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گزارش روز

واکنشها به اعالم نتایج
ابتدایی انتخابات
رسانجام،کمیســیون انتخابــات
پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه
جنجــال ،موفــق بــه اعــام
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
سیدمهدی حسینی ریاسـتجمهوری شــد .بــر اســاس
اعــام نتیج ـهی ایــن کمیســیون،
محمــدارشف غنــی ،نامــزد ریاســتجمهوری،
 50.64درصــد و عبداللــه عبداللــه نامــزد دیگــر
ریاســتجمهوری 39.52 ،درصــد آرا را در انتخابــات
ریاســتجمهوری ســال  ،1398بــه دســت آوردنــد.
حــوا علــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون انتخابات،
در جریــان اعــام نتیجــه ،ســقف مشــارکت مــردم در
انتخابــات را بیشــر از یکونیــم میلیــون اعــام کــرد و
گفــت کــه  41درصــد آن را زنــان تشــکیل میدهنــد.
رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات ...

ارشف غنی برندهی نتیجهی
ابتدایی انتخابات شد

ثبات و همگرایی:

نتیجهی ابتدایی انتخابات
مرشوعیت ندارد
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دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد
میکنــد کــه نتیجــهی اعالمشــده از ســوی
کمیســیون مســتقل انتخابــات ...
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کمیسیون شکایات:

نتیجهی اعالمشده ابتدایی است
پیشداوری نکنید
رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تأکیــد میکنــد کــه نتیج ـهی اعالمشــده
از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات ...

7

2

ارشف غنی:

گفتوگو

به تفرقه و بیثباتی پایان میدهم

گفتوگو با رسول سیمیا
(دبیر جشنوارهی ادبی ماورا)

محمــدارشف غنــی ،نامــزد ریاســتجمهوری،
اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات ریاسـتجمهوری
را بــه مــردم افغانســتان مبــارک گفــت و تأکیــد کــرد
کــه اکنــون مــردم از تفرقــه و تقســیم بــه ســوی
وحــدت ملــی مــیرود.

جشنوارههای تخصصیتری نیاز
داریم که به بررسی و معرفی
کتابهای برتر بپردازد
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وزارت مالیه :درآمد ملی به
بیش از  ۲۰۸میلیارد افغانی
رسیده است
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تصور آینده ُپربارتر از خود آینده است!
درج احــرام و رعایــت مســائل حقــوق بــری در نصــاب
تعلیمــی جدیــد در پرتــو پالنهــای اســراتیژیک وزارت
معــارف افغانســتان ،یــک امــر بســیار مهــم پنداشــته شــده،
بــه شــوراهای علمــی و فرهنگــی وزارتهــای ذیربــط
پیشــنهاد میشــود کــه بــا آمــوزش و فراگیــری حقــوق
بــری کــه از ط ُــــرق چهارگانــه ممکــن و مقــدور اســت،
اهتــام بــه خــرج دهنــد:
 :1مشارکت یا آموزش تعاونی
 :2طرح پروگرامهای تعلیمی
 :3تقویت روحیهی اعتامدبهنفس
 :4ارتقای قابلیتهای ابتکاری و سازنده
رونــد یادگیــری مباحــث حقــوق بــری ،منصفانــه حکم

زندگی به رنگ زن
زنــان در افغانســتان طعــم تلــخ خشــونت را همـهروزه بــه
شــیوههای مختلــف مــزه میکننــد .تلخــیای کــه انــگار
پایــان و متامــی نــدارد.
ازدواج بــرای دخــران در افغانســتان ،شــبیه افتــادن

میکنــد کــه یادگیــری مهارتهــا بــه یــک کشــور محــدود
نبــوده بــه صــورت مقایسـهای و مقابلـهای ،ماملــک تعهــد
آن را دارنــد کــه روی ایــن گونــه ظرفیتهــا مکــث کننــد.
واردکــردن مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر و احرتامــی
کــه بایــد بــه آن داشــت ،از آن جهــت مهــم اســت کــه
در روشــنایی تحلیــل مشــخص از اوضــاع کشــور ناشــی
شــده و آمــوزگاران را مکلــف میکنــد ،علتالعلــل
آموزشهــای حقوقــی را بــرای شــاگردان بیــش از پیــش
واضــح کــرده و بــه نکاتــی کــه بیشــر در ذهــن شــاگردان
خطــور میکنــد ،روشــنی بیفگننــد .بــا ایــن شــیوهی
رفتــار ،احســاس مســؤولیت را در زدودن رشم و ُحجــب در
دانشآمــوز رشــد داده ...
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درد ما را نیست درمان الغیاث
صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل متحــد یــا
یونیســف ،در پیونــد بــه وضعیــت کــودکان در افغانســتان،
گزارشــی در ســه نســخهی انگلیســی ،دری و پشــتو
منتــر کــرد .در مــن انگلیســی واژههــا بــه صــورت دقیــق
و کارشناســی شــده اســتفاده شــده اســت؛ امــا در مــن
دری و پشــتو کامــا متفــاوت اســت .بــا کــال تأســف ایــن
گــزارش بــه صــورت غیرحرفــهای ،ناشــیانه و توهینآمیــز
ترجمــه شــده اســت .کلمــه ( )injuredکــه در مــن
اصلــی انگلیســی آمــده اســت ،معنــای زخمــی و مجــروح
شــدن را میدهــد .امــا در ترجمــهی فارســی و پشــتو،
ایــن واژه «معلــول»« ،معیــوب» و «رضب و شــتم» برگــردان
شــده اســت.

قتل؛ پیامد سکوت زنان در برابر خشونت

در ســیاه چالــی اســت کــه بیــرون شــدن از آن ناممکــن
میمنایــد و یــا هــم دشــوار و راهــی بیبازگشــت اســت.
«بــه خان ـهی شــوهر بــا لبــاس ســفید عروســی درآمــدن
و بــا کفــن دوبــاره برآمــدن» رضباملثــل عامیان ـهای اســت

کــه خانوادههــا بــرای دخــران عروســی شــدهی شــان
بــه کار میبرنــد و بــا گفــن ایــن جملــه ،راه برگشــت از
زندگــی متأهلــی را بــرای شــان میبندنــد .در حقیقــت بــا
گفــن ایــن جملــه گــوشزد میکننــد کــه خان ـهی شــوهر

برگــردان غلــط معنــای کلمــه ( )injuredیونســیف
باعــث شــده اســت کــه رســانههای مطــرح افغانســتان
ضمــن ایــن کــه دنبالــهرو خطــای مرتجــان یونســیف
شــوند ،از تعاریــف دیگــری کــه ســبب توهیــن بــه افــراد
دارای معلولیــت میشــود اســتفاده کننــد و مســألهی
مهــم دیگــر ایــن کــه تنهــا تحریــف واژهی مــورد نظــر
نیســت بلکــه بدتــر از آن کاربــرد واژهی توهینآمیــز
«معیــوب» اســت.
یونیســف بــا تهیـهی ایــن گــزارش ،بــا تقبــل هزینههــای
هنگفــت مالــی و بــا بــه جــان خریــدن صدهــا خطــر
بالقــوه ،در تــاش آگاهیدهــی و دادخواهــی مبتنــی بــر
شــواهد ،مــدارک و مســتندات ...
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و شــوهر را بــه قیمــت از دســت دادن جــان شــان هــم کــه
شــده ،منیتواننــد تــرک کننــد .خشــونتهای خانــوادهی
شــوهر از یــک ســو و نداشــن حامیــت خانــوادهی پــدری از
مــواردی اســت کــه خیلــی ...
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واکنشها به اعالم نتایج ابتدایی انتخابات
یک قدم به جلو؛ اصل اعتماد مردم به نتایج است

