیــل
پـ 
تــرس ایــن کــه مبــادا مــورد تجــاوز جنســی قــرار بگیرنــد،
بــه دســت شــویی و حــام منیرونــد.
شــلوغی بیــش از انــدازهی ایــن اردوگاههــا ،باعــث
ناآرامــی و تنــش دایمــی در ایــن اردوگاههــا شــده کــه
در نتیجــه ،در ســال روان بارهــا آتــش ســوزی شــده
اســت؛ امــا دولــت یونــان و دیگــر رســانهها از انگیــزهی
ایــن آتــش ســوزیها چیــزی نگفتــه انــد .روشــن اســت
کــه ایــن مهاجــران بــه دلیــل خســتگی و تحمــل رشایــط
دشــوار غیــر انســانی ایــن اردوگاههــا ،بــه ســتوه آمــده و بــه
نشــانهی اعــراض ،آتــش ســوزی را راه انداختنــد و گاهــی
هــم بــه دلیــل مشــکلهای روانــیای کــه از زندگــی
در ایــن محیطهــا نصیــب آدمــی میشــود؛ مهاجــران
افغانســتانی بــا مهاجــران عــرب درگیــر برخوردهــای
فیزیکــی نیــز شــده انــد کــه موجــب کشــته شــدن شــاری
از ایــن دو طــرف شــده اســت.
دولــت یونــان امــا بــرای حــل ایــن معضــل ،خواســته
اســت کــه  20هــزار از ایــن مهاجــران را در جاهــای
دیگــری بــه دور از جزیرههــا انتقــال دهــد.
امــا ایــن اقــدام حکومــت یونــان بــا پیشآمــد خوبــی از
ســوی ســاکنان محلــی کــه قــرار بــوده اســت ،مهاجــران
در آن جــا بــه جــا شــوند رو بــه رو نشــده کــه در نتیجــه،
حکومــت یونــان دنبــال راه حــل دیگــری افتــاده اســت.
ایــن روزهــا در خان ـهای کــه بــرای گردشگــران و اســکی
ســواران در کوهســتانی کــه  1هــزار مــر از ســطح دریــا
ارتفــاع دارد  116مهاجــر را کــه افغانســتانیها نیــز
شــامل آنهــا انــد ،جــا بــه جــا منــوده انــد .درکوهســتانی
کــه خــرس و گــرک بیشــر از انســان بــه چشــم میخــورد.
ایــن حرفــی اســت کــه شــاری از مهاجــران بــه رســانهها
گفتــه انــد.
ایــن مهاجــران تنهــا میتواننــد روز و شــب شــان را بــا
چــرت آینــده و رسنوشــتی کــه قــرار نیســت هیــچ گاهــی
روشــن شــود ،بگذراننــد .همهگــی در انتظــار ایــن کــه
بتواننــد رس کار برونــد و خانــه و زندگــیای بــرای خــود
بســازند؛ شــبها بــه خــواب میرونــد و بــا بلنــد شــدن
از خــواب تــا پــای شــب را پــای تلویزیــون میماننــد و در
ایــن روزهــای رسد ،هیــچ کار دیگــری هــم منیتواننــد
داشــته باشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه ســه مــاه پیــش ،بیشــر
از  43درصــد مهاجــران افغانســتانی کــه در یونــان بــه
رس میبردنــد ،بــه دلیــل ایــن کــه از بــی رسنوشــتی در
اردوگاهــای ویــژهی مهاجــران در جزیرههــای یونــان جــان
بــه لــب شــده بودنــد؛ خواســتار برگشــت داوطلبانــه بــه
کشــور شــده انــد.
پــس از آن قــرار بــر ایــن شــد کــه یــک هیــأت از
وزارت مهاجــران و بازگشــت کننــدگان افغانســتان بــرای
رســیدگی بــه مشــکل آنهــا بــه یونــان ســفر و زمینــهی
برگشــت آنهــا را بــه افغانســتان در هامهنگــی بــا دولــت
یونــان فراهــم کنــد.
امــا از ایــن امــر ماههــا میگــذرد و هنــوز هــم کــه
هنــوز اســت ،ایــن وزارت بــرای حــل مشــکل مهاجــران،
کاری را از پیــش نــرده اســت.
مهاجــران افغانســتانی بــرای دنبــال کــردن رؤیــای
کوچــک شــان کــه بزرگتریــن رؤیــا بــرای همــهی
افغانســتانیها اســت؛ در مهاجــرت نیــز از مهاجــرت رنــج
میبرنــد .ایــن مهاجــران تنهــا در درون یونــان ،بارهــا
ناچــار بــه مهاجــرت داخلــی شــده انــد ،گاه بــه میــل خــود
و گاه مثــل انتقــال اجبــاری شــان از اردوگاههــای ویــژهی
مهاجــران در جزیرههــا ،بــه پناهگاههــای کــه حکومــت
یونــان بــرای بــود و بــاش آنهــا در نظــر گرفتــه اســت.
مهاجرانــی کــه دیگــر کــودکان شــان بــه آمــوزش و
پــرورش دسترســی نداشــته و در مــواردی هــم خطــر
مــرگ تهدیــد شــان میکنــد و همینطــور شــار زیــاد از
ایــن مهاجــران بــه دلیــل زندگــی در رشایــط دشــوار غیــر
انســانی ،بــه مشــکلهای جــدی روانــی گرفتــار شــده انــد.

سیدمحمد فیروزی
حــزب سیاســی ،مثــل ســایر مفاهیــم درحــوزهی علــوم
اجتامعــی بــا ت ّعــدد تعاریــف رو بــه رو اســت« .ماکــس وبــر»
جامعهشــناس شــهیر آملانــی ،حــزب سیاســی را چنیــن
تعریــف کــرده اســت :احــزاب ،جمعیتهــای اختیــاری
انــد کــه بــا اعضایشــان میکوشــند ،رهــران خــود را بــه
قــدرت برســانند تــا از ایــن راه بــه پــارهای از امتیازهــای
مــادی و معنــوی دســت یابنــد .حــزب محــل تجمــع افــکار،
اندیشــهها ،دیــدگاه و خواســتهای افــرادی اســت کــه
آنرا تأســیس یــا تشــکیل منــوده اســت .حــزب را جمعیــت
سیاســی نیزگفتــه انــد .یعنــی افرادیکــه شــمولیت حزبــی
دارنــد ،همــه افــراد سیاســی انــد.
بــه مــوازات برداشــتها وتبیینهــای متفــاوت از مفهــوم
و ماهیــت حــزب سیاســی ،درمــورد رسآغــاز و تاریــخ پیدایــش
احــزاب سیاســی نیــز ،تلقیهــای مختلــف صــورت گرفتــه
اســت .برخیهــا ،فعالیتهــای سیاســی و تجمــع افــراد
را درمیدانهــای عمومــی شــهرهای یونــان باســتان،
نخســتین ریشــههای حرکتهــای سیاســی درقالــب حــزب
میداننــد .برخیهــا ،تاریخچــهی حــزب سیاســی را بــه
مــوازات شــکل گیــری نخســتین سلســله ازحکومتهــای
منظــم در متدنهــای بــری و موجودیــت شــکافهای
سیاســی ،اجتامعــی واقتصــادی قلمــداد کــرده انــد.
امــا؛ احــزاب نویــن و ســازمان یافتــه ،ســابقهی بیشــر از
تاریــخ مدرنیتــه ندارنــد .ســابقهی فعالیتهــای حزبــی در
افغانســتان نیــز بــا روایتهــای گوناگــون مواجــه اســت .در
تاریــخ غبــار (افغانســتان درمســیرتاریخ) و در تاریــخ فرهنــگ
(افغانســتان درپنــج قــرن اخیــر) ،نخســتین حرکتهــای
سیاســی ،مشــابه بــه حــزب سیاســی را در دورهی امانیــه،
میتــوان یافــت .برخیهــا نخســتین فعالیتهــای سیاســی
خــارج از چارچــوب حکومــت را در زمــان امیرعبدالرحمــن
خــان تشــخیص داده انــد کــه بــا رسکــوب قهارانـهی شــخص
شــاه مواجــه شــده و همــهی اعضــای آن حرکــت سیاســی،
اعــدام شــدند؛ امــا بــه صــورت ملمــوس در هفتمیــن دورهی
قانونگــذاری ،در دهــهی  1330خورشــیدی تعــدادی از
احــزاب ملــی بــه نامهــای (حــزب نــدای حــق و حزبوطــن
بــا گرایــش فارســی و حــزب جوانــان بیــدار بــا گرایــش ملــی)
عــرض انــدام کردنــد .دردهــهی دموکراســی تــا کودتــای
ســفید محمــدداوود خــان ( )1352خورشــیدی ،احــزاب
فضــای بیشــری بــرای تأســیس و فعالیــت داشــتند و
بدیــن ســبب ،تعــدادی از احــزاب سیاســی؛ اســام گــرا،
ناسیونالســیتی و کمونیســتی بــه فعالیتهــای سیاســی
آغــاز کردنــد .انقــاب خونیــن هفتــم ثــور 1357خورشــیدی،
تحــول عظیمــی را در تاریــخ احــزاب سیاســی رقــم زد.
تجــاوز اتحــاد جامهیــر شــوروی ســابق بــه افغانســتان،
فضــای سیاســی -اجتامعــی افغانســتان را عــوض کــرد .بــه
نظــر میرســد اولیــن بــار تودههــای مردمــی بــا اســم و رســم
حــزب سیاســی در ایــن دوره ،آشــنایی پیــدا کــرده باشــند.
احــزاب خلــق و پرچــم و احــزاب جهــادی کــه عمدتــاً در
خــارج ازکشــور ســازماندهی ،تجهیــز فکــری و مــادی شــده
بودنــد ،بــرای عضوگیــری ازمــردم بــه جامعــه مراجعــه کردنــد.
احــزاب پانــزده گانـهی جهــادی کــه بعــدا ً تعــدادی منشــعب،
تعــدادی مضمحــل و تعــدادی بــا هــم متحــد شــدند،
درکشــورهای همســایهی ایــران و پاکســتان یــا ایجــاد و
یــا دفاتــر و منایندگیهــای فعــال داشــتند .در واقــع ایــن
احــزاب ســنتی -قومــی کــم و بیــش چهــارده ســال ،بــا
متویــل مــادی و معنــوی کشــورهای بیرونــی ،فعالیتهــای
نظامــی -سیاســی در افغانســتان داشــته انــد .تاریــخ نویــن
سیاســی افغانســتان (بعــد از  2001میــادی) ،تحــول
شــگرفی در رشــد کمــی ســازمانهای سیاســی ،بهنــام
احــزاب سیاســی را شــاهد بــوده اســت .تقســیم امتیازهــای
عمومــی بــه احــزاب ،انشــعاب درونــی احــزاب بزرگتــرُ ،مــد
شــدن مالکیــت حزبــی ،بــاج دهــی حکومــت حامــد کــرزی
بــه احــزاب و دالیــل مشــابه دیگــر ،ســبب ایجــاد شــاری
بیشــر از ســازمانهای سیاســی ،بهنــام احــزاب تــا مــرز
 162حــزب رســید .هــر چنــد ،بعــدا ً بــا تعدیــل قانــون
احــزاب سیاســی ،تعــدادی ملغــا و تعــدادی بــا کمبــود
بودجــه و شکس ـتهای دیگــر ،تــاب مقاومــت بــرای ادام ـهی
حیــات نیــاورده و هــم اکنــون مطابــق بــه گــزارش وزارت
عدلیــه کــه مســؤولیت ثبــت و راجســر احــزاب سیاســی

را دارد ،تعــداد هفتــاد حــزب سیاســی رســمی -قانونــی در
ِ
وضاحــت انــدک در
افغانســتان وجــود دارنــد .تــا ایــن دم،
مــورد ماهیــت احــزاب ،تاریخچــه و پیدایــش احــزاب بــود
تــا مســیر خواننــده گرامــی ،بــه بحــث اصلــی همــوار شــود.
منظــور ایــن نبشــته از احــزاب ســنتی -قومــی ،هامنــا احــزاب
مطــرح جهــادی ،قومــی و رشکای اصلــی قــدرت سیاســی
در تاریــخ نویــن سیاســی افغانســتان اســت .احزابــی کــه
ادعــای مردمــی بــودن ،بانکهــای رای بــودن و ادعاهــای
میلیونــی دارنــد .انتخابــات پارملانــی  1397وانتخابــات
 1398ریاســتجمهوری و برخــی از اتفاقهــای سیاســی-
اجتامعــی دیگــر نشــان داد کــه ایــن احــزاب رو بــه زوال
بــوده و مــردم بــا ایــن ســازمانهای سیاســی ،همراهــی
ندارنــد .بــرای مســتند ســاخنت ایــن مدعــا ،چنــد ادلــهی
عینــی بــه بحــث گذاشــته میشــود.