به رنج مردم
پایان دهید
مــردم افغانســتان دورههــای مختلــف دموکراســی،
انتخابــات و تغییــر رعیــت بــه شــهروند را تجربــه کــرده
انــد .بیــن ســالهای  1963تــا  1973کــه بــه نــام
دهـهی دموکراســی در کشــور مشــهور شــد ،نخســتین
دورهی حاکمیــت مــدرن و دموکراتیــک در افغانســتان
بــود .پــس از طالبــان ،دگرگونی سیاســی گســرده در
افغانســتان اتفــاق افتــاد و جامعــهی جهانــی تــاش
کــرد تــا بــا مکانیــزم و ســاختارهای پذیرفتــه شــدهی
بیناملللــی ،زمینــه را بــرای نظــام دموکراتیــک یــا
مردمســاالر فراهــم کنــد .از هــان زمــان ،نیروهــای
تکنوکــرات و مناینــدگان گروههــای جهــادی بــرای
کســب قــدرت تــاش کردنــد.
از زمانــی کــه دموکراســی ،انتخابــات و
مردمســاالری زمینهســاز مرشوعیــت نظــام بــوده
اســت ،هیــچگاه ،برگــزاری انتخابــات و نتیجــهی
برخواســته از آن ،بیحــرف و حدیــث و کمحاشــیه
نبــوده کــه انتخابــات امســال نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنا نیســت .ســاختار اجتامعــی ،سیاســی،
فرهنگــی و اتنیکــی افغانســتان بــه شــکلی اســت
کــه انتخابــات خواســته و ناخواســته ،رنــگو بــوی
قومــی -ســمتی گرفتــه و بــا مؤلفههــای غیــر
دموکراتیــک بیشــر قابــل بررســی اســت .انتخابــات
ریاســتجمهوری افغانســتان ،امســال برگــزار و
پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه ،در میــان کشــمکش و
جنجالهــای بیســابقه ،روز گذشــته نتایــج ابتدایــی
آن اعــام شــد؛ نتیجـهای کــه از ســوی نامــزدان دیگــر
رد و برآمــده از جعــل و تزویــر دانســته شــد .تقابــل
قابــل پیشبین ـیای کــه ممکــن اســت ،ضمــن دفــن
باورهــای دموکراتیــک و نظــام مردمســاالر ،کشــور را
بــه ســمت هــرج و مــرج نافرجــام بــرد .امــروز متــام
نخبههــای سیاســی افغانســتان در صــدد اتهــام
بســن بــه یکدیگــر و تثبیــت برنــده شــدن و یــا
برنــده نشــدن دیگــری انــد؛ ایــن وســط چیــزی کــه
اهمیــت نــدارد ،مــردم و آرای آنهــا اســت .مردمــی
کــه بــا وجــود تهدیدهــای امنیتــی ولــو انــدک ،آمدنــد
و نگذاشــتند کــه دموکراســی نوپــای ایــن رسزمیــن
مبیــرد .مردمــی کــه نشــان دادنــد خواســتار تحکیــم
دموکراســی و نظــام مردمســاالر انــد .تغییــر وضعیــت
سیاســی در منطقــه ،تغییــر رویکــرد کشــورهای
کمککننــده بــه افغانســتان ،بحــث آتشبــس و
صلــح ،خــروج نیروهــای خارجــی و چالشهــای
انتخابــات بــه انــدازهای روی روح ،روان و زندگــی
مــردم تأثیــر گذاشــته اســت کــه آنهــا بیشــر از آن
کــه بــه آینــدهی سیاســی و نظــام بیندیشــند ،بــه
دنبــال راه برونرفــت از ایــن وضعیــت انــد .تــرس
مــردم از ایــن اســت کــه زندگــی شــان و آینــدهی
ایــن رسزمیــن ،بــار دیگــر درگیــر خشــونتهای
لجامگســیخته و بیثبــات نشــود .بــرای همیــن،
نخبههــای سیاســی افغانســتان بایــد درک کننــد کــه
در وضعیــت سیاســی امــروز ،ثبــات نظــام و کشــور
بیــش از هــر چیــزی مهــم اســت؛ آنهــا بایــد بــه ایــن
فهــم و درک رســیده باشــند کــه ماجــرای انتخابــات را
بــا حفــظ عدالــت سیاســی و اجتامعــی ،پایــان دهند.
مــردم افغانســتان درد ســالها درب ـهدری و نداشــن
نظــام را چشــیده انــد؛ بــرای همیــن ،بــا وجــودی کــه
بیشــر انــرژی حکومــت وحــدت ملــی (ائتالفــی)،
رصف تقابــل و حــذف یکدیگــر شــد؛ امــا مــردم
حتــا داشــن یــک حکومــت ائتالفــی را بهــر از خــای
قــدرت و نداشــن حکومــت میداننــد .ایــن خیلــی
مهــم اســت کــه حکومــت بعــدی ،به لحــاظ ســاختاری
بتوانــد از متــام مــردم منایندگــی کنــد؛ چــون حتــا
اگــر انتخابــات شــفاف هــم باشــد؛ امــا حکومــت،
قومــی و تأمینکننــدهی منافــع گــروه خــاص باشــد،
بــاز هــم دموکراســی و عدالــت قربانــی شــده اســت.
مرشوعیــت انتخابــات و نظــام آینــده بــه هــان انــدازه
کــه ناشــی از آرای مــردم اســت ،بــه فــداکاری و از
خودگــذری نخبههــای سیاســی نیــز ارتبــاط دارد.
باورهــا ،رویکــرد و روش سیاســتمداران افغانســتان
در ســالهای پســین بــه گونــهای بــوده اســت کــه
هنــوز هــم «جرگــه» ،پادرمیانــی و بــه اصطــاح قدیــم
«ریــش گــرو گذاشــن» ،نتیجهبخشتــر و مهمتــر از
مؤلفههــای دموکراتیــک اســت .بــرای همیــن ،انتظــار
آن اســت کــه بــرای عبــور از ایــن مرحل ـهی حســاس،
بــرای منافــع عمومــی و آینــدهی ایــن رسزمیــن،
سیاســتمداران افغانســتان ،بــه کشــمکش و
جنجــال خســتهکنندهی انتخابــات پایــان داده و
بیــش از ایــن زمینــهی زجرکــش شــدن مــردم فقیــر
و بیچــارهی کشــور را فراهــم نکننــد .زندگــی مــردم
در ایــن رسدرگمــی طوالنــی و پرچالــش فلــج شــده و
صدمــه دیــده اســت .حــاال زمــان آن اســت کــه تــا بــا
یــک اســراتیژی وســیع ملــی ،زمینـهی حکومـتداری
خــوب فراهــم شــود؛ حکومتــی کــه آیینـهی متاممنــای
همــهی مــردم افغانســتان باشــد.

رسانجــام ،کمیســیون انتخابــات پــس
از نزدیــک بــه ســه مــاه جنجــال ،موفــق
بــه اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاس ـتجمهوری شــد .بــر اســاس اعــام
سیدمهدی حسینی نتیجــهی ایــن کمیســیون ،محمــدارشف
غنــی ،نامــزد ریاســتجمهوری50.64 ،
درصــد و عبداللــه عبداللــه نامــزد دیگــر ریاســتجمهوری،
 39.52درصــد آرا را در انتخابــات ریاســتجمهوری ســال
 ،1398بــه دســت آوردنــد.
حــوا علــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون انتخابــات ،در
جریــان اعــام نتیجــه ،ســقف مشــارکت مــردم در انتخابــات را
بیشــر از یکونیــم میلیــون اعــام کــرد و گفــت کــه  41درصــد
آن را زنــان تشــکیل میدهنــد .رییــس کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،تأکیــد کــرد کــه نامــزدان معــرض میتواننــد تــا ســه
روز آینــده ،اعــراض و شــکایت خــود را در کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــه ثبــت برســانند.
اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ،بــا واکنشهــای
گســردهی مــردم افغانســتان روبــهرو شــد کــه شــاری را بــه
جبهــهی پیــروزی ســوق داد و شــار دیگــری را بــه جبهــهی
مخالــف؛ بــه ایــن معنــا ،آنانــیکــه هــوادار دســتهی انتخاباتــی
«دولتســاز» بودنــد ،از همیــن اکنــون بــه خوشحالــی
پرداختــه و ادعــای پیــروزی کردنــد و همیــن طــور ،آنانــیکــه
هــوادار دســتهی انتخاباتــی «ثبــات و همگرایــی» بودنــد،
نتیجــهی ابتدایــی را پــر از تقلــب عنــوان کــرده و نپذیرفتنــد.
واکنشها
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه
عبداللــه ،نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون انتخابــات
را فاقــد مرشوعیــت دانســت .ثبــات و همگرایــی تأکیــد کــرد،
نتیجــه از ســوی آنهــا پذیرفتــه منیشــود .ایــن دســتهی
انتخاباتــی ،طــی اعالمیــهای گفتــه اســت « :میخواهیــم بــه
رصاحــت و روشــنی یـک بــار دیگــر بــه شــهروندان عزیــز کشــور،
حامیــان ثبــات و همگرایــی ،کمیســیونهای انتخاباتــی و
متحــدان بیناملللــی افغانســتان اعــان کنیــم کــه ثبــات و
همگرایــی نتیجــهی اســتوار بــر تقلــب را بــدون رســیدگی بــه
خواســتها و تقاضاهــای قانونــی ایــن جریــان هرگــز قبــول
منیکنــد».
ایــن دســتهی انتخاباتــی همچنــان اعــام کــرد کــه بــا
اســتفاده از متــام ابــزار و وســائل قانونــی از آرای پــاک مــردم

دفــاع میکنــد و حکومــت برخواســته از تقلــب را هرگــز قبــول
نخواهــد کــرد .ثبــات و همگرایــی اطمینــان داد کــه بــر تعهــد
خــود اســتوار اســت و نتیجــهی تقلبــی اعالمشــده از ســوی
کمیســیون مرشوعیــت نــدارد.
محمــد محقــق ،رهــر حــزب وحــدت مــردم افغانســتان و
یکــی از حامیــان دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،در
پیونــد بــه اعــام نتیجــه واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت:
«حواخانــم نــان حــال کــرد ».آقــای محقــق گفتــه اســت کــه
کمیســیون انتخابــات بــا اضافــه کــردن «ســه صــد هــزار رأی
تقلبــی» ارشفغنــی را پنجاهونیــم درصــد اعــام کــرد و بــا جــدا
شــدن رأیهــای باطــل از ســوی کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی ،درصــدی آقــای غنــی بــه کمتــر از چهــل درصــد
خواهــد رســید کــه در ایــن صــورت ،تیــم ثبــات و همگرایــی
پیــروز خواهــد بــود.
«عطامحمــد نــور» رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســامی
و حامــی دســتهی انتخاباتــی دولتســاز ،اعــام نتیجــهی
ابتدایــی را «جســارت» اعضــای کمیســیون انتخابــات دانســته
و از آن اســتقبال کــرد.
آقــای نــور در صفحــهی فیسبــوک خــود نوشــت:
«مــردم افغانســتان بــا قبــول تهدیدهــا و چالشهــا بــه پــای
صندوقهــای رأی رفتنــد و حــق داشــتند کــه زودتــر از نتیجـهی
انتخــاب خــود باخــر میشــدند .بــا وجــود متــام موانــع یــک
گام بــه پیــش گذاشــته شــد و امیدواریــم بــه زودی شــاهد نــر
نتایــج نهایــی باشــیم».
رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســامی ،اشــراک مــردم
در انتخابــات را یــک متریــن بــزرگ دموکراســی دانســته و آن
را خجســته بــاد گفتــه اســت؛ او در صــدر قــرار گرفــن دســتهی
انتخاباتــی دولتســاز را یــک پیــروزی بــرای ایــن دســتهی
انتخاباتــی عنــوان کــرد و مبــارک بــاد گفــت.
از ســویی هــم ،شــاری از متحــدان دولــت افغانســتان
نیــز از اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری
اســتقبال کردنــد« .جانبــس» ســفیر امریــکا در کابــل گفتــه
اســت کــه متــام افغانهــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه ایــن
نتیج ـهی ابتدایــی اســت و بســیاری از مراحــل دیگــر تــا اعــام
نتیج ـهی نهایــی باقــی مانــده اســت .ســفیر امریــکا همچنــان
تأکیــد کــرده کــه بایــد اعتــاد مــردم بــاالی نتایــج انتخابــات
بــه دســت آیــد.
در همیــن حــال ،تدامیچــی یاماموتــو ،مناینــدهی خــاص