بــه مــوازات برداشــتها وتبیینهــای متفــاوت
از مفهــوم و ماهیــت حــزب سیاســی ،درمــورد
رسآغــاز و تاریــخ پیدایــش احــزاب سیاســی
نیــز ،تلقیهــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت.
برخیهــا ،فعالیتهــای سیاســی و تجمــع
افــراد را درمیدانهــای عمومــی شــهرهای
یونــان باســتان ،نخســتین ریشــههای
حرکتهــای سیاســی درقالــب حــزب
میداننــد .برخیهــا ،تاریخچــهی حــزب
سیاســی را بــه مــوازات شــکل گیــری نخســتین
سلســله ازحکومتهــای منظــم در متدنهــای
بــری و موجودیــت شــکافهای سیاســی،
اجتامعــی واقتصــادی قلمــداد کــرده انــد .امــا؛
احــزاب نویــن و ســازمان یافتــه ،ســابقهی
بیشــر از تاریــخ مدرنیتــه ندارنــد.
 -1بانگاهــی تاریخــی بــه پیدایــش و فعالیتهــای ایــن
احــزاب ،در مییابیــم کــه ایــن مجموعههــا یــا ســازمانهای
سیاســی و شــبه نظامــی ،ماهیــت حزبــی نداشــته و خــاف
واقعیـ ِ
ـت بنیادیــن احــزاب سیاســی ،رصف برچســب و الیـهای
از یــک حــزب سیاســی را برچهــرهی شــان چســپانده بودنــد.
رشایــط اجتامعــی -سیاســی دهــهی  50و  60ســدهی
 1300خورشــیدی ،واجــد ظهــور و پــرورش ایــن همــه احزاب
نبــوده اســت .از ســوی دیگــر ،کشــورهای مخالــف گســرش
سوســیال-کمونیزم ،بــرای جلوگیــری ازگســرش کمونیــزم بــه
کشــورهای همســایهی افغانســتان ،ایــن گروههــای قومــی
را تجهیــز و بــا چهرههــای احــزاب سیاســی ،بــرای شــان
تبلیغــات میکردنــد .چنــد ایــراد بــه جریــان فعالیتهــای
ایــن احــزاب از آغــاز تــا کنــون وارد اســت.
الــف -ایــن احــزاب بــا کشــورهای بیرونــی و مخصوص ـاً بــا
ســازمانهای اســتخباراتی ماملــک دور و نزدیــک ،ارتبــاط
تنگاتنــگ مالــی و فکــری داشــته و شــاید تــا حــال داشــته
باشــند.
ب -از آغــاز فعالیتهــای شــان تــا اکنــون ،افــراد مســلح
و شــبه نظامــی داشــته و در بســیاری از جنگهــای داخلــی
نقــش برجســتهی را ایفــا کــرده انــد .درحالیکــه بــه قــول
«کاتــز ومایــر» ،ماهیــت اصلــی حــزب ،مدنــی بــودن آن
اســت .چنانچــه قانــون اساســی و قانــون احــزاب سیاســی
افغانســتان نیــز تاســیس احــزاب را بــدون داشــن اســلحه و
افــراد مســلح پیشبینــی کــرده اســت.
ج -ایــن احــزاب از آغــاز تــا کنــون ،ملــی و همــه شــمول
نبــوده و بــه احــزاب قومــی و تــا انــدازهی خانوادگــی -دودمانی
تنزیــل کــرده انــد .درحالیکــه یکــی از ویژگیهــای احــزاب،
غیردودمانــی بــودن آن اســت .چنانچــه «اشــپنگلر» معتقــد
اســت کــه حــزب در همــه جــا نقطــهی مقابــل و مخالــف
جــدی نظامهــای دودمانــی اســت.
د -دموکراتیــک نبــودن ایــن احــزاب نیــز بــا ســوالهای
جــدی مواجــه اســت .برخــی از ایــن احــزاب ،تــا حــال هیــچ
انتخابــات درون حزبــی را تجربــه نکــرده انــد ،تعــدادی از
ایــن احــزاب ،بیــش از چهــل ســال رهــری واحــد و ثابــت
را تجربــه کــرده انــد .درحالیکــه یکــی از ویژهگیهــای
مهــم احــزاب سیاســی ،انتخابــی بــودن اعضــا و تشــکیالت
آن اســت.
ه -ســازمانی نبــودن ایــن احــزاب نیــز یکــی از خالهــای
اســت کــه کمــر بــه آن پرداختــه شــده اســت .حــزب در درجه
اول ،یــک ســازمان اســت؛ ســازمان دارای اهــداف ،مقاصــد،

برنامــه ،قواعــد ،تشــکیالت منظــم ،سلســله مراتــب ،سیســتم
نظــارت ،پاســخ دهــی و ...اســت .بــه نظــر میرســد ،ایــن
احــزاب بــه شــکل ســنتی و اربابــی اداره میشــوند.
و -معلــوم نبــودن منابــع مالــی و تأمیناتــی ایــن احــزاب
نیــز پرســش برانگیــز اســت .هرچنــد قانــون احــزاب سیاســی،
بــه آشــکارا بــودن منابــع متویــل احــزاب سیاســی ،تاکیــد
کــرده اســت؛ امــا در عمــل دیــده میشــود ،تأمیــن مالــی
ایــن احــزاب بــا منابــع قانونی-رســمی و آشــکارا ،همــراه
نیســت.
ز -فقــدان برنامههــای سیاســی -ملــی و اســراتیژیک،
چنانچــه شــواهد نشــان میدهــد کــه ایــن احــزاب ،فقــط
در دوران انتخاباتهــا ،بــه صــورت فصلــی و گــذرا ظاهــر
میشــوند .تــا حــال ایــن احــزاب بــرای بنبســتهای
پیــش آمــده ،آینــدهی سیاســی کشــور و آینــدهی سیاســی
خودشــان و بــرای ســایر معضــات ملــی ،کــدام طــرح و
برنامــه نداشــته انــد.
درمجمــوع بــه نظــر میرســد کــه ایــن احــزاب یــا بهــر
بگویــم ســازمانهای سیاســی و شــبه نظامــی ،متناســب
بــا نظامهــای دموکراتیــک نیســت و در چنیــن فضایــی
بقــای شــان بــا خطــر مواجــه اســت .احتــاالً کــش و قــوس
سیاســی اخیــر ،ایــن احــزاب در ارتبــاط بــا انتخابــات
ریاســتجمهوری ،تالشــی اســت بــرای بقــا و ادامــهی
حیــات سیاســی ایــن ســازمانها و رهــران آن.
 -2جاذبههــای اجتامعــی ایــن احــزاب روز بــه روز رو بــه
زوال اســت ،جامعــه شناســان احــزاب سیاســی معتقدنــد
کــه احــزاب سیاســی ،بــرای گســرش و نفــوذ درالیههــای
اجتامعــی ،نیــاز بــه جاذبههــای اجتامعــی دارنــد .شــواهد
و قرائــن کافــی نشــانگر زوال جاذبههــای اجتامعــی ایــن
احــزاب اســت .در کنــار نداشــن برنامههــای ملــی و
همــه شــمول ،فقــدان ســودمندی و کارایــی بــرای جامعــه،
خاطرههــای تلخــی از ایــن احــزاب در اذهــان مــردم
باقیســت.
هــر چنــد بــه قــول «روبــرت میخلــز» ،تودههــا بــه سیاســت
و سیاس ـتورزی بیتفــاوت بــوده و نیــاز بــه رهــری دارنــد؛
امــا دیــده میشــود کــه مــردم افغانســتان دیگــر بــا چنیــن
رهــران همراهــی ندارنــد.
 -3دکرتیــن علــم سیاســت و جامعــه ،وظایــف و
مســؤولیتهایی بــرای احــزاب سیاســی بــر میشــارند و
درکشــورهای دموکراتیــک ،تحقــق و عینیــت یافتــه کــه ایــن
کارکردهــا ،در ایــن احــزاب دیــده نشــده اســت .برخــی از
ایــن ویژگیهــا را بــه اختصــار معرفــی میکنــم.
الــف -جامعــه پذیــری سیاســی احــزاب ،احــزاب بایســت
بــه جامعــه پذیــری و مخصوصــا جامعــه پذیــری سیاســی
شــهروندان کمــک کننــد .عملکردهــای ایــن احــزاب
سیاســی ،شــکافهای قومــی و اجتامعــی را تشــدید منــوده
اســت.
ب -تحــرک و تحریــک افــکار عمومــی بــرای رشکــت در
انتخابــات ،همچنیــن کــه گفتــه شــد ،انتخاباتهــای اخیــر
در افغانســتان ،خــاف ایــن را نشــان میدهــد.
ج -توضیــح برنامههــای کاندیداهــا و تشــخیص
بهرتینهــا بــرای مــردم.
د -گســرش و تقویــت دموکراســی نیــز از وظایــف احــزاب
سیاســی قلمــداد میشــود .چنانچــه گفتــه میشــود،
احــزاب بــا دموکراســی رابطــهی دوســویه داشــته و الــزام و
ملــزوم یکدیگرنــد
 -4ایدئولوژیــک بــودن ایــن احــزاب« ،اتوکــرچ هایمــر»
بــاور داشــت کــه عمــر احــزاب ایدئولوژیــک ،بــه پایــان
رســیده و نیــاز اســت تــا احزابــی فراگیــر ایجــاد شــوند.
 -5معاملهگریهــای آشــکارا بــرای منافــع شــخصی
و خانوادگــی رسان احــزاب« ،ماکــس وبــر» معتقــد اســت
کــه ورود بــه کار سیاســت ،هزینــه دارد از ایــن جهــت تنهــا
ثروتمنــدان هســتند کــه درگیــر آن خواهنــد شــد .احتــاال
همــه بــه یــاد داشــته باشــند کــه رسان و رهــران ایــن
احــزاب ،بــرای منافــع شــخصی شــان در یکســال ،چندیــن
چهــره و جهــت متبایــن ازخودشــان بــه منایــش گذاشــتند.
بــه قــول جامعــه شناســان پســت مــدرن ،میــدان سیاســت
هامننــد میــدان اقتصــاد -بــازار ،عرص ـهی معاملــه ،خریــد و
فــروش اســت.
دالئــل زوال و افــول احــزاب ســنتی و قومــی در
افغانســتان ،ممکــن اســت بیــش از مــوارد متذکــره باشــد
کــه نیــاز بــه بررســی هــای دقیقتــر علمــی و تحقیقــی دارد؛
امــا بــه نظــر میرســد کــه نســل جدیــد و تحصیــل کــردهی
افغانســتانی و جامع ـهی جدیــد سیاســی افغانســتان ،دیگــر
احــزاب و رهــران قومــی را بــر منیتابنــد .بــه امیــد آن روز!