ســازمان مللمتحــد در کابــل ،گفتــه اســت کــه نامــزدان
ریاســتجمهوری فرصــت دارنــد تــا نگرانــیشــان را از طریــق
مکانیــزم شــفاف و در زمــان تعییــن شــده مطابــق بــه چارچــوب
و طرزالعملهــای قانونــی ،مطــرح کننــد .مناینــدهی خــاص
ســازمان مللمتحــد در کابــل ،همچنــان از کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی خواســته کــه در خصــوص ثبــت
شــکایتها و اعرتاضهــا بــه صــورت شــفاف و دقیــق قضــاوت
کنــد تــا رونــد انتخابــات بــه طــور معتــر تکمیــل شــود.
یاماموتــو ،همچنــان تأکیــد کــرده اســت ،هــر تصمیمــی کــه
توســط نهادهــای برگزارکننــدهی انتخاباتــی در مرحلــهی
نهایــی رونــد انتخابــات گرفتــه میشــود ،بایــد از توجیهــات
قانونــی و فنــی برخــوردار باشــد.
بنیــاد انتخابــات شــفاف و عادالنــهی افغانســتان (تیفــا) از
اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات اســتقبال کــرده و گفتــه
اســت کــه کمیســیون بعــد از  84روز و نقــض دو بــار تقویــم
انتخاباتــی ،رسانجــام توانســت کــه نتیج ـهی ابتدایــی را اعــام
کنــد .تیفــا گفتــه اســت کــه نتیجــهی اعالمشــده ،ابتدایــی
اســت و امــکان تغییــر ایــن نتیجــه پــس از رســیدگی بــه
شــکایتها ،وجــود دارد.
تیفــا ،مدعــی اســت ،کمیســیون انتخابــات در جریــان ســه
مــاه گذشــته ،هیــچ نــوع اطــاع موثــق و نهایــی را در خصــوص
تعــداد مراکــز و محــات بــاز و بســته ،تعــداد رأیدهنــدگان بــا
تفکیــک مــرد و زن بــا درنظرداشــت هــر محل رأیدهی ،فهرســت
مراکــز و محــات مســدود و اطالعــات دیگــری از ایــن دســت را با
نهادهــای ذیدخــل انتخاباتــی ،رشکای بیناملللــی ،رســانهها
و مــردم افغانســتان رشیــک نکــرد .ایــن نهــاد ناظــر انتخاباتــی
انتظــار داشــت کــه کمیســیون ،هنــگام اعــام نتیجـهی ابتدایــی
از اطالعــات رضوری انتخابــات یــاد کــرده و ایــن اطالعــات در
ســایت کمیســیون بــه منایــش گذاشــته میشــد تــا مــردم در
جریــان ســه روز آینــده کــه فرصــت ثبــت شــکایات و اعرتاضــات
را دارنــد ،بتواننــد در روشــنایی اطالعــات ،شــکایتهای شــان را
ثبــت و پیگیــری کننــد.
پــس از اعــام نتیج ـهی ابتدایــی ،کمیســیون شــکایتهای
انتخاباتــی ،خواســتار خــودداری نامــزدان ریاســتجمهوری
از پی ـشداوری در مــورد نتیج ـهی انتخابــات شــد .زهــره بیــان
شــینواری ،رییــس ایــن کمیســیون گفتــه اســت کــه رونــد ثبــت
شــکایتها ،از روز سهشــنبه ( 3جــدی) در مرکــز و والیتهــا
آغــاز میشــود.

رسانههای زرد و جنجال برای نان

بــا وجــودی کــه روزنامهنــگاری بــا
معیارهــای پذیرفتــه شــدهی علمــی
و تخصصــی بــه دلیــل جنــگ ،عــدم
حامیــت حکومــت ،نبــود فرهنــگ مطالعــه
نعمت رحیمی
و روزنامهخوانــی ،نداشــن بــازار ،کمبــود
نویســنده و روزنامهنــگاران ماهــر ،هیــچ
وقــت در افغانســتان بــه وجــود نیامــد؛ امــا معــدود روزنامههــا
و محــدود روزنامهنگارانــی کــه همیشــه هشتشــان گِــر ِو
«نُــه» شــان بــوده ،بــه راحتــی آب خــوردن ،ســفارشپذیر،
دمدمیمــزاج و موجســوار بــودهانــد کــه عمــر فعالیــت بســیاری
شــان نیــز بــه یکدهــه هــم منیرســد.
چیــزی کــه در افغانســتان بــرای کســی مهــم نبــوده،
اســراتیژی ،جــرال اکــت ،برنامهریــزی ،چرایــی تأثیــر و
نتیجــهی کارهــای رســانهای بــوده اســت .دلیــل موجودیــت
بســیاری از رســانهها از آغــاز تــا فرجــام مشــخص نبــوده و رســانه
همــواره ،بــرای روش ـنگری ،اصــاح و حتــا تجــارت نــه کــه بــر
حســب یــک شــوق خــام ،ناپختــه ،غیــر علمــی بــا نــگاه ابــزاری
کــه ناشــی از پولهــای بــادآورده و یــا تــاش بــرای پولهــای
بــادآورده بــه وجــود آمــده اســت کــه تکلیفــش بــا خــودش هــم
مشــخص نیســت.
گذشتهی رسانههای زرد
امــروزه انرتنــت موجــب آزادی عمــل بیشــر در فعالیتهــای
رســانهای و موجــب تولیــد نرشیههــای الکرتونیــک بــا هزین ـهی
ناچیــز شــده اســت .ایــن افزایــش بــه انــدازهای اســت کــه شــا
هــر واژهای را جسـتوجو کنیــد بــا شــبکههای متعــدد رســانهای
چندالیــه مواجــه خواهیــد شــد.
بــا وجــودی کــه  129ســال از عمــر رواج مطبوعــات
زرد ( )Sensational Journalismدر دنیــا میگــذرد؛ امــا
جایــگاه آن همچنــان بحثبرانگیــز بــوده اســت؛ طــوری کــه
مشــهورترینهای آنهــا دیگــر انگیــزهای بــرای بیــرون شــدن از
زرد بــودن نداشــته و بــا افتخــار خــود را زرد مینامنــد.
بســیاری معتقــد انــد کــه اصطــاح روزنامهنــگاری زرد مشــتق
از نــام شــخصیت کارتــون ( )yellow kidدر اواخــر قــرن نوزدهــم
اســت کــه اصلیتریــن دلیــل آن نیــز ،جــذب مخاطــب بــوده
اســت .بــه خصــوص زمانــی کــه نیویــورک ســان (New York
 ،)Sunبــا هــدف جــذب طبقـهی پرجمعیــت کارگــر و متوســط بــه
روزنامهخوانــی ،بــا قیمــت «یــک پنــی» منتــر شــد ،زردنویســی
بیشــر قــوت گرفــت .روزنامههایــی کــه بــه نرشیههــای یــک
پنــی ( )penny pressمشــهور شــدند ،معتقــد بودنــد کــه رســانه
نبایــد تنهــا پیامرســان کــه بایــد جریانســاز باشــد.
چرایی و آسیبهای مطبوعات زرد
دو مســأله ،عامــل اصلــی بــه وجــود آمــدن مطبوعــات زرد
شــد؛ یکــی رســانههایی مثــل «رادیــو و تلویزیــون» و دوم شــکل
جدیــد روزنامهنــگاری کــه امــروز بــه آن مجلــه میگوینــد .وقتــی
مخاطــب جــذب رادیــو شــد و پــس از آن ،تلویزیــون رویدادهــا
را بــه شــکل تصویــری ارائــه داد ،روزنامههــا بــا چالــش جــدی
افــت تیــراژ مواجــه شــدند .ایــن بــه معنــای ورشکســتگی مالــی
روزنامههــا بــود؛ تــا آنــان را مجبــور کنــد ،بــه بهــای زیــر ســؤال
رفــن اخــاق حرفــهای روزنامهنــگاری ،تغییــر رویــه دهنــد.

بــرای همیــن ،نرشیــات زرد تــاش کردنــد بــا تیــراژ بــاال،
بــرای جلــب مخاطــب دســت بــه بزرگمنایــی ،سادهنویســی،
ســطحیانگاری ،رسک کشــیدن و دخالــت بــه امــور خصوصــی
چهرههــای مطــرح و تهمــت بســنها رو آورنــد؛ چیزهایــی
کــه آن را آفــت روزنامهنــگاری میداننــد؛ چــون از معیارهــای
روزنامهنــگاری روشــنفکرانه و علمــی تبعیــت نکــرده و از
«توهیــن نامتــام» ( ،)not quite libelیــا احساســات مخاطــب
پیــروی کردنــد.
کارشناســان رســانه ،ســالها در بــارهی مطبوعــات زرد گفتــه
و نوشــت ه انــد؛ برخــی معتقــد انــد کــه مطبوعــات زرد ،لزومــا تنهــا
آن نیســت کــه مترکــزش روی جــذب مخاطــب و بــاال بــردن تیــراژ
باشــد؛ چــون هیــچ رســانهای را منیتــوان یافــت کــه دنبــال
مخاطــب نباشــد ،همــه دوســت دارنــد کــه مخاطــب بیشــری
داشــته باشــند؛ امــا حــرف روی صحــت و درســتی مطالــب اســت
و ایــن کــه ،بــرای یــک رســانه چقــدر مهــم اســت تــا مطلــب
نرششــده ،درســت و صحیــح باشــد .میگوینــد بایــد ایــن جنبــه
را در نظــر داشــت کــه ویژگــی نرشیــات زرد« ،فقــدان کمتریــن
اخــاق» اســت .دیگــر ایــن کــه مطبوعــات زرد معمــوال ،مخاطــب
را بــه عنــوان بــازار یــا کاال میبینــد و در صــدد برخــورد تعاملــی
بــا آن اســت .تعریفهــای گوناگونــی از مطبوعــات زرد وجــود
دارد؛ امــا در تعریــف کالســیک ،هــر چیــزی کــه جنبـهی خــری
در آن بــه جنبــهی تحلیلــی غلبــه داشــته و کمتــر از تصویــر
اســتفاده کنــد ،ویژگــی مطبوعــات زرد را دارد.
مطبوعــات زرد بــه جــای آنکــه بــه دنبــال ارتقــای ســطح
فکــری ،آگاهــی ،بینــش و فرهنــگ جامعــه باشــد ،رو بــه مطالــب
مــردم پســند ( )Popular Cultureم ـیآورد کــه البتــه در بســیار
کشــورها امــر گریزناپذیــر اســت؛ امــا مترکــز بیــش از انــدازه بــه
ایــن رویــه اســت کــه مسألهســاز میشــود .ملپنیســم زبانــی،
پاییــن نــگاه داشــن مخاطــب در ســطح شــعور و آگاهــی
اجتامعــی ،آمــوزش نامناســب ،عــوام زده شــدن و ارائـهی َسـبُک
و بیمعنــای مطالــب و مفاهیــم اســت کــه بــه همــه چیــز آســیب
زده و در درازمــدت ،موجــب ســطحینگری ســلیقهی عمومــی و
شــعور همگانــی شــده ،ریشـهی نرشیــات عمیــق را میخشــکاند.
مشخصات روشن مطبوعات زرد
بــرای بســیاری ،بــه خصــوص در افغانســتان کــه بــه دالیــل
گوناگــون ،هیـچگاه روزنامهنــگاری طــرفدار و خواننــده نداشــته
و جــای پــا بــاز نکــرده اســت ،ســؤال ایــن باشــد کــه مشــخصات
روزنامههــا یــا مطبوعــات زرد چیســت؟ از کجــا میتــوان فهمیــد
کــه کــدام روزنامــه یــا مجلــه زرد و کــدام نیســت! بایــد گفــت
کــه آنچــه در دنیــا روی آن توافــق شــده اســت ،مشــخصههای
روشــنی دارد کــه نشــان زرد بــودن اســت .مهمتریــن ویژگــی
زردنویســی یــا بهرتیــن راه بــرای تشــخیص آن« ،تیــر» اســت .در
مطبوعــات زرد ،تیرتهــا معمــوال مهیــج ،احساســاتی ،اغراقآمیــز
و پــر از کنایــه اســت .دومیــن مشــخصه ،ســوژهی مطالــب اســت
کــه دو عنــر «شــگفتی و کشــش» را در خــود دارد .ســوژهها
ارصار بــه گنــاهکاری داشــته و از علمــی بــودن فــراری اســت.
ســوژههای زرد معمــوال رساغ مســائل ممنــوع جامعــه م ـیرود و
بــا خشــونت ،ارتبــاط دامئــی و نزدیــک دارد.
مطبوعــات زرد معمــوال مطالــب را بســیار بــا اهمیــت طــرح