از تمجید تا نقد و اصالح
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کارم بــه شــفاخانه کشــید ،دوران ریــکاوری و بازگشــتم
بــه ورزش نیــز ســخت بــود .خــر خــوب ایــن اســت کــه
شکســت را نپذیرفتــه ام و قــرار اســت بــه زودی دوبــاره
بــه قفــس برگــردم .دو مســابقه در جنــوری و یــک رقابــت
دیگــر در پانزدهــم مــارچ  2020برنامــه ریــزی شــده
اســت.
صبــح کابــل :از نظــر شــا از نظــر فنــی بهرتیــن
ورزشکار افغانســتان در ام ام ای چــه کســی اســت؟
هوتــک :ایــن ســوال ســختی اســت؛ امــا بــه نظــرم
مبــارز از دیگــران بهــر اســت .چــون تجربــه و درک
بهــری از ورزشهــای رزمــی دارد .او در ســازمانهای
نســبتا خــوب مســابقه کــرده کــه ســطح فنــی بهــری
دارد.
صبــح کابــل :از نظــر اخالقــی چــه کســی بهــر
اســت؟
هوتــک :از نظــر اخالقــی بــه نظــرم «حســینبخش
صفــری» از همــه بهــر اســت .او بســیار خــوش اخــاق
اســت ،امیــدوارم کــه در ایــن فضــای مســموم خــراب
نشــود .او حتــا در مســابقهها هــم شــیرین اســت.
صبــح کابــل :شــا و مبــارز روزگاری یکدیگــر را
بــه مســابقه دعــوت کردیــد (چلنــجدادیــد) ،هــر روز
کنفرانــس خــری بــود و جنجــال .در ایــن مــورد بــا
یکدیگــر هامهنــگ بودیــد یــا کــه واقعــا میخواســتید
مســابقه دهیــد؟
هوتــک :از ایــن شــائبهها زیــاد اســت ،زمانیکــه
بــه مــن حملــه شــد ،برخــی گفتنــد کــه خــودت
صحنــه ســازی کــردهای ،برایــش گفتــم ،مــن یــک
ســوزن بــه شــا میدهــم ،اگــر جــرأت داری خــودت
را بــا آن زخمــی کــن ،آن وقــت مــن حــرف شــا را
میپذیــرم .داســتان مــن و مبــارز از یــک نظــر (کامنــت)
فیسبوکــی رشوع شــد .مبــارز ناراحــت بــود کــه چــرا
چنــان نوشــته ام ،برایــش گفتــم کــه توهیــن نکــرده ام.
خالصــه ،جــر و بحــث مــان شــد .مبــارز میخواســت
مثــل دو بچـهی کوچــه بــا یکدیگــر بجنگیــم ،برخــی مــا
را جــدا کردنــد و چیــزی منانــده بــود کــه درگیــر شــویم.
مــن گفتــم کــه بــه جــای ایــن کارهــا بایــد در قفــس زور
آزمایــی کنیــم تــا قانونــی مشــخص شــود کــه چــه کســی
برتــر اســت .درخواســت ایــن مبــارزه واقع ـیای ،واقعــی
بــود و میخواســتیم مســابقه دهیــم کــه نشــد!
صبــح کابــل :اگــر ایــن مســابقه برگــزار میشــد،
برنــده چــه کســی بــود؟
هوتــک :صــد در صــد مــن پیــروز میشــدم .مــن
هــم آمــاده بــودم و مبــارز نیــز آمادگــی گرفتــه بــود؛ امــا
یکدیگــر را میشناســیم بــا یکدیگــر متریــن کــرده ایــم.
نقــاط ضعفــش را میدانســتم و بــرای مســابقه واقعــا
کار کــرده بــودم .مطمــن بــودم کــه اگــر مســابقه برگــزار
میشــد ،برنــده میشــدم.
صبــح کابــل :در بــارهی نقــاط ضعــف مبــارز گفتــی،
ایــن نقــاط ضعــف کــدام اســت؟
هوتــک :مبــارز در رضبــات پــا مشــکل دارد و در
ضمــن مشــت زیــاد میخــورد .میتوانســتم ،مشــت
زیــاد بزنــم .میدانســتم او بــه فنــون کشــتی متوصــل
شــده و زیرگیــری میکنــد ،بــرای آن هــم تدابیــری
ســنجیده بــودم کــه نتوانــد تکنیکــش را اجــرا کنــد.
قصــدم ایــن بــود کــه در زمــان فــرار رضب ـهی نهایــی را
وارد کنــم.
صبــح کابــل :چــرا ایــن مســابقه بــه رسعــت قومــی
و سیاســی شــد؟

هوتــک :دلیلــش آدمهــای بــیکار و متعصــب در
هــر دو طــرف بودنــد کــه دوســت داشــتند ،رنــگ و بــوی
قومــی و ســمتی بــه یــک مســابقهی ورزشــی بدهنــد.
درســت اســت کــه مــا بــا یکدیگــر درگیــری لفظــی
داشــتیم ،امــا ورزش بــرای دوری از قــوم و ســمت اســت.
مــن همیشــه بــه دو زبــان پشــتو و فارســی مینویســم.
همیشــه گفتــه ام اگــر کســی «احمدولــی هوتــک»
را دوســت دارد ،بــرای ورزش و اســتعدادش دوســت
داشــته باشــد ،نــه قــوم و زبانــش.
صبــح کابــل :بــه نظــرت محبویــت خــوب اســت یــا
شــهرت؟
هوتــک :محبوبیــت بهــر از شــهرت اســت .هــر
کســی میتوانــد بــه راحتــی مشــهور شــود؛ امــا محبــوب
شــدن مشــکل اســت .مــردم بــه راحتــی دل بــه کســی
منیدهنــد .بــرای محبــوب شــدن ،بایــد بســیار زحمــت
کشــید ،هــم از نظــر فنــی و هــم از بابــت رعایــت اخــاق،
فرهنــگ ،برخــورد بــا مــردم ،ادب و حتــا یــک ســام و
علیــک ســاده در خیابــان.
صبــح کابــل :در بیــن ورزشکاران شــناخته شــدهی
مــا چــه کســی از نظــر داشــن روحی ـهی جوانمــردی و
پهلوانــی بهــر اســت؟
هوتــک :از آن ســوالهای ســخت اســت.
ورزشکاران و قهرمانــان جوانمــرد و خــوب کــه دســت
شــان در کار خیــر اســت ،زیــاد داریــم .اگــر کســی را
نــام بــرم ،ممکــن اســت دیگــری ناراحــت شــود؛ امــا
«نثــار احمــد بهــاوی» را مثــال میزنــم کــه دوســت
خوبــم اســت و همــکاری اش بــا مــردم بســیار خــوب
اســت .در واقــع او خیــرش بــه مــردم میرســد.
صبــح کابــل :اجــازه اســت کمــی در بــارهی زندگــی
شــخصی تــان صحبــت کنیــم؟
هوتک :بلی ،مشکلی نیست.
صبــح کابــل :ازدواج کــردی یــا مجــرد اســتی؟ اصــا
بــرای یــک قهرمــان کــدام یکــی ایــن دو وضعیــت خــوب
ا ست ؟
هوتــک :از پاســخ دادن بــه ایــن ســوال طفــره
م ـیروم و اگــر اجــازه باشــد ،چیــزی منیگویــم ،چــون
اهــداف و برنامههــای زیــادی بــرای قهرمانــی و زندگــی
دارم .هــر وقــت وقتــش شــد ،پاســخ خواهــم داد.
صبــح کابــل :آیــا اهــداف پیــش از مصدومیــت تــان
را دنبــال میکنیــد .چقــدر بــه هدفهایــت نزدیــک
اســتی؟
هوتــک :صــد در صــد .تصمیــم جــدی دارم کــه در
زودتریــن فرصــت خــودم را بــه آرزوهایــم نزدیــک کنــم.
احتــاال در روســیه قرنطیــن شــده و متریــن میکنــم.
مســابقههایی هــم در ســازمان «فایــت نایــت» و در دبــی
دارم.
صبــح کابــل :فاصلــهی زمانــی مســابقه چقــدر
اســت؟
هوتــک :در حــدود یــک الــی یکونیــم مــاه .پــس از
نخســتین مســابقه ،بــدون اســراحت بــه رقابــت بعــدی
وارد خواهــم شــد .مترینهــای منظــم دارم و دوســت
دارم دوبــاره عشــقم را در آغــوش بگیــرم .منظــورم ورزش
و مبــارزه اســت.
صبــح کابــل :بــا چــه کســی متریــن میکنــی؟
منظــورم حریــف مترینــی و مربــی تــان اســت؟
هوتــک :وســائل متریــن همیشــه همراهــم اســت،
هــر کجــا کــه نزدیــک باشــد ،هامنجــا متریــن
میکنــم .مشــخص نیســت کــه بــا کــدام اســتاد.