کــرده و در برجستهســازی آن از هیــچ کوششــی فروگــذار
منیکننــد .در روزنامههــا ،صفحــهی اول ،مملــو از شــکل،
عکــس ،گرافیــک و نقشــه اســت کــه در برخــی مــوارد ،تنهــا
بــا یــک عکــس بــزرگ ،مقالــه و مطلــب خــارج از اندازههــای
اســتندرد پوشــش داده میشــود .مطبوعــات زرد ،عالقــهی
فراوانــی دارنــد کــه از منابــع خــری متضــاد اســتفاده کــرده و
عاشــق آن اســتند کــه گزارشهــا را بــا منبــع خربنــگار اعزامــی
نــر کننــد .آنهــا همیشــه بــرای ادامـهی زندگــی خــود مجبــور
انــد رساغ موضوعهــای تحریکآمیــز برونــد ،آنهــا معمــوال
مطالــب و خربهــا را دســتچین و تحریــف کــرده و پرجنجــال
نــر میکننــد.
هواداران مطبوعات زرد
بــا وجــودی کــه مخالفــان مطبوعــات زرد ،معتقدنــد کــه آنهــا
بــا تکیــه بــر مردمــی بــودن و تیــراژ بــاال ،پوپولیســم مطبوعاتــی
را بــه وجــود میآورنــد و ایــن درســت نیســت کــه هــر نرشیــه
و رســانهای کــه مخاطــب دارد و بــه فــروش مــیرود ،دارای
مرشوعیــت و الگــوی دیگــران باشــد؛ امــا ایــن رونــد ،موافقــان
و هــواداران خــود را نیــز دارد .آنــان میگوینــد ،اگــر مطبوعــات
زرد ،بــد و مذمــوم اســت ،چــرا همیشــه مخاطــب دارد و بــا
اســتقبال عمومــی ،بــه خصــوص جوانــان روبــهرو اســت؟
مطبوعــات زرد ،ماجراهــای گوناگــون را پیگیــری کــرده
و ضمــن فــروش خــوب ،مخاطــب را همــواره از خــود راضــی
نگــه داشــته و بــه آنــان ســوژههای داغ و جالــب را پیشکــش
میکنــد؛ مثــا پرداخــن بــه فســاد در بدنــهی حکومــت،
ی مقامهــای دولتــی و
افشــای اســناد دزدی و قانونگریــز 
بــزرگان مشــهور یــک کشــور ،بیــش از آن کــه موجــب آســیب
اجتامعــی شــود ،باعــث روشــنگری و آگاهــی مــردم خواهــد
شــد .مــردم بــه حاشــیهها و پشــت پردههــا عالقــه داشــته و
دوســت دارنــد بداننــد کــه ماجــرا از چــه قــرار اســت .برخــی
دیگــر ،مطبوعــات زرد را ،رســانههای مقاومــت میداننــد کــه
در برابــر نرشیــات مدعــی حقیقــت و درســتی ایســتاده انــد تــا
بــه تعبیــری ،خوبهــای همیشــه مرتــب را بشــکنند .آنهــا
میگوینــد ،رشــد چنیــن رســانههایی ،دلیــل بــر فضولــی
آنهــا و مــردم نیســت؛ آنــان بــه دنبــال چیزهایــی اســتند کــه
بــه آنهــا بــه دالیلــی پرداختــه منیشــود .البتــه نبایــد از یــاد
بــرد کــه روزنامهنــگاری زرد در رشق و غــرب تفــاوت زیــادی دارد؛
چــرا کــه مطالــب روزنامههــای زرد در غــرب کاربــردی اســت و
اگــر جنجالــی را پوشــش میدهنــد ،راه ایمنســازی و راهــکار
بیرونرفــت از آن را نیــز ارائــه میکننــد؛ نــه آن کــه مــدام «نِــق»
زده و طرحــی نیــز بــرای حــل معضــل نداشــته باشــد.
سخن آخر
آنچــه واضــح اســت ،شکســت روزنامــه در برابــر تلویزیــون و
رادیــو ،موجــب زردنویســی شــد؛ در حالــیکــه بحــث زردنویســی
یــا زرد شــدن مطبوعــات در افغانســتان ،ناشــی از شکســت در
تیــراژ و گیشــه یــا رقابتهــای ایــن چنینــی نــه ،کــه ریشــه در
برخــورداری بیشــر ،جلــب توجــه حامیــان مالــی و پروژهمحــور
بــودن آن اســت .هیــچ رســانهای را منیتوانیــد بیابیــد کــه
بتوانــد تــوازن دخــل و خرجــش را از بــازار داخــل کشــور ،حفــظ
کنــد؛ بــرای همیــن ،مجبــور انــد رقاب ـت زردگونــه کننــد.

تصور آینده پُربارتر از خود آینده است!
پوهاند دکتور حبیب پنجشیری
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مشــخصهی دیگــر بقــای حیــات کــه متضمــن حــق زندگــی
رشافتمندانــه در روی زمیــن اســت ،صحــه میگــذارد.
علــا معتقــد انــد کــه تصــور آینــده ،پُربارتــر از خــود آینــده
اســت .در ایــن وجیــزه مفهــوم کــُـــلی گــره خــورده اســت کــه
حقــوق نس ـلهای آینــده ،هامنــا وظایــف نس ـلهای حــارض
میباشــد .در ارائـهی مســائل حقــوق بــر و ترکیــب مفاهیــم
کــُــــلی در رشــتههای مختلــف علــوم بایــد واقعیتهــای
موجــود ،تلفیــق داده شــود.
جســتوجو بــرای شــغل عمدتــا در بســیاری از ماملــک،
زمینههــای مســاعد مســافرتها را موجــب میشــود و در
جریــان ســفر ،گروههــای اجتامعــی بــا خشــونت روبــهرو
شــده و بــر ایــن کــه از اینگونــه ســفرهای کتلــوی جلوگیــری
بــه عمــل آمــده باشــد ،بهــر آن اســت تــا بــه رشــد متــوازن
شــهرها اهتــام بــه خــرج داده شــود و ســفارش میشــود کــه
توانمندیهــای نیــروی بــر تکامــل یابــد.
گنجانیــدن و شــامل کــردن موضوعهــای مربــوط بــه
حقــوق بــر در نصــاب تعلیمــی ،در جایگزینــی یــک
رشــته مفاهیــم و اصطالحــات معــارص مســاعدت میکنــد
کــه مفاهیــم ســنتی و عنعنــوی را کاهــش بخشــد .کــودکان و
دانشــجویان را بــه ارزش جنگزدایــی ،زیســت باهمــی ،درک
متقابــل ،محبــت ،شــفقت و شــهروند خــوب بــودن و در نهایت
بــه تعقیــب حیــات مســتقالنه بــا توجــه بــه ارزشهــای ملــی و
بیناملللــی تربیــت میکنــد.
حــل مخاصــات منطقــهای و جهانــی نیــز نیازمنــد
فراگیــری آموزههــای زندگــی صلحآمیــز اســت و در امــر
تربیــت ســامل نوجوانــان مســاعدت کــرده و آنــان را بــه رمــز و
راز امــور روزمــره ،آگاهــی میبخشــد.
آمــوزش شــهروند یــا همشــهری خــوب بــودن بــه شــاگردان
در مکاتــب و معــارف افغانســتان ،آنــان را مســؤول تربیــت
کــرده و در زندگــی خصوصــی آنهــا تأثیــرات عمیــق و دیرپــا
بــه جــا میگــذارد .بــرای کــودکان و جوانــان ،ارزشهــای
اخالقــی و فرهنگــی را آمــوزش داده ،آنــان را بــه رعایــت
پیشــرد امــور
حفظالصحــهی شــخصی فــرا میخوانــد .در
ُ
خانوادگــی از ایشــان میطلبــد جانــب احتیــاط را گرفتــه ،از
فضولخرجــی جلوگیــری بــه عمــل آرنــد.
ارضار مــواد مخــدر میتوانــد جنب ـهی دیگــری از مســائل
حقــوق بــری و اجتامعــی در تدویــن نصــاب جدیــد تعلیمــی
مطــرح شــود .موضــوع برقــراری مناســبات افــراد در جامعــه،
یکــی از مســائل حیاتــی جامعـهی مدنــی محســوب میشــود
و در جهــت لغــزش جوانــان از انحرافهــای و پیوســن آنهــا
بــه شــبکههای تبـهکار از نظــر متخصصــان علــوم اجتامعــی،

بسیاری از معتادان ،خانوادهای
دارند و در بیشرت موارد آنان همرس
یک مرد یا زن استند .در بسیاری
حسن ابراهیمی از خانوادههای افغانستان ،همرس
معتاد وجود دارد؛ اما با وجود
اعتیادش رشیک زندگیاش به او عالقه و تصمیم
به زندگی با همرس معتادش را دارد .پس الزم است
به عنوان رشیک زندگی ،همرس معتاد به یاد داشته
باشید که پاک شدن و تغییر فرد معتاد به انگیزه و
خواست خودش بستگی دارد؛ اما نقش خانواده نیز
بسیار کلیدی است.
قطعا رفتار همرس معتاد برای خانواده آزاردهنده
است .رصف پول زیاد برای تهیهی مواد ،وقت
نگذاشنت برای خانواده و یا رفتار غیر طبیعی بعد از
مرصف ،شام را عصبانی میکند؛ اما رسزنش و تحقیر
او برای اشتباهاتی که انجام داده و آسیبهایی که
به وجود آورده ،میتواند این تخریب را بیشرت کند.
همرس تان بعد از رسزنش و تحقیر شام ،احساس
گناه میکند و خشمگین میشود .او عصبانیت و
احساس گناه را تنها با مواد جربان میکند .پس نه
تنها برای ترک انگیزه پیدا منیکند ،بلکه مرصفش
را بیشرت ادامه میدهد .به جای رسزنش و توهین،
صادقانه و به طور قاطع به او بگویید که از رفتارش
ناراحت میشوید .در عین حال ،به او یادآوری کنید
که مشکلش را درک میکنید و حارضید برای حل
این مشکل به او کمک کنید .به این ترتیب به او
نشان میدهید که با اعتیاد همرس تان مشکل دارید
نه با خود او؛ پس حق دارید که نگران مرصف مواد
او باشید .با رفتوآمد پنهانی و رفتار مشکوکش
نگرانی شام بیشرت میشود؛ اما کنرتل شام حس
بدبینی و بیاعتامدی به او میدهد .در این موارد
نه تنها کنرتل شام به او کمکی منیکند ،بلکه باعث
میشود که او پنهانکاری بیشرتی انجام دهد .به او
ابراز عالقه کرده و یادآوری کنید که دوست داشنت
تان به اعتیاد او ربطی ندارد .اگر کنار شام احساس
امنیت داشته باشد ،بیشرت از کمک شام استفاده
میکند؛ اما زمانی که شام را در جبههی مقابل خود
ببیند ،حتا اگر حرفهای شام برای او مفید باشد،
به آن گوش نخواهد داد .پس بهرت است هنگامی که
همرس تان نشئه است و تازه مواد مرصف کرده ،هرگز
با او صحبت نکنید؛ چرا که این صحبت نه تنها هیچ
تأثیری روی او منیگذارد ،بلکه احتامل دارد شام را
با خطر مواجه کند .برخی مواد مانند مواد محرک
و توهمزا ،فرد را در حالت غیر طبیعی قرار میدهد
و باعث میشود که او در آن حالت متوجه اطرافش
نباشد و بر اساس توهامت و هذیانهای خود عمل
کند .در این رشایط باید از خود تان مراقبت کنید.
صرب کنید به حالت عادی برگردد و در موقعیت
مناسب ،انتظارات خود را به طور قاطع به او بگویید.
حتا در برخی مواقع شام از روی دلسوزی
طوری از همرس معتاد تان حامیت میکنید که او با
عواقب رفتارش مواجه منیشود .این که اجازه دهید
نتیجهی ناگوار رفتارش را ببیند ،سخت است؛ اما به
او کمک میکند تا برای ترک ،انگیزه بگیرد؛ مثال اگر
منیتواند هزینهی خودش را تأمین کند و از شام
پول میگیرد و فکر میکنید بهرت از آن است که از
کسی قرض بگیرد یا به کار خالف رو بیاورد؛ او را به
صورت ناسامل حامیت میکنید .او به عنوان فردی
بالغ که مسؤول رفتار و همینطور مسؤول بهبودی
بیامری خود است ،باید نتیجهی رفتارش را بپذیرد.
او کودکی نیست که شام مسؤولیت او را به عهده
بگیرید .اگر این گونه رفتار را ادامه دهید ،او هم
انتظارش از شام باال میرود و از تصمیم برای ترک
اعتیاد پشیامن میشود.
همرس شام با وجود بیامری اعتیاد ،عضو بالغ
خانواده است و باید به قواعد خانه پایبند باشد؛ اما
در گوشزد کردن وظایف و مسؤولیتش از رسزنش
استفاده نکنید .قاطعانه از موضع خود کوتاه نیایید
و به یاد داشته باشید که با وجود بیامری اعتیاد،
همرس تان هم عضوی از خانواده است .پس شام با
آن که مسؤولیت رفتارهایش را به عهده منیگیرید،
باید او را به عنوان عضو خانواده بپذیرید .او حق
دارد مانند دیگر اعضا در خانه حضور داشته باشد،
در کنار سفره با شام غذا بخورد ،از فضای خانه
استفاده کند و برای گرفنت تصمیمهای خانوادگی،
نظرش پرسیده شود .طرد فرد معتاد و نادیده گرفنت
رفتارش به ادامهی اعتیاد او منجر میشود .در واقع
افرادی که درگیر اعتیاد استند نسبت به طرد شدن
حساسیت باالیی دارند؛ به همین خاطر در مواجهه
با این رفتار بیش از پیش در الک اعتیاد فرو میروند.
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«انســانها ،آزاد متولــد میشــوند،
حیثیــت و حقــوق برابــر دارنــد ،همــه
دارای خــرد و وجــدان اســتند و بایــد بــا
روحی ـهی بــرادری نســبت بــه یکدیگــر
رفتــار کننــد .هــر کــس میتوانــد بــدون
توجــه بــه نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان،
مذهــب ،عقیــدهی سیاســی و منشــأ
ملــی یــا اجتامعــی و غیــره از همــهی
حقــوق و آزادیهــای منــدرج در ایــن
اعالمیــه برخــوردار شــود .زن یــا مــرد
رصف نظــر از قوانیــن و عقایــد کشــور
خــود ،حــق دارد از وضــع سیاســی،
قضایــی و بیناملللــی کشــور و یــا
رسزمینــی کــه تابــع آن اســت ،بهــره
گیــرد و حتــا اگــر او بــه زبــان تــو ســخن
نگویــد ،رنــگ پوســت تــو را نداشــته
باشــد ،مثــل تــو فکــر نکنــد ،مذهــب تــو
را نداشــته باشــد ،از تــو ثروتمندتــر یــا
نادارتــر باشــد و هممیهــن تــو نباشــد.
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همکاریهــای همگانــی قــادر میشــود قلههــای شــامخ را
در عرصههــای گوناگــون فتــح کنــد.
یکــی از شــاخصهای دیگــر حقــوق بــری کــه میتوانــد
از جایــگاه الزم برخــوردار باشــد ،بــه نســلهای آینــدهی
حقوقــی را پیشبینــی میکنــد کــه در طــی  30مــاده و
تنهــا در یــک کلمــه خالصــه میشــود؛ یعنــی (زندگــی
رشافتمندانــه) کــه محصــول جمــع حقــوق مدنــی،
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی اســت کــه بــر