صبــح کابــل :بــا اســتعداد تریــن مبــارز ام ام ای
افغانســتان چــه کســی اســت؟ منظــورم چهرههــای تــازه
اســت؟
هوتــک :زیــاد انــد .اگــر از کســی نــام نــرم شــاید
بهــر باشــد؛ امــا خــوب ،چنــد نفــر را نــام میبــرم.
«ذکــی ،عبدالــودود متیــن و عظیــم بدخشــی»،
اســتعدادهای خوبــی انــد کــه اگــر کار کننــد ،زحمــت
بکشــند و مغــرور نشــوند.
صبــح کابــل :از بدخشــی نــام بــردی ،او
بلندپروازیهــای زیــادی داشــت ،چــرا در ســازمانهای
داخلــی مســابقه داد؟
هوتــک :صــاح مملکــت خویــش خــروان داننــد.
شــاید او نظــرش ایــن بــود کــه مــردم ببیننــد و مشــهور
شــود .مــن زیــاد بــا ایــن کارهــا موافــق نیســتم ،بــه مــن
هــم پیشــنهادهایی شــد؛ امــا قبــول نکــردم.
صبــح کابــل :برخــی اســتادان ورزش معتقدنــد کــه
ورزش بیــش از آن کــه شــغل و منبــع درآمــد باشــد،
عشــق و عالقــه اســت .شــا چــه فکــر میکنیــد؟
هوتــک :اگــر از عشــق خالــص و نــاب بگویــم کــه
بــه خاطــر آن وارد ورزش شــده ام دروغ گفتــه ام .وقتــی
درآمــد نداشــته باشــید ،بــه عشــق تــان هــم منیرســید.
حــد اقــل در ورزش کــه اینگونــه اســت .هزینههــا
زیــاد اســت و منیشــود بــا عشــق رفــت و در تایلنــد یــا
روســیه متریــن کــرد .چــون باشــگاهها و مربیــان متریــن
دهنــده ،عشــق برایشــان نــان و آب منیشــود .کاش
ایــن گونــه بــود کــه شــا میگوییــد؛ امــا زندگــی بــا
فیلــم هنــدی فــرق دارد.
صبــح کابــل :آویــزان شــدن از ریــش جریانهــای
سیاســی ،در ورزش مــا بــه یــک فرهنــگ بــدل شــده
اســت .آیــا ایــن تنهــا راه کســب درآمــد اســت و چــرا
چنیــن شــد؟
هوتــک :ببینیــد ،ورزش و ورزشکار در ایــن رسزمیــن
یتیــم و بیچــاره انــد .کســانی هــم کــه وابســته بــه
جریانهــای سیاســی یــا چهرههــای نــامدار سیاســت
شــدند ،چــارهی نداشــتند .چــه کار بایــد میکردنــد؟
مــن خــودم ،نــزد «عبدالحمیــد طهامســی» رفتــم و ایــن
برایــم بســیار خــوب شــد .چــون توانســتم بــه رسبــازان و
نیروهــای امنیتــی انگیــزه بدهــم .بــازی و یــا رشکــت در
اعالنهــای تجــاری هــم یــک راه بــرای درآمــد اســت کــه
در کشــور مــا زیــاد نیســت .چنــد دانــه اســت کــه آنهــم
مربــوط بــه چنــد چهــره اســت.
صبــح کابــل :خــودت از مســیر تبلیغــات چقــدر
درآمــد داری؟
هوتــک :زمانــی کــه تــا هنــوز زخمــی نشــده بــودم،
ســاالنه  50هــزار دالــر درآمــد داشــتم و از زمانــی کــه
زخمــی شــدم 0 ،دالــر.
صبح کابل :چه کسی درآمد بیشرتی دارد؟
هوتــک :بــه نظــرم ،مبــارز نســبت بــه دیگــران درآمــد
بیشــر و از مســیرهای گوناگــون دارد.
صبــح کابــل :حــرف خاصــی مانــده اســت کــه بایــد
مطــرح کنیــد؟
هوتــک :ایــن را بایــد زودتــر میگفتــم ،قصــد
داشــتم نگویــم؛ امــا میگویــم .چنــدی پیــش ،بــا کســی
کــه خانــواده برایــم در نظــر گرفتــه بــود ،نامــزد شــدم و
حــاال دیگــر مجــرد نیســتم.
صبح کابل :پس ،مبارک است.
هوتــک :تشــکر از شــا و ممنــون کــه مثــل همیشــه
بــه فکــر ورزشکاران اســتید.
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صبــح کابــل :جنــاب هوتــک ،از کــدام والیــت اســتی
و چنــد ســال اســت ورزش میکنــی؟
هوتــک :ســام و تشــکر« ،احمدولــی هوتــک» اســتم،
دوســت نــدارم بگویــم از کــدام والیــت اســتم 28 .ســال
دارم ،زمانــی کــه صنــف چهــارم مکتــب بــودم ،وارد
ورزش شــدم .کونگفــو ،بوکــس و ورزشهــای رزمــی
را دوســت داشــتم ،از هــان اول میخواســتم مبــارزه
کنــم و بــه موفقیــت برســم.
صبح کابل :چرا؟
هوتــک :در زمــان طالبــان ،کــودک بــودم ،بیشــر
مــردم ب ـیکار بودنــد ،بــرادرم و مــردم زیــاد بــه کشــتی
عالقــه داشــتند ،مــا را هــم کشــتی میانداختنــد .از
هــان زمــان نســبت بــه هــم سنوســالهایم قــوی تــر
بــودم .احســاس میکــردم اســتعداد مبــارزه و موفقیــت
در ورزشهــای رزمــی را دارم .بــه خــودم میگفتــم
بایــد باشــگاه بــروم و بهرتیــن باشــم .دوســت داشــتم
در رقابتهــای ردهی ســنی نوجوانــان کــه در کمیت ـهی
ملــی املپیــک برگــزار میشــد ،رشکــت کــرده و مــدال
بگیــرم .هــر چــه پیــش رفتــم ،توقعــم از خــودم زیادتــر
شــد و ادامــه دادم .بــا شــکم خالــی و گرســنه ،زحمــت
زیــادی کشــیدم .چــون واقعــا عاشــق ورزش بــودم.
بــه تیــم ملــی رســیدم و دیــدم کــه پــول ورزشکاران
ملیپــوش ،یکهــزار افغانــی اســت .رفتــم مــزدور
کاری کــرده و درآمــدش را رصف ورزش کــردم .هرگــز
ســختیها مــرا نــا امیــد و مأیــوس نکــرد.
صبــح کابــل :گفتیــد عاشــق ورزش و مبــارزه بودیــد،
ســختیها را تحمــل کردیــد ،فکــر میکنیــد ایــن
عشــق توفنــده ،ارزشــش را داشــته اســت؟
هوتــک :انســان ذاتــا ،ســیری ناپذیــر و بــه دنبــال
برخــورداری بیشــر اســت ،مــن هــم از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســتم ،هــر چــه در ورزش پیــش مــیروم،
توقعــم بیشــر میشــود .آرزو داشــتم کــه پــس از
رقابتهــای حرف ـهای در روســیه و ...بــه «یــو اف ســی»
بــروم .مســابقهی را کــه قــرار بــود در مســکو داشــته
باشــم بــا امریکاییهــا هامهنــگ کــرده بــودم ،حتا رشط
گذاشــته بودنــد کــه حریــف بایــد قــوی و نــامدار باشــد.
پنــج مــاه متریــن و هزینــه کــردم ،حریــف هــم قــوی
بــود ،شــبی کــه قــرار بــود فردایــش بــه مســکو بــروم ،مــرا
بــا چاقــو زدنــد .متــام برنامههایــم از بیــن رفــت و بــه
هدفــی کــه بســیار بــه آن نزدیــک بــودم ،نرســیدم.
صبــح کابــل :چــه کســانی بــه شــا حملــه کردنــد؟
دلیلــش مشــخص شــد؟
هوتــک :بــا تأســف ،افغانســتان رسزمیــن فریــاد و
وحشــت اســت ،ایــن روزهــا هیــچ کوچــه و پــس کوچـهی
امــن نیســت ،مثــل آب خــوردن آدم میکشــند و تــا
بخواهــی بــه پولیــس خــر بدهــی ،کار از کار گذشــته
اســت .در بــارهی حملــه بــه خــودم نیــز بایــد بگویــم
کــه بارهــا از حکومــت خواســتم تــا حملــه کنندههــا را
مشــخص کنــد ،هــر چنــد بــرای خــودم واضــح اســت
کــه چــه کســانی بودنــد .چــون بســیار بــا روحیـهی بــاال
و بــا خیــال راحــت نزدیــک خانــه آمدنــد و مــرا زخمــی
کردنــد .البتــه قصدشــان بــود تــا مــرا بکشــند؛ امــا
نتوانســتند .میدانــم کار کســانی بــود کــه در ورزش
بــا مــن رقیــب انــد و دوســت ندارنــد کــه رشــد کنــم.
تــا هنــوز کــه نیروهــای امنیتــی مشــخص نکــرده انــد،
حملــه کنندههــا چــه کســانی بودنــد .دلیلــش را هــم
منیدانــم.
صبــح کابــل :ایــن حملــه ،چــه تأثیــری روی روحیــه
تــان گذاشــت؟
هوتــک :تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت .اصــا در
کوچــه و خیابــان راحــت نیســتم ،وقتــی کســی کمــی
طوالنــی بــه ســویم بنگــرد ،احســاس میکنــم ،حتــا
قصــد و غرضــی دارد ،میگویــم نکنــد بــه مــن حملــه
کنــد .میدانیــد ورزشکار بایــد در زمــان متریــن مترکــز
و آرامــش داشــته باشــد کــه مــن نــدارم .دردم ایــن اســت
کــه چــرا افغانهــای خــودم بیاینــد و مــرا بزننــد .ایــن
بیشــر اذیــت ام میکنــد.
درســت شـبهای کــه بایــد بــرای مســابقه میرفتــم،
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اشــاره :احمدولــی هوتــک ،از ورزشکاران مطــرح «ام
ام ای» یــا مبــارزات آزاد افغانســتان در ســالهای اخیــر
اســت .او کــه حادثههــای زیــادی را تــا کنــون پشــت
رس گذاشــته اســت ،در قفــس مبــارزه خــوش درخشــیده
و جــزو چهرههــای مســتعد بــوده اســت .هوتــک تــاش
زیــادی کــرد کــه بــه ســازمانهای مهــم دنیــا مثــل «یــو
اف ســی» و  ...راه یابــد و بــرای ایــن منظــور بــه امریــکا
نیــز ســفر کــرد؛ امــا حادثـهی حملــه و زخمــی شــدنش،
او را از اهــداف و برنامههایــی کــه داشــت دور کــرد.
هوتــک ایــن روزهــا بــه ســختی در حــال متریــن اســت
تــا رؤیاهایــش را دنبــال کنــد .پــای درد دلــش نشســتیم
و بــا او گفتوگــو کردیــم.
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خانواده

مرد و ویژگیهای مردانه
مــرد بــودن را میتــوان
بــه معنــای مخالــف زن
بــودن و یــا بــه معنــای
زهرا سیاس مخالــف بچهگــی دانســت
و روی ایــن موضــوع
بررس ـیهای الزم را داشــت .از زمــان باســتان تــا دیــدگاه
مــدرن امــروز ،مــرد بــودن را شــامل صفاتــی میداننــد
کــه مخصــوص مــردان اســت کــه در زنــان و کــودکان
مشــاهده منــی شــود .معمــوال از ایــن صفــات بــا عناوینــی
مثــل مردانگــی یــاد میکننــد .در ایــن دیــدگاه ،گاهــی
ممکــن اســت بــه زنــان واجــد آن صفــات هــم مــرد اطــاق
شــود .تفاوتهــای زیســتی ،جنســیتی و روانشــناختی در
مــردان باعــث تفاوتهایــی در بعدهــای مختلــف زندگــی
دو جنســی میشــود.
در مجمــوع شــاید بتــوان گفــت کــه احســاس شــا
دربــارهی جنســیت خــود ،میتوانــد مشــخص کنــد کــه مــرد
یــا زن هســتید .در ایــن بیــن ،بعضــی صفــات و نقشهــا،
نــه لزومــا همــهی آنهــا ،وجودشــان در ســطحی معقــول
مردانــه بــودن شــا را نشــان میدهــد .حــال ممکــن اســت
بیشــر از ایــن صفــات بــه نقشهــا و ویژگیهــای دیــدگاه
ســنتی یــا مــدرن توجــه داشــته باشــید.
مــرد بــودن و یــا هویــت مردانــه میتوانــد بــر اســاس
دیدگاههــای مختلــف ،تعریفــی متفــاوت داشــته باشــد.
هــر دو جنســیت مــرد و زن ،فــارغ از جنســیت شــان دارای
نیمــهای زنانــه و نیمــهای مردانــه هســتند .منیتــوان
ویژگیهایــی را مطلقــا مربــوط بــه مــردان دانســت و یــا
گفــت کــه همــه مــردان دارای آن صفــات هســتند .بــا ایــن
حــال میتــوان ویژگیهایــی را نــام بــرد کــه معمــوال در
مــردان غالــب اســت .از جملــه ایــن صفــات عبارتنــد از:
• مهارت تصمیم گیری بر اساس منطق
• خالقیت در امور
• قدرت حل مسأله
• حساس در برابر طرد و تنهایی
• احساس مالکیت بر روابط
• جنسیت و هویت جنسی
جنســیت افــراد از روز اول بــا انعقــاد نطفــه مشــخص
میشــود و بســته بــه ویژگیهــای وراثتــی نــوزاد ،پــر
یــا دخــر متولــد میشــود .بــا بــزرگ شــدن نــوزاد پــر،
صفــات و رفتارهــای مردانــه از او رس مــی زنــد .بــا ایــن
وجــود واقعیتــی بــه نــام هویــت جنســی نیــز وجــود دارد
کــه بــه معنــای احســاس درونــی فــرد نســبت بــه جنســیت
خــود اســت .هویــت جنســی ،در طــی بحــران نوجوانــی
بــه معنــای حقیقــی خــود میرســد .در بیشــر مــوارد،
فــرد احســاس درونــی همخــوان بــا جنســیت فیزیکــی
خــود دارد .امــا در مــواردی ،فــرد هویــت جنســی خــود
را متفــاوت از جنســیت زیســتی اش درک میکنــد.
ایــن افــراد کــه تراجنســیتی یــا ترنــس سکشــوال نامیــده
میشــوند ،در بســیاری از فرهنگهــا و ادیــان مــورد
پذیــرش ،واقــع منیشــوند .بنابرایــن بــه نظــر میرســد،
مــرد بــودن مفهــوم گســردهتری نســبت بــه تصــور عمــوم
داشــته باشــد.
بــا وجــود ســیر افزایــش غلبــهی دیــدگاه مــدرن و
کاهــش تفــاوت بیــن زن و مــرد ،هنــوز هــم مــواردی
مثــل مســؤولیت خانــواده از نظــر اقتصــادی و مدیریتــی،
حامیــت مــرد از اعضــای خانــواده ،نقــش پــدر و همــر
بــرای خانــواده و امثــال اینهــا بــه عنــوان نقشهــای
مردانــه شــناخته میشــود.
همچنیــن بعضــی کارهــا و مشــاغل در دســته
بندیهــای جنســیتی قــرار میگیرنــد .مثــا کار در
معــدن ،رانندگــی موتــر ،و تعمیــرات ،از مشــاغل مردانــه
هســتند .حضــور زنــان در ایــن مشــاغل بــرای اغلــب
جوامــع ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد.
دیدگاه باستانی و سنتی به مردان
در ایــن دیــدگاه ،مــرد دارای صفــات جنــگاوری،
حامیــت ،خشــونت ،مســؤول خانــواده و امثــال اینهــا
اســت .مــردی کــه در ایــن صفــات سســت باشــد،
مــرد شــناخته منیشــود .همچنیــن زنــی کــه ایــن
مســؤولیتها و صفــات را دارا باشــد ،بــا لفــظ مــرد خطــاب
میشــود .بــا تعریــف نقــش زن بــه عنــوان پشــتیبان مــرد
و تأکیــد بــر خانــه و درون خانــواده ،هــر موفقیــت و گام
بزرگــی در خــارج از محیــط خانــواده ،حتــا اگــر از ســوی
زن باشــد ،مردانــه دانســته میشــود .ایــن دســتاوردها
چیــزی اســت کــه از مــرد توقــع مــی رود و در صــورت
نداشــن آن ،ضعــف تلقــی میشــود.
دیدگاه مدرن به مردان
هــر چنــد دیــدگاه ســنتی هنــوز هــم بــر بســیاری
از جوامــع حاکــم اســت؛ امــا دیــدگاه مــدرن بــا رسعــت
باالیــی در حــال جــا بــاز کــردن بــرای خــود اســت .در
ایــن دیــدگاه ،دیگــر مــرد بــرای کار بیــرون و زن بــرای کار
خانــه تعریــف منیشــود .هــر دو جنــس بایــد در هــر دو
موقعیــت ،نقــش فعــال و نســبتا برابــری داشــته باشــند.
بعضــی افــراد بــه برابــری مطلــق معتقدنــد؛ امــا بعضــی
نیــز بــه اســتناد تفاوتهــای ناگریــز جنســیتی عدالــت
و برابــری را مطــرح میکننــد کــه در آن ،همــکاری زن و
مــرد در دو حــوزهی جداگانــه معنــا پیــدا میکنــد .در ایــن
دیــدگاه ،دیگــر مــرد پشــتیبان خانــواده و مدیــر اقتصــادی
خانــه نیســت .خشــونت و جنــگاوری فضیلتــی بــرای مــرد
محســوب منیشــود.
پــس در پایــان میتــوان گفــت کــه نبایــد جامعــه را بــا
جنســیت دســته بنــدی کنیــم .نبایــد عدالــت و قانــون کــه
ُمعرف ـهی جوامــع حقــوق بــری امــروز اســت ،بــر اســاس
زن و مــرد دادخواهــی شــود.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

شلیک پشت دروازهی خانهی دخرت؛
عرف نه خشونت است
جامعــهی افغانــی شــاهد عــرف و عنعنــات بــه
خصوصــی اســت کــه کمــر میتــوان نظیــر آن را
در ســایر جوامــع دیــد .یکــی از عرفهــای خیلــی
ناپســند و زن ســتیزانه ،هــان بــه نــکاح گرفــن
زنــان بــه شــیوهی شــلیک کــردن پشــت منــزل
شــان اســت .شــیوهی ایــن عــرف ،چنیــن اســت:
در صورتــی کــه پــری دارای اســلحه از دخــری
خوشــش آمــد ،پشــت خان ـهی دخــر مــورد عالقــه
اش مــیرود و شــلیک هوایــی میکنــد ،بــا ایــن
شــلیک ،ســند تصاحــب دخــر مــورد عالقــه اش را
بدســت مـیآورد .دیگــر پــری جــرأت خواســتگاری
از دخــری کــه پشــت خانــه اش شــلیک شــده را
نــدارد و دخــر هــم هیــچ حقــی بــرای مخالفــت
نــدارد.
در صــورت مخالفــت دخــر و یــا خانــواده اش،
پــر او را یــا فــرار میدهــد و یــا هــم بــا توســل
بــه زور ،بــا او ازدواج میکنــد .ایــن عــرف ریش ـهای
خیلــی قدیمــی در فرهنــگ مــردم افغانســتان دارد
و ایــن طــور بــه نظــر میآیــد کــه از بیــن بــردن آن
نیــز خیلــی دشــوار اســت .هرچنــد ایــن عــرف در
ایــن اواخــر بــا نافــذ شــدن قانــون منــع خشــونت
علیــه زنــان و حامیــت زنــان در مقابــل ازدواجهــای
اجبــاری ،گهــواره خویشــی ،بــد دادن ،بــدل
و فــروش بــه بهانــهی ازدواج و ســایر مصادیــق
ازدواجهــای اجبــاری ،در شــهرها کمتــر شــده؛ امــا
در قــراء و قصبــات هنــوز هــم از بیــن نرفتــه اســت.
قربانیــان ایــن گونــه ازدواجهــا ،نــه تنهــا قربانــی
ایــن عمــل خشــن و خشــونت بــار شــده انــد ،بلکــه
شــکنجهها ،بیحرمتیهــا و خشــونتهای روانــی
و جســمی بیشتــری را متحمــل شــده انــد.
منــور ،زمانــی کــه دو یــا ســه ســال بیشتــر
نــدارد و مــادرش زنــده اســت ،پــدرش عاشــق
زنــی دیگــری میشــود .عشــقی کــه پــدر را بــه
شــلیک کــردن پشــت خان ـهی دخــر مــورد عالقــه
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اش وا مــیدارد .ایــن شــلیک ســبب میشــود،
خواســتگاران او پــا پــس بکشــند .پــس نــکاح مــادر
انــدرش بــا پــدرش صــورت میگیــرد؛ امــا ایــن
ازدواج ،پایــه و اســاس یــک کــدورت را میگــذارد
کــه تــاوان آن را منــور بایــد در ده ســالگی بپــردازد.
بــرادران ،مــادر انــدر منــور کینــهی ازدواج
اجبــاری و تــوام بــا زور خواهرشــان را بــه دل دارنــد
و در آن زمــان بــرادران مــادر انــدر منــور ،بــه لحــاظ
ســنی و موقــف اجتامعــی کمــر از پــدر منــور قــرار
داشــتند و کاری از دســت شــان ســاخته نبــود.
آنــان انتقــام ازدواج اجبــاری خواهرشــان را بــرای
ســالهای آینــده گذاشــته انــد کــه بعــد از گذشــت
بیــش از هشــت ســال ،زمانــی کــه منــور ده ســال
دارد و مــروف بــازی بــا همبازیهایــش در کوچــه
اســت و هیــچ دانــش و آگاهــی در مــورد ازدواج
نــدارد ،یکــی از بــرادران مــادر انــدرش کــه حــاال
هــم زورمنــد قریــه اســت وهــم کین ـهی گذشــته را
بــه دل دارد ،زمــان را بــرای انتقــام ازدواج خواهــرش
مناســب میبینــد و در یکــی از شــبها پشــت
خانـهی منــور شــلیک میکنــد و بــا شــلیک کــردن،
منــور را دیگــر بــه مالکیــت خــودش در مــیآورد و
خــود را صاحــب او قلمــداد میکنــد.
بــرادر مــادر انــدرش کــه زن و فرزنــد نیــز دارد،
بعــد از گذشــت چنــد مــاه از ایــن شــلیک ،منــور
را بــه زور ،بــه نــکاح خــود در م ـیآورد .نکاحــی کــه
پــدر منــور مانــع آن منیتوانــد شــود یــا هــم اگــر
میتوانســت منیشــد .از ایــن کــه ازدواج بــا منــور
تنهــا راه بــرای انتقــام گرفــن شــان بــوده اســت ،او
را همــواره بــا بهانههــای مختلــف مــورد خشــونت
قــرار میدهنــد .دخــر  11ســالهای کــه هیــچ
آگاهــی از یــک زندگــی مشــرک نــدارد ،بــردهای
در خانــهی شــوهرش میشــود .بــردهای کــه نــه
تنهــا بــرای شــوهرش بردگــی میکنــد؛ بلکــه بــرای
زن و فرزنــدان او نیــز بایــد بردگــی کنــد.