ریشــهیابی آن در جهــات مختلــف و در ســاختارهای
اجتامعــی و اقتصــادی جوامــع ،مســألهای بســیار حیاتــی و
مهــم اســت کــه بــه هـمکاری کانونهــای تعلیمــی ،تربیتــی،
محیــط خانــواده و انجمنهــا ،ارتبــاط تنگاتنــگ دارد.
آمــوزش کمکهــای اولیــه در مکاتــب ،شــاگردان را
آمــاده میکنــد کــه از افــراد معیــوب ،معلــول و آســیبدیده
مواظبــت جــدی کننــد کــه ایــن خــود درجــهی اعــای
هــمدردی عاطفــی را بازتــاب خواهــد داد.
خانمهــای ملــل یــک رشــته ماملــک در اوضــاع موجــوده
بــه اثــر خشــونت ،شــکنجه و تعذیــب ،نابــود شــده انــد .تنــوع
برخــورد بــه ایــن مســألهی زنــان ،ناشــی از ارزشهایــی اســت
کــه کشــورهای مختلــف مخالــف حضــور فعــال خانمهــا در
عرصههــای گوناگــون حیــات اجتامعــی ـ اقتصــادی بــوده و
از قابلیــت کاری آنــان جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد.
قتــل ،ناپدیــد شــدن اشــخاص و محــروم شــدن مــردم از
حقــوق اساســی مرتبــط بــه آســیبهای اجتامعــی میباشــد
و پاگذاشــن بــه قوانیــن جنــگ ،عــدم احــرام بــه موازیــن
حقــوق بــر و ا ِعــال ســتم بــر افــراد ملکــی ،نقــض آشــکار
حــق حیــات ارزشیابــی میشــود و بــرای بــه حداقل رســاندن
آن ،دسـتاندرکاران علــوم اجتامعــی مســاعدتهای جهانــی
را بــه دســتههایی از کــودکان ،خانمهــا و کهنســاالن
اختصــاص میدهنــد و بــه اولویــت آن تأکیــد میورزنــد.
طــی نزدیــک بــه چنــد دهــه ،نظــام آموزشــی ،پرورشــی
و تحصیلــی کشــور مــا دســتخوش تغییراتــی بــوده کــه در
مقاطــع مختلــف ،زیــر تأثیــر ایدیولوژیهــای چــپ و راســت
واقــع شــده کــه در یــک مرحلــه ،بــه مســائل فلســفی و در
مرحلــهی دیگــر بــه مطالــب تعلیمــی و تربیتــی ،فرهنگــی،
جنــگ ،جهــاد و مقاومــت توجــه شــده اســت؛ بنــا بــر آن ،در
فضــای بــاز موجــود کــه جامعـهی جهانــی در مبــارزه بــر ضــد
تروریــزم عمــل میکنــد و منظــور از آن ایجــاد حکوم ـتداری
خــوب اســت .ادارهی محــرم یونســکو کــه در راســتای بهبــود
نصــاب تعلیمــی هـمکاری غیرجانبدارانــه دارد و اســراتیژی
آن ،ترتیــب نصــاب جدیــد ،غــرض کشــانیدن جامعــه بــه
ســمت دســتآوردهای علمــی ،ثبــات و امنیــت بــوده و از
همــه متقاضــی اســت کــه در تهیــه و تدویــن نصــاب جدیــد
حتــا از کتالکهــای کشــورهای اســامی ،همجــوار و
ماملــک صلحدوســت جهــان ،مســتفید شــویم.
همیــن اکنــون رضوری بــه نظــر میرســد کــه متعلــان و
دانشــجویان را بــا روحی ـهی شــفقت و محبــت تربیــه دهیــم،
تفاهــم ،هـمکاری و رســیدن بــه اتفــاق نظــر را در آنــان تقویت
کنیــم و مهارتهــای شــان را تکامــل بخشــیم و ایــن مهــم
فقــط بــه وســیلهی کار فــردی و جمعــی بــرآورده میشــود.
جهــت تقویــت حکومــت مرکــزی و ســمتدهی کشــور
بــه جانــب ثبــات و تحکیــم اتحــاد ملــی اقــوام ،زبانهــا،
لهجههــای متنــوع ،موجودیــت اقلیتهــا و پیــروان مذاهــب
نبایــد اســباب افــراق خوانــده شــوند .مــا بــه ایــن بــاور
اســتیم کــه تنــوع اقــوام ،زبــان ،پیــروان مذاهــب ،شناس ـهی
هرچــه بیشــر فرهنــگ اصیــل ایــن آب و خــاک بــوده و
دســتاندرکاران معــارف کشــور را مخاطــب ســاخته از
ایشــان میخواهیــم کــه در اهــداف درازمــدت ،میانمــدت
و کوتاهمــدت سیســتم تعلیمــی و تربیتــی بــه حفــظ منابــع
طبیعــی و محیــط زیســت بــا طرحهــا و پالنهــای علمــی و
تشــخیص اولویتهــا بــا توجــه و نظرداشــت منافــع عـُـــلیای
کشــور ،محلههــای مناســب بــرای تدریــس و تغییــر ســلوک
متعلــان ،لحظــهای هــم فروگذاشــت نکننــد.
چــون پدیــدهی مهاجــرت ،یــک موضــوع جهانــی اســت،
بــرای جلوگیــری از فــرار مغزهــا و تشــویق کارشناســان
رشــتههای گوناگــون در کشــور ،هــر گاه کمیســیونی ایجــاد
شــود کــه نــه تنهــا بــه اســتادان و معلــان حقــوق و امتیــازات
در نظــر گیرنــد؛ بلکــه بــرای بهبــود حیــات اجتامعــی و
اقتصــادی همــهی کارمنــدان و ادارت دولتــی و خصوصــی
تدابیــری اتخــاذ کننــد و ایــن امــر خــود از فاجعــهی آرام
مهاجــرت و پناهندگــی جلوگیــری خواهــد کــرد.
وطــن مــا و مــردم آن ،بــه صلــح ،امنیــت و بازســازی فــوری
خرابیهــای ناشــی از کشــاکشهای نظامــی ،نیــاز مــرم
دارد و بــه هــدف نیــل بــه امنیــت رسارسی و اســتقرار صلــح،
از همــه ســازمانهای ملــی ،منطقــهای و جهانــی انتظــار
م ـیرود کــه در اســتحکام روزافــزون صلــح و ثبــات در کشــور
مــا مســاعدت بیشــائبه کننــد .موقعیــت اســراتیژیک
کشــور مســتلزم آن اســت تــا در عرصـهی بیناملللــی ،مشــی
صلحجویانــه تعقیــب شــود .در مناســبات بیناملللــی ،اصــل
تســاوی حقــوق ،عــدم اســتعامل قــوه بــرای حــل منازعــات
و عــدم مداخلــه در امــور ماملــک جــدا مراعــات شــده و در
رعایــت متــام میثاقهــای بیناملللــی ،مســاعی همهجانبــه
بــه خــرج داده شــود.
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درج احــرام و رعایــت مســائل حقــوق بــری در نصــاب
تعلیمــی جدیــد در پرتــو پالنهــای اســراتیژیک وزارت
معــارف افغانســتان ،یــک امــر بســیار مهــم پنداشــته شــده،
بــه شــوراهای علمــی و فرهنگــی وزارتهــای ذیربــط
پیشــنهاد میشــود کــه بــا آمــوزش و فراگیــری حقــوق بــری
کــه از طـُـــرق چهارگانــه ممکــن و مقــدور اســت ،اهتــام بــه
خــرج دهنــد:
 :1مشارکت یا آموزش تعاونی
 :2طرح پروگرامهای تعلیمی
 :3تقویت روحیهی اعتامدبهنفس
 :4ارتقای قابلیتهای ابتکاری و سازنده
رونــد یادگیــری مباحــث حقــوق بــری ،منصفانــه حکــم
میکنــد کــه یادگیــری مهارتهــا بــه یــک کشــور محــدود
نبــوده بــه صــورت مقایسـهای و مقابلـهای ،ماملــک تعهــد آن
را دارنــد کــه روی ایــن گونــه ظرفیتهــا مکــث کننــد.
واردکــردن مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر و احرتامــی کــه
بایــد بــه آن داشــت ،از آن جهــت مهــم اســت کــه در روشــنایی
تحلیــل مشــخص از اوضــاع کشــور ناشــی شــده و آمــوزگاران
را مکلــف میکنــد ،علتالعلــل آموزشهــای حقوقــی را
بــرای شــاگردان بیــش از پیــش واضــح کــرده و بــه نکاتــی
کــه بیشــر در ذهــن شــاگردان خطــور میکنــد ،روشــنی
بیفگننــد .بــا ایــن شــیوهی رفتــار ،احســاس مســؤولیت را در
زدودن رشم و ُحجــب در دانشآمــوز رشــد داده و او را بــه
انجــام کارهــای فعــال در کانونهــای علمــی ،فرهنگــی بــه
انجــام ایــن مهــم فــرا خواننــد.
ارزشهــای حقــوق بــری دس ـتآورد منطقــی و تاریخــی
یــک مرحلــهی معیــن از تکامــل تاریــخ جوامــع بــری بــه
شــار آمــده ،رسآغــاز ارزشهــای تاریــخ معــارص بــوده کــه
دریچ ـهای از حقــوق اساســی افــراد را میگشــاید و مــادهی
اول آن چنیــن رصاحــت دارد:
«انســانها ،آزاد متولــد میشــوند ،حیثیــت و حقــوق
برابــر دارنــد ،همــه دارای خــرد و وجــدان اســتند و بایــد بــا
روحیــهی بــرادری نســبت بــه یکدیگــر رفتــار کننــد .هــر
کــس میتوانــد بــدون توجــه بــه نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان،
مذهــب ،عقیــدهی سیاســی و منشــأ ملــی یــا اجتامعــی
و غیــره از همــهی حقــوق و آزادیهــای منــدرج در ایــن
اعالمیــه برخــوردار شــود .زن یــا مــرد رصف نظــر از قوانیــن
و عقایــد کشــور خــود ،حــق دارد از وضــع سیاســی ،قضایــی
و بیناملللــی کشــور و یــا رسزمینــی کــه تابــع آن اســت،
بهــره گیــرد و حتــا اگــر او بــه زبــان تــو ســخن نگویــد ،رنــگ
پوســت تــو را نداشــته باشــد ،مثــل تــو فکــر نکنــد ،مذهــب
تــو را نداشــته باشــد ،از تــو ثروتمندتــر یــا نادارتــر باشــد و
هممیهــن تــو نباشــد.
مبتنــی بــر اعالمیــهی حقــوق بــر ،هــر فــرد حــق دارد
کــه از زندگــی ،آزادی و امنیــت شــخصی برخــوردار باشــد.
فــرد حــق دارد زندگــی کنــد و بایســت بــه افــراد امــکان داده
شــود کــه آزاد و در ســایهی امنیــت بــه رس بــرد و از قانــون
یکســان ســود بــرد و حــق برابرگونــهی حامیتــی را داشــته
باشــد .همــه حــق دارنــد در برابــر هرگونــه تبعیــض کــه بــر
خــاف اعالمیــهی حقــوق بــر ا ِعــال شــود ،از میکانیــزم
حامیـهای برخــوردار شــوند .قانــون بــرای همـهی مــردم یکــی
اســت و بایســت بــرای همگــی یکســان اجــرا شــود.
فراگیــری ســواد حــق اســت و آمــوزش حداقــل در زمینـهی
تعلیــم و تربیــهی ابتدایــی و اساســی ،بایــد مجانــی باشــد.
آمــوزش ابتدایــی را بایــد اجبــاری کــرد .آمــوزش ،عامــل
شــکوفایی کامــل شــخصیت انســانی و تقویــت روحیــهی
احــرام بــه ارزشهــای حقــوق بــری و آزادیهــای اساســی
فــردی خوانــده میشــود .آموزشهــای حقــوق بــری بایــد
تفاهــم ،گذشــت و دوســتی میــان ملتهــا و همــه گروههــای
اجتامعــی ،مذهبــی و نیــز در توســعهی فعالیتهــای ملــل
متحــد بــرای حفــظ صلــح ،ثبــات و تقویــت ممــد واقــع شــود.
در مــادهی  27اعالمی ـهی حقــوق بــر ،تذکــر رفتــه کــه
هــر کــس حــق دارد آزادانــه در زندگــی فرهنگــی جامعــه
رشکــت جویــد ،از هرنهــا بهرهمنــد شــود و در پیرشفــت
علمــی مشــارکت کنــد .آثــار هرنمنــدان بایــد در حامیــت
قانــون قــرار داده شــود و منابــع مــادی و معنــوی چنیــن آثــار
محفــوظ مبانــد .فــرد نســبت بــه جامع ـهای کــه رشــد آزاد و
کامــل شــخصیت او فقــط در آن امکانپذیــر اســت ،وظایفــی
دارد کــه فقــط قانــون ،افــراد را در انجــام آن و در برخــورداری
از آزادی ،محــدود میکنــد.
مرتبــط بــا درج ارزشهــای حقــوق بــری در نصــاب
تعلیمــی جدیــد و راههــای عملــی آن ،پیشــنهاد میشــود
کــه:
• محتــوای نصــاب از نظــر ماهیــت ،شــکل و تخنیــک در
مکاتــب در خدمــت برشیــت قــرار داده شــود.
• دروازههــای تفاهــم متقابــل را بــا فراگیــری مباحــث
مربــوط بــه حقــوق بــر بــه روی کــودکان جهــان بگشــاییم.
• در مــدارس ،راههــای احرتامگــذاری و همزیســتی
مســاملتآمیز در نصــاب درج و آمــوزش داده شــود.
• بــا تدریــس اصــول حقــوق بــر ،فرهنــگ تحمــل
و گذشــت را بــه کــودکان و نوجوانــان کــه الهامبخــش
میباشــد و در شــیوهی تفکــر آنــان تغییــر وارد میکنــد،
تلقیــن کنیــم.
در کــودکان احســاس مســؤولیت را کــه یکــی از
بزرگتریــن امتیازهــای انســانی اســت ،پــرورش دهیــم.
بــه هــر پیامنــهای کــه زندگــی کــودکان بهبــود یابــد؛ بــه
هــان تناســب ،آنهــا بیشــر قبــول مســؤولیت کــرده ،بــر
خودخواهیهــای خویــش چیــره میشــوند و در نهایــت،
فقــط جامع ـهی بــری از طریــق مســاعی فــردی ،جمعــی و
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خواننــدگان همیشــگی ســتون
فرزنــدان زمیــن ،شــاید تــا انــدازهای
علــل و پیامدهــای روانشــناختی و
جامعهشــناختی رونــد مهاجــرت بــه ویژه
مهاجــرت افغانســتانیها را شــناخته
مجیب ارژنگ
باشــند؛ امــا مســألهی مهــم دیگــری کــه
تــا هنــوز بــه آن پرداختــه نشــده و یــا کــم پرداختــه شــده،
ایــن اســت کــه شــاری از مهاجــران افغانســتانی بــا ایــن
کــه بــه میــل خــود و یــا روی جــر اجتامعــی و یــا اقتصــادی
بــه مهاجــرت رو آورده انــد ،پــس از ســالها مهاجــرت بــه
برگشــن بــه افغانســتان متامیــل میشــوند.
هســتند شــاری کــه در مهاجــرت زاده شــده انــد و
شــهروندی کشــور محــل زندگــی خــود را نیــز دریافــت کــرده
انــد؛ امــا بــا آن هــم میــل آمــدن بــه کشــور اصلــی شــان
را دارنــد.
ایــن میــل آرام و قــوی درونــی در بســیاری از مهاجــران
افغانســتانی وجــود دارد؛ چــه آنهایــی کــه در ایــران و یــا
ترکیــه بــه رس میبرنــد و چــه آنهایــی کــه در کشــورهای
پیشرفتــهی جهــان زندگــی میکننــد.
امــا چــه چیــزی بیشــر باعــث میشــود کــه مهاجــران
افغانســتانی بــا وجــود رشایــط بــد زندگــی در افغانســتان که
حتــا در امنتریــن شــهر آن در کابــل نیــز انســان از امنیــت
جانــی و غذایــی برخــوردار نیســت؛ بــه فکــر برگشــن بــه
ایــن جــا باشــند؟
دلیــل نخســت میتوانــد هــان عالقــهای باشــد کــه
بــه دلیــل زاده شــدن و زندگــی کــردن در افغانســتان در
وجــود شــان شــکل گرفتــه و بــزرگ شــده اســت کــه گاهــی
کمرنــگ شــده و گاهــی خــود را بیشــر منایــان میکنــد.
در ایــن اواخــر ،شــار زیــادی از مهاجــران افغانســتانی در
جزیرههــای یونــان کــه روزی رســیدن تــا یونــان را پیمــودن
پلههــای آرزوی شــان میدانســتند ،از بــودن در آن جــا
خســته شــده و خواهــان برگشــت بــه افغانســتان اســتند.
بــه اضافــهی وطنپرســتی ،بــرای برگشــت مهاجــران
افغانســتانی بــه کشــور ،محیــط زندگــی در مهاجــرت و
حالــت روانــی و فشــارهایی کــه بــه اثــر زندگــی در مهاجــرت
بــر آنهــا وارد میشــود ،نقــش مهــم و ســازندهای دارد.
هــر گاه مهاجــران افغانســتانی در کشــور میزبــان رشایط
بهــری داشــته باشــند و بتواننــد هامننــد شــهروندان اصلــی
هــان جــا وارد جامعــه شــده و از امتیازهــا و امکانهــای
برابــری برخــوردار باشــند؛ بــدون شــک میــل بازگشــت بــه
کشــور در ذهــن شــان شــکل منیگیــرد؛ بــه ویــژه اگــر در
چنیــن کشــورهایی ســازش میــان مهاجــران و شــهروندان
اصلــی کشــور مهاجرپذیــر در فضــای ســامل و انســانی آن
وجــود داشــته و حــس بیگانگــی و تفــاوت میــان مهاجــران
و شــهروندان اصلــی جامع ـهی میزبــان وجــود نداشــته و یــا
در کمتریــن میــزان آن باشــد؛ بــه نحــوی کــه نتوانــد رونــد
عــادی زندگــی را بــرای مهاجــران مختــل کــرده و فشــار
روانــی را بــرای شــان در پــی داشــته باشــد.
در بیشــر مــوارد مــا میبینیــم کــه آن شــار از
مهاجــران افغانســتانی خواهــان برگشــت بــه کشــور اســتند
کــه در کشــورهایی بــا درآمــد پاییــن بــه رس میبرنــد و در
کنــار آن از برخــورد نادرســت دولــت و مــردم آن جامعــه
نیــز اذیــت شــده و در حالــت بــد اقتصــادی و بهداشــتی
بــه رس میبرنــد.
مثــل مهاجــران افغانســتانیای کــه از زندگــی نکبتبــار
اردوهگاههــای ویــژهی مهاجــران در یونــان بــه ســتوه آمــده
و بــه دلیــل ایــن کــه راه رفــن بــه پیــش نیــز بــرای شــان
بســته اســت ،از روی ناچــاری بــه برگشــت بــه افغانســتان
راضــی شــده انــد تــا باشــد از بیرسنوشــتیای کــه در
جزیرههــای یونــان زمینگیــر شــان کــرده اســت ،رهایــی
پیــدا کننــد.
در کنــار ایــن ،روشــن نبــودن آینــده و کنــدی در رونــد
بررســی پرونــدهی ایــن مهاجــران افغانســتانی نیــز باعــث
شــده اســت کــه شــاری از ایــن مهاجــران بــا ایــن کــه بــرای
رســیدن بــه کشــوری کــه حــاال در آن بــه رس میبرنــد،
جــان و مــال خــود را هزینــه کــرده انــد تــا بــه آن جــا برســند؛
باعــث شــده اســت کــه ایــن مهاجــران درخواســت بازگشــت
خودخواســته را بــه دولــت میزبــان بســپارند تــا زمینــهی
برگشــت شــان بــه افغانســتان مهیــا شــود .روی ایــن دلیــل،
مــا در ســالهای گذشــته شــاهد برگشــت خودخواســتهی
صدهــا مهاجــر افغانســتانی از کشــورهای پیشرفتــهی
اروپایــی و ایــران و پاکســتان بــوده ایــم .در کنــار ایــن،
نداشــن هــدف مشــخص و درازمــدت از مهاجــرت نیــز
دلیــل مهمــی بــرای بازگشــت شــار زیــادی از مهاجــران
افغانســتانی بــه کشــور اســت.
در میــان مهاجــران افغانســتانی بــه ویــژه آنهایــی کــه
در ایــران و ترکیــه بــه رس میبرنــد ،شــار زیــاد شــان بــرای
کارگــری و اندوخــن پــول بــه آنجــا رفتــه انــد کــه پــس
از چنــد ســال زندگــی ،از دوام مهاجــرت خســته شــده و
کوشــش میکننــد بــا گــردآوردی اندکــی پــول ،دوبــاره بــه
افغانســتان برگردنــد.
خیلــی از مهاجــران افغانســتانی کــه ایــن ســالها بــه
ایــران و کشــورهای عربــی میرونــد ،از ایــن دســت اســتند.
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روایت مهاجران افغانستان