منــور بــا بغــض میگویــد ،ســالهای کودکــی
و نوجوانــی اش را ،شــبها بــه طــرز وحشــیانهای
مــورد آزار و اذیــت جنســی شــوهرش قــرار
میگرفــت و روزهــا بــه کارهــای ســخت خانــه
میپرداخــت.
چندیــن ســال بعــد از ایــن ازدواج ،او بــاردار
میشــود و دخــری بدنیــا مــیآورد .تنهــا
دلخوشــیای کــه در خانــهی شــوهرش دارد،
همیــن بــه دنیــا آمــدن دخــرش بــوده اســت .بــا
وجــود توهیــن و تحقیرهــای بیشــار و مــورد
خشــونت قــرار گرفــن فیزیکــی و شــکنجههای
مختلــف جســمی و جنســی کــه میشــود؛ امــا بــاز
هــم شــکایتی منیکنــد و آن را تقدیــر تلــخ خــودش
میدانــد کــه شــاید روزی پایــان یابــد تــا ایــن کــه
دخــرش بیــار میشــود .بیــاری کــودک بــرای
شــوهرش مهــم نیســت تــا کــه بارهــا بــه او بــرای
مــداوای کــودک شــان التــاس میکنــد؛ امــا
هیــچ اثــری بــر دل ســنگ و پــر از کینـهی شــوهرش
نــدارد .منــور دســت بــه دامــان امباقــش میشــود
و از او یــاری میخواهــد؛ امــا از ایــن کــه منــور،
همــر شــوهرش اســت کــه بعــد از او بــا شــوهرش
ازدواج کــرده بــه بدختــی و محتــاج بــودن منــور
میخنــدد و او هــم یــاری منیرســاند .تــا ایــن کــه
دخــر منــور بــر اثــر بیــاری میمیــرد .عقــدهی
مــرگ تنهــا امیــد زندگــیاش ،پــای منــور را بــه
نهادهــای عدلــی میکشــاند و ســبب میشــود،
او درخواســت تفریــق (درخواســت طــاق از ســوی
زن) کنــد.
منــور در  26ســالگی بــا تحمــل منــودن دنیایــی
از شــکنجه و نــا امیدیهــا کــه دیگــر خــودش را
بیحامــی میبینــد ،تنهایــی و جدایــی را بــر
زندگــی کــردن بــا شــوهر و پــدرش ترجیــح میدهــد
و محکمــه ،بــه تفریــق بــا اخــذ مهریـهاش از شــوهر،
بــه ســود منــور حکــم صــادر میکنــد.
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شوبا چاندرا از هندوستان
عزیز رویش
شوبا چاندرا از جنوب هند است .او خامنی سی و پنج
ساله با اندامی کوچک و پوست رنگین متامیل به سیاه است.
تحصیالت دانشگاهی خود را در انگلستان متام کرده و برای
کار در کشورش به فقیرترین نقطه در جنوب هند برگشته
است .او فعالً مدیر بزرگترین کمپنی تولید چای در هند
است و ساالنه میلیونها کیلو چای تولید میکنند که از
حاصل آن ،هزاران خانواده دارای معیشت شده و امید به کار
و زندگی نیز در میان مردم تقویت یافته است.
شوبا برای اینکه بتواند به تجارت خود در منطقه دوام
دهد ،از سیاست خاصی استفاده کرده است .او قسمتی
از بودجهی ساالنهی خود را رصف میکند تا برای مردم
سهولتهای رفاهی فراهم کند و قسمتی را هم برای باج
دادن به قدرتمندان محلی استفاده میکند .اصولی که
شوبا روی آن فعالیت تجارتی خود را استوار ساخته است،
مبتنی بر تقویت فضای تعامل و همکاری میان افراد در
سطوح مختلف است .شوبا معتقد است که افراد و گروههای
اجتامعی در هر سطحی که قرار داشته باشند ،دارای منافع
خاصی هستند .اگر این منافع مورد توجه قرار گرفته و در یک
تعامل مثبت به هر کسی قناعت داده شود که منافعش تأمین
میشود ،سهمگیری آنها در امور جمعی بیشرت میشود .او
همچنین ،بر شفافیت در تجارت تأکید دارد و معتقد است که
اگر تاجر نتواند با کارمندان خود ،با جامعهای که با آن رس
و کار دارد ،و با حکومت شفاف عمل کند ،سوء ظن ایجاد
کرده و باعث میشود که آنها برعلیه او دست به تخریبکاری
بزنند.
شوبا نیز همچون سایر همراهان از کشورهای مختلف از
فساد اداری در کشورش شکایت داشت .او این فساد را از
دربان تا سلطان ریشهدار میدانست و میگفت که سیستم
پیچیدهی اداری و سیاسی هند نیز مجال برای رشد این فساد
را بیشرت میسازد .او نقش زورمندان محلی را بر سیاستهای
کشورش فوقالعاده توصیف کرد و گفت که زنان در ساختار
جامعه و سیاست هند آسیبپذیری زیادی دارند.
هند در تعبیرات شوبا با دو مشکل عمده گرفتار است:
رشد بیرویهی نفوس و افزایش فاصلهی طبقاتی .او گفت
در ظاهر نظام هند مبتنی بر اصول دموکراتیک است ،اما

این نظام بیشرت به نفع افرادی چرخش دارد که به گونههای
مختلف چرخههای اقتصاد و سیاست را در انحصار خود
دارند .او تأیید کرد که قدرت در هند دست به دست میشود،
اما گفت که این دست به دست شدن قدرت ،تنها در حلقاتی
محدود و خاص صورت میگیرد و هیچگاه این نکته بدان معنا
نیست که مردم عادی هند نیز از قدرت بهرهمند میشوند.
او کار خود در زمینهی تولید چای در هند را در مقایسه با
کل این جامعهی بزرگ ناچیز توصیف کرد؛ اما گفت :او تالش
دارد به جای روی آوردن به رسمایههای بزرگ و یا ماشین،
بر رسمایههای انسانی تأکید داشته باشد .این دیدگاه شوبا،
البته بدون اینکه خود او در این زمینه اشارهای داشته
باشد ،مرا به یاد نظریهی گاندی انداخت که در مقایسهی
تولید رسمایهبر و تولید کاربر ،بر تولید کاربر تأکید میکرد
و میگفت که با تولید رسمایهبر جوامع عقبمانده بیشرت به
دام فاصلههای طبقاتی گیر میافتند و نفع بیشرت را صاحبان
رسمایه و ماشین بر میدارند .شوبا به همین دلیل میگفت
که او در تجارت خود به جایی میرود که دیگران به آنجا
منیروند .شیوهی بسیج و سازماندهی حامیت اجتامعی
شوبا بیشرت بر ساختار اجتامعی و سنتهای جامعهی هندی
استوار است .او بزرگان محل را گرد میآورد و با زبان محلی
به آنان میفهامند که این کار به نفع آنان است و خود آنان
باید از آن حامیت کنند .او گفت :اگر در جامعهای مانند هند
منتظر مبانیم که مردم از لحاظ سواد و آگاهی به آن مرحلهای
از رشد برسند که بتوانند از منافع و حقوق خود دفاع کنند،
هیچگاهی به هدف نخواهیم رسید.
بااینهم ،شوبا از تأثیرات طبیعت بر تجارت خود به عنوان
یک چالش بزرگ یاد منود .او گفت :اگر سالی در موقع معین
باران نبارد ،کاشت چای بیهوده میشود و مثر منیدهد .اگر
سالی در موقع نامناسب باران زیاد ببارد ،باز هم محصوالت
را خراب میکند .او این ناهمسازی طبیعت را از چالشهای
عمدهی تجارت و فعالیتهای تجارتی خود نام برد .شوبا
به همین دلیل ،قسمتی از بودجهی کمپنی خود را باید به
تأمین مشکالت ناشی از آسیبهای اقلیمی اختصاص دهد.
یکی از سخنان زیبای شوبا چاندرا این بود که مدیریت،
همیشه مهمتر از تقبل ریسک است .او گفت :یک مدیر خوب
هیچ وقت از ریسک حرف منیزند بلکه میبیند که چگونه
میتواند امکانات و سهولتهایی را که در اختیار دارد با توجه
به رشایط و زمینههای موجود به کار اندازد و از آنها بهرتین
استفاده را به عمل آرد .او گفت :مدیر خوب وظیفه دارد تا در
اعضای خود اعتامد به نفس را تقویت کند و به آنها این باور

را انتقال دهد که اگر خود شان کاری نکنند ،هیچ کسی گام
پیش گذاشته و برای آنها کاری نخواهد کرد.
در یک صحبت اختصاصیتر از ساختار قدرتی که تحت
رهربی اللو پرساد در بیهار شکل گرفته بود ،پرسیدم .شوبا
به نکتهی آموزنده و جالبی یاد کرد که من به دلیل دور بودن
از سیاستهای داخلی هند ،از آن اطالعی نداشتم .او گفت:
در دورهی گذشته حکومت مرکزی اللو پرساد را از بیهار به
مرکز انتقال داد و مسؤولیت رهربی خطوط راهآهن کشور
را به او سپرد .خطوط راهآهن ،به گفتهی شوبا از فاسدترین
ارگانهای ادارهی هند بود که به دلیل همین فساد ،به طور
مداوم در معرض کرسی بودجه و ورشکستگی قرار داشت.
اللو پرساد ،با رفنت به مرکز و اینکه یکباره خود را در میان
افراد ردهباالی کشور میدید و با مقامات کشورهای خارجی
دیدار میکرد ،تغییر عجیبی یافت و در مقام ادارهی خطوط
راهآهن هند تغییراتی ایجاد کرد که همه را به حیرت انداخته
بودند .او در این مقام از عزم و ارادهی قوی خود ،در عین
اینکه بیسواد و فاقد هرگونه دانش اکادمیک بود ،توانست
فساد را مهار کند و برای اولین بار ،این اداره را به یک ادارهی
موفق و پردرآمد کشور تبدیل کند .او این تغییر را یک جهش
فوقالعاده توصیف کرد که اللو پرساد را از دنیای بیهار و
لومپنیاش به ردهی شخصیتهای اثرگذار کشور ارتقا داد .او
گفت :حاال او از مقام خود کنار رفته است ،اما کارکردش در
این مقام وجههی قبلیاش را به حدی زیاد ترمیم کرده است.
اللو پرساد ،به گفتهی شوبا ،هامن کسی بود که همیشه
ایالت بیهار را با لومپنی و قلدری اداره میکرد و حامیت
گسرتدهی طبقات محروم و بیهمهچیز را با خود داشت ،اما
برای بهبودی وضعیت زندگی آنان هیچ کاری انجام منیداد.
یک بار او همرسش را که زنی که کامالً بیسواد بود به وزارتی
در ایالت بیهار نصب کرد و کسی هم نبود که در برابرش
چیزی بگوید .این عمل اللوپرساد همه را به گریه میانداخت
و کشور را در سطح دنیا مسخره میکرد ،اما او هیچ به خود
منیگرفت .شوبا گفت :اکنون هم بقایای اللوپرساد در بیهار
و در رسارس جنوب کشور از تسلط زیادی برخوردار اند و او
نیز در امر تجارت و فعالیتهای خود ناچار است هوای آنان
را داشته باشد.
گوش دادن به قصهها و سخنان شوبا ،شخصیت متین
و باجرأت او را توأم با هوش و ابتکارهای خارقالعادهاش
برمال میساخت .حس میکردم اگر انسان تصمیم بگیرد از
توامنندیهای انسانی خود به گونهی درست و هوشمندانه
استفاده کند ،میتواند اثرات بزرگی از خود بر جا گذارد.

قانون حامیت از کودکان از سوی مجلس
منایندگان بیاعتبار اعالم شد

کمیسیون انتخابات:
نتیجهی ابتدایی انتخابات امروز اعالن میشود
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اشتراک در روزنـامـه

رسگروه یک شبکهی جرمی
در کابل کشته شد
وزارت داخلــه اعــام کــرده اســت کــه رسگــروه
یکــی از شــبکههای جرمــی ،در جریــان درگیــری
بــا نیروهــای پولیــس در شــهر کابــل ،کشــته شــده
اســت.
نــرت رحیمــی ،ســخنگوی وزارت داخلــه ،روز
شــنبه ( 30قــوس) در برگ ـهی فیسبوکــش نوشــته
اســت کــه خالــد مشــهور بــه خالــد دنــدان ،رسگــروه
یکــی از شــبکههای جرمــی و یکــی از همکارانــش
بــه نــام یوســف خنجــر ،هنــگام رسقــت یــک عــراده
موتــر ،توســط نیروهــای پولیــس در شــهر کابــل
کشــته شــدند.
او افــزوده اســت کــه دو عضــو دیگــر این شــبکهی
جرمــی نیــز از ســوی نیروهــای پولیــس بازداشــت
شــده انــد.
آقــای رحیمــی ،گفتــه اســت« :خالــد و اعضــای
گروهــش ،هنــگام رسقــت یــک موتــر نــوع فرونــر
از ســاحهی خیرخانــهی شــهر کابــل ،بعــد از ایــن

کــه مــورد تعقیــب پولیــس قــرار میگیرنــد ،بــاالی
پولیــس تیرانــدازی میکننــد و یــک رسبــاز پولیــس
زخمــی میشــود .پــس از آن ،از ســوی نیروهــای
پولیــس هــدف قــرار میگیرنــد کــه در نتیجــه،
خالــد و یوســف ،کشــته شــده و دو نفــر دیگــر در
حالــت زخمــی بازداشــت میشــوند».
ســخنگوی وزارت داخلــه ،افــزوده اســت کــه ایــن
شــبکهی جرمــی ،در نواحــی مختلــف شــهر کابــل،
دســت بــه رسقتهــای مســلحانه ،چپاولگــری،
آدمربایــی و رهزنــی م ـیزد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ،مســعود
اندرابــی ،رسپرســت وزارت داخلــه ،گفتــه بــود کــه
مجرمیــن بــزرگ و اعضــای شــبکههای جرمــی در
شــهر کابــل ،یــا بازداشــت شــده ،یــا کشــته شــده و
یــا هــم فــرار کــرده انــد .بــا ایــن حــال ،هنــوز هــم
باشــندگان کابــل ،بــه خاطــر موجودیــت و فعالیــت
شــبکههای جرمــی ،بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه اند.

ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی پشتکوه
هرات کشته شد
وزارت داخلــه ،اعــام کــرده اســت کــه
ولســوال نامنهــاد گــروه طالبــان بــرای ولســوالی
پشــتکوه والیــت هــرات کشــته شــده اســت.
در خربنامــهای کــه روز شــنبه (30قــوس) از
ســوی ایــن وزارت بــه نــر رســیده ،آمــده اســت
کــه در نتیجــهی درگیــری میــان نیروهــای
امنیتــی و هراسافگنــان طالــب ،ولســوال
نامنهــاد طالبــان بــرای ولســوالی پشــتکوه
والیــت هــرات ،در ســاحهی کاروانگاه ولســوالی
شــیندند کشــته شــده اســت.
در خربنامــه ،همچنــان آمــده اســت کــه در
ایــن درگیــری ،افــزون بــر ولســوال نامنهــاد
طالبــان ،دو تــن از افــراد زیردســتش نیــز زخمــی

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

شــد هاند.
والیــت هــرات در غــرب افغانســتان ،از
والیتهــای کلیــدی و نســبتا ناامــن اســت.
گــروه طالبــان در چندیــن ولســوالی ایــن والیــت،
از جملــه ولســوالی شــیندند و اوبــه حضــور
دارنــد و هرازگاهــی دســت بــه فعالیتهــای
هراسافگنانــه میزننــد.
در کنــار طالبــان ،والیــت هــرات مرکــز
رقابتهــای اســتخباراتی عربســتان ســعودی
و ایــران نیــز اســت .بســیاری از ناامنیهــای
ایــن والیــت بــر میگــردد بــه رقابتهــای ایــن
دو کشــور و حامیتشــان از گروههــای مختلــف
تروریســتی و مذهبــی ســاکن در هــرات.
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مجلــس مناینـدگان ایــاالت متحــدهی امریــکا،
بــه پنتاگــون اجــازه میدهــد تــا در ســال جــاری،
 ۱۵میلیــون دالــر را بــرای حامیــت لوژیســتیکی از
گفتوگوهــای صلــح بــا طالبــان ،در افغانســتان
هزینــه کنــد.
بــه نقــل از رســانههای خارجــی ،بــر اســاس
ایــن طــرح ،پنتاگــون ایــن پــول را رصف تأمیــن
هزینــهی گفتوگوهــای صلــح ،بــه شــمول
امنیــت ،حمــل و نقــل ،اقام ـتگاه ،غــذا ،لــوازم،
ارتباطــات و ســایر خدمــات دیگــر در نظــر خواهــد
گرفــت.
از ســویی هــم ،قانونگــذاران امریکایــی،
تــاش کردهانــد تــا مطمــن شــوند کــه ایــن پــول،
بــه نفــع طالبــان متــام منیشــود.
از ســویی هــم ،پنتاگــون ،هنــگام درخواســت
پــول در اوایــل ســال جــاری ،گفتــه اســت
كــه احتــاال طالبــان از ایــن پــول ،بــه طــور
غیرمســتقیم نفــع خواهنــد بــرد.
قــرار اســت دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــور
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بــه زودی بودجــهی
نظامــی پیشــنهادی پنتاگــون را تأییــد و امضــا
کنــد.
پنتاگــون ،گفتــه اســت کــه ایــن پــول بــه
گونــهی مســتقیم بــه اعضــا یــا عنــارص طالبــان
داده منیشــود و اجــازهی اســتفادهی طالبــان از

ایــن پــول را منیدهــد.
وزارت دفــاع امریــکا ،گفتــه اســت کــه ایــن
پــول ،منیتوانــد بــرای هزینههــای ویــژهای از
جملــه خریــد مهــات یــا بــرای انتقــال گفتوگــو
کننــدگان در وســایط نقلیــهی دولتــی امریــکا،
هزینــه شــود.
بــا ایــن حــال ،مجلــس مناینــدگان ایــاالت
متحــدهی امریــکا ،پنتاگــون را مکلــف کــرده
اســت تــا گــزارش مفصلــی را در مــورد چگونگــی
هزینــه کــردن پــول بــه ایــن مجلــس ،ارائــه کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه شــاری از اعضــای
مجلــس مناین ـدگان امریــکا ،هزینــه کــردن ایــن
مقــدار پــول را بــرای گفتوگــو بــا طالبــان ،انــدک
میداننــد؛ امــا شــار دیگــری از اعضــای ایــن
مجلــس ،بــا پرداخــت ایــن پــول مخالفــت کــرده
و گفتــه انــد کــه واگــذاری ایــن هزینههــا بــه
طالبــان کــه صدهــا امریکایــی را در میدانهــای
نــرد کشــته ،ســالها القاعــده را پنــاه داده
و ســاالنه صدهــا میلیــون دالــر از فعالیــت
غیرقانونــی درآمــد دارد ،اقــدام نادرســتی اســت.
بــا ایــن حــال ،ســهیل شــاهین ،ســخنگوی
دفــر سیاســی طالبــان در قطــر ،ضمــن رد ایــن
گــزارش ،در برگــهی تویــرش نوشــته اســت کــه
امریــکا تنهــا مصــارف تیــم مذاکرهکنن ـدهی خــود
را میپــردازد.
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مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات ،از اعــام نتیجهی
ابتدایــی انتخابــات ریاسـتجمهوری خــر میدهنــد.
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،ســخنگوی کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد کــه نتیجـهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری ،امــروز یکشــنبه (1
جــدی) اعــام میشــود.
انتخابــات ریاســتجمهوری افغانســتان ،در ششــم مــاه
میــزان برگــزار شــد؛ امــا بــا گذشــت نزدیــک بــه ســه مــاه،
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،بنابــر دالیلــی ،نتوانســت تــا
نتیجــهی ابتدایــی را اعــام کنــد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،چنــد روز پیــش ،پــس از
چانهزنــی هــای فــراوان بــا دســتههای انتخاباتــی معــرض،
مؤفــق شــد تــا رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا را در هفــت
والیــت باقــی مانــدهی شــالی ،تکمیــل کنــد.
بــا ایــن حــال ،دســتههای انتخاباتــی ،هشــدار داده
انــد کــه اگــر نتیجــهی ابتدایــی بــدون ابطــال  ۳۰۰هــزار
رأی جنجالــی اعــام شــود ،وضعیــت کشــور بحرانــی شــده
و مســؤولیت آن ،بــه دوش کمیســیون مســتقل انتخابــات
خواهــد بــود.
محمــد محقــق ،معــاون دوم ریاســت اجرایــی و از حامیــان
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،هشــدار داده اســت:
«هــر گونــه اقــدام بــه اعــام نتایــج بــدون جداســازی آرای

تقلبــی و ناپــاک از آرای واقعــی ،خیانــت بــه رأی مــردم و دامــن
زدن بــه بحــران جدیــد اســت».
امــا مســؤوالن کمیســیون مســتقل انتخابــات ،میگوینــد
کــه آنهــا بــه نگرانیهــای دســتههای انتخاباتــی پاســخ داده
و اعــام نتیجــه ،از صالحیتهــای ایــن کمیســیون اســت.
دلیــل اساســی تأخیــر در اعــام نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ریاس ـتجمهوری ،عــدم تفتیــش و بازشــاری آرای
هفــت والیــت افغانســتان بــود کــه از ســوی دســتهی انتخاباتی
ثبــات و همگرایــی جلــو آن گرفتــه شــده بــود .ایــن دســتهی
انتخاباتــی ،رقیــب خــود دســتهی انتخاباتــی «دولتســاز» را
متهــم بــه تقلــب گســرده کــرده و از همیـنرو ،نزدیــک بــه یــک
مــاه ،کار کمیســیون انتخابــات بــه تعویــق افتــاد.
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،ادعــا میکنــد کــه
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،هــم تحــت تأثیــر تیــم حاکــم
قــرار دارد و هــم فیصلههــای ایــن کمیســیون ،مطابــق بــه
قانــون و طرزالعملهــا نیســت.
هرچنــد عبداللــه عبداللــه ،از هــواداران خــود خواســت تــا
از اعــراض دســت بردارنــد و مانــع رونــد بازشــاری و تفتیــش
آرا نشــوند ،امــا هشــدارهای او ،همچنــان پابرجــا اســت.
آقــای عبداللــه ،تأکیــد میکنــد کــه اگــر کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،نتیجــهی پــر از تقلــب را اعــام کنــد ،حاکمیــت
برخواســته از ایــن نتیجــه را قبــول نخواهــد کــرد.