UNICEF: Every day, an average of nine children are killed or injured in Afghanistan.
یونســیف :روزانه به طور میانگین نُه کودک در افغانســتان کشــته و یا زخمی میشوند.

درد ما را نیست درمان الغیاث
صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان
ملــل متحــد یــا یونیســف ،در پیونــد
بــه وضعیــت کــودکان در افغانســتان،
گزارشــی در ســه نســخهی انگلیســی،
صادق محبی
دری و پشــتو منتــر کــرد .در مــن
انگلیســی واژههــا بــه صــورت دقیــق
و کارشناســی شــده اســتفاده شــده اســت؛ امــا در مــن
دری و پشــتو کامــا متفــاوت اســت .بــا کــال تأســف ایــن
گــزارش بــه صــورت غیرحرفــهای ،ناشــیانه و توهینآمیــز
ترجمــه شــده اســت .کلمــه ( )injuredکــه در مــن اصلــی
انگلیســی آمــده اســت ،معنــای زخمــی و مجــروح شــدن
را میدهــد .امــا در ترجمــهی فارســی و پشــتو ،ایــن واژه
«معلــول»« ،معیــوب» و «رضب و شــتم» برگــردان شــده اســت.
برگــردان غلــط معنــای کلمــه ( )injuredیونســیف باعــث
شــده اســت کــه رســانههای مطــرح افغانســتان ضمــن ایــن
کــه دنبالـهرو خطــای مرتجــان یونســیف شــوند ،از تعاریــف
دیگــری کــه ســبب توهیــن بــه افــراد دارای معلولیــت
میشــود اســتفاده کننــد و مســألهی مهــم دیگــر ایــن کــه
تنهــا تحریــف واژهی مــورد نظــر نیســت بلکــه بدتــر از آن
کاربــرد واژهی توهینآمیــز «معیــوب» اســت.
یونیســف بــا تهی ـهی ایــن گــزارش ،بــا تقبــل هزینههــای
هنگفــت مالــی و بــا بــه جــان خریــدن صدهــا خطــر بالقــوه،
در تــاش آگاهیدهــی و دادخواهــی مبتنــی بــر شــواهد،
مــدارک و مســتندات در برابــر خطراتــی اســت کــه کــودکان
افغانســتان را تهدیــد میکنــد؛ امــا برخــورد ســهلانگارانه و
غیرحرفـهای مرتجــان یونســیف در ایــن خصــوص بــر کارکرد
مهــم ایــن نهــاد معتــر جهانــی تأثیــر منفــی میگــذارد و از
اهمیــت فعالیتهــای تحقیقاتــیاش میکاهــد .اقداماتــی
ناســنجیده ،غیــر مســؤوالنه و توهینآمیــز آنــان بــه پدیــدهی
معلولیــت ،باعــث شــده اســت کــه اشــخاص دارای معلولیــت،
بیرحامنــه مــورد تاخــت و تــاز واژههــا قــرار بگیرنــد و معیــوب
معرفــی شــوند و کرامــت انســانی آنــان آشــکارا نقــض شــود.
کارکردهــای اساســی یونســیف نبایــد خواســته و ناخواســته
توســط مســؤوالن رصفــا معــاش بگیــر آن ،رضب صفــر شــود.
ایــن ســهلانگاری یونیســف باعــث شــده کــه افــراد دارای
معلولیــت افغانســتان بــار دیگــر در رســانهها فرودس ـتتر از
ســایر اقشــار جامعــه معرفــی شــوند.
یکــم :روزنامــهی مطــرح و بــا ســابقهی هشــت صبــح،
ایــن گــزارش را بــا اســتفاده از واژهی «معیــوب» منتــر کــرد.
بایــد یــادآور شــویم بیــن «معلولیــت» و «معیوبیــت» متایــز
جــدی وجــود دارد .ایــن دو بــا هــم مــرادف نیســت و نبایــد
بــه جــای هــم اســتفاده شــود .اشــخاص دارای معلولیــت،
«معیــوب» یــا «معیوبــان» نیســتند .معیــوب ،مشــخصات،
برداشــت و تعریــف خــود را در جامعــه دارد .بــا توجــه بــه
اوصافــی کــه جامعــه از معیــوب دارد ،ممکــن اســت یــک
شــخص دارای معلولیــت در عیــن حــال یــک معیــوب هــم
باشــد و همیــن گونــه افــرادی کــه معلولیــت ندارنــد نیــز
میتواننــد یــک معیــوب باشــند.
مثــا یــک دزد را میتــوان معیــوب معرفــی کــرد؛ امــا ایــن
دزد را منیتــوان یــک فــرد دارای معلولیــت خطــاب کــرد.
معلولیــت یــک تنــوع بــری اســت و ایــن تنــوع نبایــد بــه
عناویــن مختلــف مــورد تاخــت و تــاز قــرار بگیــرد .همچنیــن
مــرادف دانســن و اســتفاده کــردن معیــوب و اطــاق آن
تنهــا بــه اشــخاص دارای معلولیــت نادرســت ،توهینآمیــز و
خــاف واقعیــت میباشــد.

دوم :تلویزیــون پربیننــدهی طلــوع نیــوز نیــز از ایــن
کاروان عقــب منانــد و بیمحابــا بــه کاروان ســهلانگاران
و بیتوجهــان پیوســت .نکتــهی دیگــر ایــن کــه برداشــت
نادرســت ،تحریــف و ناهامهنگــی در زبانهــای مختلــف
نرشاتــی ایــن رســانه بــه وضــوح دیــده میشــود .مثــا
تلویزیــون طلــوع نیــوز در بخــش انگلیســی ،هــر دو واژهی
( )maimedو ( )injuredرا همزمــان اســتفاده کــرده اســت.
لغــت ( )maimedنیــز بــه معلــول شــدن نزدیــک اســت.
طلــوع نیــوز فارســی و پشــتو ماننــد رســانههای دیگــر از
معلــول شــدن نــام بــرده اســت .تنهــا تفــاوت طلــوع نیــوز در
ایــن قســمت ،عــدم اســتفاده واژهی «معیــوب» اســت؛ امــا

تحریــف و برداشــت ســوء ،هنــوز پابرجــا اســت و در واقــع
نوعــی دســتکاری و تحریــف در یافتههــای گــزارش تلقــی
میشــود.