مجلــس مناینــدگان ،قانــون جنجالــی حامیــت
از کــودکان را کــه پیــش از ایــن تصویــب شــده بــود،
بیاعتبــار اعــام کــرد.
قانــون حامیــت از کــودکان ،در هجدهــم قــوس ،بــا
اکرثیــت آرا از ســوی اعضــای مجلــس مناینــدگان تصویــب
شــده بــود؛ امــا در حــال حــارض ،از ســوی مجلــس،
بیاعتبــار اعــام شــده اســت.
امیرخــان یــار ،معــاون اول مجلــس مناینــدگان ،روز
شــنبه ( 30قــوس) در نشســت عمومــی ایــن مجلــس،
گفــت کــه رأیگیــری قبلــی بــر رس ایــن قانــون ،بیاعتبــار
اســت و پــس از بحثهــای مجــدد ،دوبــاره روی آن،
رأیگیــری خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه شــار اندکــی از اعضــای
مجلــس ،پــس از تصویــب قانــون حامیــت از کــودکان،
دســت بــه اعــراض زده و گفتنــد کــه ســن کــودکان در
ایــن قانــون ،بــر خــاق قوانیــن و رشیعــت اســامی اســت.
بــر اســاس قانــون حامیــت از کــودکان کــه در ۱۶
فصــل و  ۱۰۸مــاده تدویــن شــده اســت ،افــراد تــا هجــده
ســالگی ،کــودک شــمرده میشــوند؛ امــا مناینــدگان
معــرض ،تأکیــد میکننــد ،کــودک بــه کســی گفتــه

میشــود کــه ســن  ۱۸ســال را تکمیــل نکــرده ،مگــر ایــن
کــه آثــار بلــوغ قبــل از ایــن ســن در وی ظاهــر شــود و در
قانــون ،آثــار بلــوغ بایــد گنجانیــده شــود ،در غیــر آن ایــن
قانــون غیرقابــل قبــول خواهــد بــود.
مناینــدگان معــرض ،میگوینــد کــه هنــگام
رأیگیــری ،نشســت را بــه رســم اعــراض تــرک کــرده و
رییــس مجلــس ،در نبــود نصــاب کافــی بــر رس ایــن قانــون
رأیگیــری کــرده اســت؛ از همیــنرو ،رونــد رأیگیــری
بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
نذیراحمــد حنفــی ،رییــس کمیســیون تقنیــن ،پیــش
از ایــن گفتــه بــود کــه یــک مــورد ایــن قانــون ،در خصــوص
تعییــن ســن طفــل خــاف اصــول و رشیعــت اســامی
اســت.
از ســویی هــم ،ناهیــد فریــد ،رییــس کمیســیون امــور
زنــان مجلــس مناینــدگان ،گفتــه بــود کــه در قانــون
حامیــت از حقــوق کــودکان ،بحثهایــی همچــون حــق
دسرتســی طفــل بــه پــرورشگاه ،مصؤونیــت ،مراقبــت
اجتامعــی و جلوگیــری از اســتخدام کــودکان در صفــوف
نیروهــای امنیتــی مطــرح شــده و ربطــی بــه مســائل
رشعــی نــدارد.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

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

جمعهها برای آیندهی افغانستان؛
مبارزه با تغییرات اقلیمی در یک منطقهی جنگی
بــا هجــوم آوردن روزان ـهی مــردم بــه کابــل،
زبالههــا خیلــی زود تبدیــل بــه یــک مشــکل
در ایــن شــهر شــده اســت .شــهرداری کابــل
میگویــد کــه روزانــه  2800-2500مــر
مربــع زبالــه بــه وجــود میآیــد کــه بیشــر
آن بــه تنهــا گورســتان زایــدات کابــل ،در
حومههــای رشقــی ایــن شــهر ریختــه
میشــود .شــصت فــرد مســلح از آن منطقــه
محافظــت میکننــد کــه نشــتهای ســمی
زبالههــا بــه داخــل زمینــش فــرو مــیرود.

نویسنده :استفانی گلینسکی – The National

مهدی غالمی

افغانستان ممکن است هنوز در جنگ باشد؛ اما گروهی از
فعاالن جوان در این کشور میگویند که تغییرات اقلیمی قویتر از
تفنگ است ،قاتل بیصدایی که با متام کرهی زمین اعالم جنگ
کرده است .به همین دلیل ،در اوایل تابستان امسال ،نزدیک به
 20جوان و نوجوان «جمعهها برای آینده»ی افغانستان را ثبت
کردند و از دولت و مردم افغانستان خواستند که پیامدهای
تغییرات اقلیمی را مدنظر بگیرند .آنها تظاهراتی را سازماندهی
کرده و چندین کارگاه آموزشی بازیافت را در مکاتب و یتیمخانهها
ایجاد کردند.
فردین بارکزی 24ساله ،که پایهگذار فصلِ افغانستان این
حرکت است ،توضیح داد« :در حال حارض مردم زیادی از صلح
پشتیبانی میکنند؛ اما تغییرات اقلیمی ،بزرگترین جنگی است
که در آن میجنگیم».
جمعهها برای آینده ،اصوال در آگست  2018آغاز شد ،جایی
که «گرتا تونربگ» ،نوجوان سویدنی ،مقابل پارملان کشورش
اعتصاب یکنفرهای را در مورد تغییرات اقلیمی به راه انداخت.
از آن زمان تا کنون ،این یک حرکت بیناملللی شده است .در
ماه سپتامرب ،فعاالن اقلیمی افغانستان ،به عنوان بخشی از
اعتصابهای جهانی در رابطه به تغییرات اقلیمی که همزمان
در چندین شهر در رسارس دنیا برگزار میشد ،برای اولین بار به
خیابانها رفتند .نزدیک به  100معرتض ،در حالی که پوسرتهای
روشنی را روی هوا بلند کرده بودند ،آهسته قدم برمیداشتند و
 21رسباز از آنها محافظت میکردند.
بارکزی ،آهی کشید و گفت« :هیچ چیز در اینجا آسان
نیست .در اروپا میتوانید بدون هیچ مشکلی ،تظاهرات بزرگی
داشته باشید؛ اما در افغانستان برای این که در امان باشید و
به شام حمله نشود ،پیش از پیش باید برنامهریزی کنید ».آنچه
برای بارکزی آسان است ،کار کردن با گروهی از فعاالن با هدف
مشرتک از متامی نقاط شهر است که زمان و انرژی شان را وقف
جمعهها برای آینده کرده اند .او میگوید« :جنگ ،ناامیدی به بار
آورده است؛ اما این گروه ،به من انگیزه میدهد و در یک رسزمین
جنگزده ،انرژی مثبت پخش میکند».
تغییرات اقلیمی به جمعیت  37میلیونی کشوری که مردمش
در ارتفاعات بلند کوههای هندوکش آشیانه گزیده اند ،به تدریج
آسیب میرساند .سال گذشته ،سازمان ملل متحد اعالم کرد که
نزدیک به  250.000نفر به دلیل خشکسالی شدید در غرب
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افغانستان بیجا شده اند .جاری شدن سیل در هامن منطقه،
اوایل امسال در ماه مارچ ،منجر به مرگ  35تن شد .مردم زیادی
در والیتهای غربی مانند هرات و بادغیس ،دور از روستاهای
شان ،همچنان در خانههای موقت یا خیمهها زندگی میکنند و
به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی بیجا شده اند.
در کابل که تقریبا شش میلیون نفر در آن زندگی میکنند،
آلودگی سنگینی حکمفرماست ،به ویژه در زمستان که زغالسنگ
و چوب و برای آنهایی که وسع شان به هیچ کدام از این دو
منیرسد ،پالستیک و تایرهای کهن ه است که خانهها و آپارمتانها
را گرم میکند .وزارت بهداشت افغانستان میگوید که ساالنه3 ،
هزار نفر بر اثر بیامریهای مرتبط به آلودگی در کابل میمیرند
و بیش از  70درصد از بیامران در بیامرستانها از عفونتهای
دستگاه تنفسی و دیگر مشکالت تنفسی رنج میبرند .هر چند
منیتوان متام آن را به آلودگی هوا نسبت داد؛ اما بسیاری از
آنها به این مورد ربط میگیرند .لیال سامانی ،سخنگوی ادارهی
ملی حفاظت از محیطزیست میگوید« :تغییرات اقلیمی به طور
فزایندهی یک مشکل شده است؛ اما آگاهیدهی در مورد آن
بسیار کم است .ما چندین کمپاین را برای کاهش استفاده از
پالستیک و رصفهجویی در مرصف آب به راه انداختیم؛ اما پول و
تحقیقات کافی در این زمینه نداریم».
در یکی از خیابانهای آرام غرب کابل ،پشت یک دیوار خشتی
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و یک دروازهی فلزی ،فعاالن جمعهها برای آینده ،کمپی برپا کرده
اند .دفاتر آنها مجموعهای از کانتیرنهای روشنی است که با
پوسرت و تصاویر هرنیِ تهیه شده از آشغالهای بازیافتی ،تزئین
شده است .آنها در این شهر پرجنبوجوش پنهان اند و خیلی
آرام به یک صدای بلند تبدیل شده اند .گروهی از دانشجویان
در گوشهای نشسته اند و قلم به دست ،پیامهایی را روی پوسرتها
مینویسند .فریبا نوری ،دانشجوی 22ساله میگوید« :انبارهای
زباله در سطح شهر آزارم میداد ،ما شاهد تظاهرات جوانان در
رسارس دنیا بودیم ،پس چرا این کار را در افغانستان نکنیم؟» او در
همکاری با تعدادی از بازیگران تئاتر ،منایشهایی را در کابل به
راه میاندازد که هدفش رسیدگی به مشکالت تغییرات اقلیمی،
گرمایش جهانی ،آلودگی هوا و مدیریت زبالهها است.
با هجوم آوردن روزانهی مردم به کابل ،زبالهها خیلی زود تبدیل
به یک مشکل در این شهر شده است .شهرداری کابل میگوید
که روزانه  2800-2500مرت مربع زباله به وجود میآید که بیشرت
آن به تنها گورستان زایدات کابل ،در حومههای رشقی این شهر
ریخته میشود .شصت فرد مسلح از آن منطقه محافظت میکنند
که نشتهای سمی زبالهها به داخل زمینش فرو میرود .وحید
آقا 20ساله ،از اعضای جمعهها برای آینده که فکر میکند
برگزاری اعرتاضها برای او کافی نیست ،میگوید« :پول زیادی
در زبالهها است .زبالهها طالی سیاه افغانستان است ».وحید
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آقا که در پاکستان به دنیا آمده و در هفت سالگی به افغانستان
بازگشته ،در خیمهای در منطقهی کارته نو شهر کابل زندگی
میکند و ماهانه  7000افغانی کرایه میدهد .کارته نو جایی
است که در آن خانوادههایی که بیجا شده اند یا آنهایی که از
خارج برگشته اند در آن زندگی میکنند .او گفت« :تصمیم گرفتم
جمعهها برای آینده را به کمپ مان بیاورم و رشوع به برگزاری
کارگاههای آموزشی در مورد بازیافت و مدیریت زبالهها کردم .به
جای سوختاندن زبالهها برای گرم شدن ،به مردم یاد میدهم تا
آن را بفروشند و با پولش هیزم بخرند .پالستیک جنگی را علیه
مردم ما به راه انداخته و باید با آن مبارزه کنیم».
وحید آقا ،در کمپش که پوششی از خانههای گلی و خیمههایی
است که جادههای ناهموار آنها را به هم پیوند میزند ،یک مرکز
کوچک بازیافت ایجاد کرده که در آن به همسایههایش مشوره
میدهد .او گفت« :برای کودکان این منطقه فرصت فوقالعادهای
است تا ببینند که خارج از این کمپ هم زندگی در جریان است.
خیلیها با جمع کردن زباله بزرگ میشوند؛ اما قرار نیست اوضاع
تا ابد همین طور باشد .میخواهم این چرخه را بشکنم».
بارکزی که خود یکی از کودکان خیابانی بوده و در مارکتها،
کاغذ دستشویی میفروخته و کفش رنگ میکرده است ،گفت:
«انرژی گروه ما بی حد و مرز است و به همه رسایت میکند .من
هم در دورهی طالبان و هم در دورهی کرزی کار میکردم .کابل
همیشه با چالشهای محیطزیستی روبهرو بود .هیچ فرقی هم
نداشت ».آگاهیها در رسارس افغانستان به تدریج رو به افزایش
است .با ابتکارهای کوچک ،جمعهها برای آینده در رسارس کابل و
دیگر شهرهای افغانستان رو به رشد است .بارکزی گفت« :چون در
زمان جنگ زندگی میکنیم ،قبول دارم که ذهنمان دیگر مسائل
زیادی است؛ اما تغییرات اقلیمی را هم باید به درگیریهای
ذهنیمان اضافه کنیم».
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن برمیگردد.