ســوم :روزنام ـهی وزیــن اطالعــات روز ،گــزارش یونســیف
را بــا ایــن تیــر «کــودکان بــا آینــدهی نامعلــوم؛ روزانــه نُــه
کــودک در کشــور کشــته و معیــوب میشــوند» بــه نــر
رســانده اســت کــه برداشــت و ترجمـهی آن اشــتباه اســت .بــا
توجــه بــه مــن اصلــی گــزارش یونســیف ،روزنامــه بــه جــای
زخمــی و یــا مجــروح از واژه معیــوب اســتفاده کــرده اســت
کــه میتوانــد مخاطــب را بــه اشــتباه بینــدازد.

یونیســف بــا تهی ـهی ایــن گــزارش ،بــا تقبــل
هزینههــای هنگفــت مالــی و بــا بــه جــان
خریــدن صدهــا خطــر بالقــوه ،در تــاش
آگاهیدهــی و دادخواهــی مبتنــی بــر شــواهد،
مــدارک و مســتندات در برابــر خطراتــی اســت
کــه کــودکان افغانســتان را تهدیــد میکنــد؛
امــا برخــورد ســهلانگارانه و غیرحرفــهای
مرتجــان یونســیف در ایــن خصــوص بــر
کارکــرد مهــم ایــن نهــاد معتــر جهانــی تأثیــر
منفــی میگــذارد و از اهمیــت فعالیتهــای
تحقیقاتــیاش میکاهــد .اقداماتــی
ناســنجیده ،غیــر مســؤوالنه و توهینآمیــز
آنــان بــه پدیــدهی معلولیــت ،باعــث شــده
اســت کــه اشــخاص دارای معلولیــت،
بیرحامنــه مــورد تاخــت و تــاز واژههــا قــرار
بگیرنــد و معیــوب معرفــی شــوند و کرامــت
انســانی آنــان آشــکارا نقــض شــود.

روزنامـهی پرمخاطــب اطالعــات روز ،پــا را فراتــر گذاشــته
و در گــزارش کوتــاه ویدیویــی (صفحــهی فیسبــوک و
یوتیــوب) کــه در پانزدهــم دســامرب پیرامــون زندگــی یکــی
از کمیشــران کمیســیون مســتقل حقــوق بــر کــه دارای
معلولیــت بینایــی اســت ،همگانــی کــرد .ایــن روزنامــه در
گزارشــی ایــن بانــو را ناتــوان بینایــی معرفــی کــرده اســت.
در حالــی کــه در رستــارس گــزارش تــاش شــده اســت کــه
اشــخاص دارای معلولیــت را ناتــوان و یــا کمتــوان معرفــی
نکنــد و از کارکردهــای وی منحیــث یــک منون ـهی موفــق؛ و
توانمنــدی ایــن قــر یــاد کــرده اســت.
شــخص مــورد نظــر گــزارش روزنامــه ،دارای معلولیــت
بینایــی اســت نــه ناتوانــی بینایــی .بیــن ایــن دو واژه
تفاوتهــای بســیار وجــود دارد؛ یکــی بــر ناتوانــی مترکــز
دارد و دیگــری بــر نابینایــی کــه جزئــی از دســتهی
معلولیــت اســت .البتــه واژهی روشــندل هــم اســتفاده
شــده اســت کــه از لحــاظ مثبتنگــری نســبتا خــوب اســت
و بــر روشــنضمیری مترکــز دارد؛ امــا در دنیــای واقعیــت،
درســت نیســت .از یــک طــرف بیــن افــراد دارای معلولیــت
بینایــی و آنانــی کــه معلولیــت بینایــی ندارنــد ،تفکیــک
قایــل شــده و از جانــب دیگــر دلبینایــی و روشــندلی را
ویــژهی نابینایــان میدانــد کــه بازهــم درســت نیســت.
دلبینایــی خواســتنی بــه نظــر میرســد ،هــر کــه دنبالــش
بــود روش ـندل میشــود و اگــر نخواســت منیشــود .ممکــن
یــک نابینــا همزمــان یــک روشــندل باشــد؛ ولــی متــام
نابینایــان روشــندالن و روشــنضمیران نیســتند و همیــن
گونــه متــام بینایــان دلتاریــک و ناروشــنضمیر نیســتند.
اختصــاص روشــندلی بــر نابینایــان غلــو و اغراقآمیــز بــه
نظــر میرســد؛ امــا از کلــات منفــی دیگــر بهــر اســت؛
هرچنــد کــه قریــن بــه واقعیــت و شــامل هم ـهی ایــن قــر
منیشــود.
چهــارم :بیبیســی فارســی بــا در نظرداشــت ســابقهی
طوالنــی در اطالعرســانی و آگاهیدهــی و منیحــث یــک
رســانهی معتــر نیــز اشــتباه رســانههای مطــرح داخلــی

افغانســتان را مرتکــب شــده اســت .از بیبیســی توقــع
نــر گــزارش غیــر مســلکی منیرفــت .بــا توجــه بــه
امکانــات و منابــع مالــی گســردهاش حداقــل در گزینــش
واژه از کلــات حرفــهای اســتفاده میکــرد .بــا تأســف کــه
بــی بــی ســی هــم نگاهــی غیــر حرفــوی داشــته و دســت بــه
تحریــف گــزارش یونســیف زده اســت .بــی بــی ســی ماننــد
رســانههای داخلــی ،واژهی ( )injuredرا معیــوب نــه بلکــه
معلــول معنــا کــرده اســت در حالــی کــه بــه جــای اســتفاده
از کلم ـهی معلــول از کلمــه زخمــی بایــد اســتفاده میشــد.
معلــول و زخمــی بــا هــم فــرق دارد.
و امــا همــه را نبایــد بــه یــک چــوب رانــد؛ بــه طــور مثــال
بنــگاه رســانهای آریانــا نیــوز ،روزنامــهی صبــح کابــل و
تلویزیــون یــک در مقابــل واژههــا حساســیت و دقــت بیشــر
بــه خــرج داده انــد .ترجمــهی ایــن ســه رســانه متفــاوت از
خــود دســتاندرکاران یونســیف میباشــد.
نکات قابل توجه
کشــته شــدن و جراحــت برداشــن پیامــد حمــات
مســلحانه و خشــونتآمیز میباشــد؛ امــا ،اگــر ایــن
طــور مطــرح شــود کــه آســیبدیدگان فقــط کشــته و یــا
معلــول میشــوند ،درســت بــه نظــر منیرســد .ممکــن
پیامــد رفتارهــای خشــونتبار و مســلحانه بــرای برخــی
از آســیبدیدگان در کوتاهمــدت و یــا درازمــدت معلــول
شــده باشــد؛ امــا بــه هیــچ وجــه زخمــی شــدن مســاوی
بــا معلــول شــدن فــوری آنــان نیســت .زخمــی شــدن،
جراحــت برداشــن و یــا هــم مــورد رضب و شــتم قــرار گرفــن
میتوانــد یکــی از علتهــای معلولیــت باشــد؛ امــا معلولیــت
و جراحــت برداشــن در عــرض هــم قــرار منیگیــرد.
ســازمانهای بیناملللــی در مــوارد ایــن چنینــی،
اصــل گــزارش و تحقیقــات شــان را بــه زبــان انگلیســی نــر
میکننــد و رســانهها هــم اگــر بــه مــن اصلــی دسرتســی
میداشــتند ،و یــا مــرور میکردنــد شــاید ســهلانگاری و
بیتوجهــی شــان کمــر میبــود.
نتیجهگیری و راهکار
زخمــی شــدن باعــث معلولیــت میشــود؛ امــا زخمــی
معلــول نیســت .برخــورد توهینآمیــز رســانهها در افغانســتان
هنــوز بخشــی از رفتــار رایــج رســانهای اســت و تغییراتــی هــم
کــه بعضــا رومنــا میشــود زیربنایــی نبــوده اســت .گاهــی
بــه ملحوظــات شــخصی ممکــن نوشــته و گــزارش یــک رســانه
خــوب باشــد؛ ولــی در دفعــات بعــد دیــده میشــود کــه بــه
عقــب بــر میگردیــم .پیامــد اســتفادهی کلــات ناپســند و
توهینآمیــز نــه تنهــا کــه بــرای اشــخاص دارای معلولیــت
زیانبــار اســت ،بلکــه جامعــه را نیــز تشــویق بــه کاربــرد
آن میکنــد .مســؤولیتهای مهــم شــهروندی ،احــرام
متقابــل ،پذیــرش تنــوع و ظرفیتهــای متفــاوت را کمرنــگ
میکنــد .وقتــی کــه کســی را دارای عیــب بدانیــم واضــح
اســت کــه او را دارنــدهی حــق برابــر و مســؤول متقابــل هــم
منیدانیــم.
رســانهها بایــد در اســتفادهی کلمههــا و مفاهیــم
دقــت الزم را داشــته باشــند و از کلامتــی کــه بــار منفــی،
حقیــر شــمردن ،معلولیتســتیزی و توهینآمیــز دارد،
بپرهیزنــد .رســانهها جــدا از برنامههــای بازرگانــی ،مبلغــان
همزیســتی مســاملتآمیز و کرامتپســند شــهروندی
نیــز اســتند .تأثیرگــذاری پیــام و مفاهیــم انســانیتمحور
رســانهها بــر هیــچ کســی پوشــیده نیســت و از نقــش مؤثــر
آگاهیدهــی مناســب ،روشمنــد و کرامــت گفتاریمحــور
خــود نبایــد فــارغ شــوند.
بنــا بــر ایــن ،رســانهها و ســازمانهای بیناملللــی بــه
ویــژه نهادهــای حقــوق بــری و مدنــی نبایــد از ادبیــات و
کلــات زننــده ،تحقیرآمیــز ،کوچهبــازاری و ناتوانکننــده
اســتفاده کننــد.
نهادهــای مدافــع حقــوق بــری اشــخاص دارای
معلولیــت ماننــد؛ وزارت دولــت در امــور شــهدا و معلولیــن،
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،کمیتــهی دادخواهــی
حقــوق اشــخاص دارای معلولیــت و ســایر فعــاالن ،در
ایــن رابطــه آگاهیدهــی و دادخواهــی کننــد تــا از تکــرار
رفتارهــای توهینآمیــز پیشگیــری شــود.
مســؤوالن یونســیف افغانســتان ،ضمــن ایــن کــه بایــد از
جامعــهی معلــوالن معــذرت بخواهنــد ،توضیــح دهنــد کــه
چــرا خــوراک نادرســت ،توهینآمیــز و غیــر واقعــی بــرای
رســانهها فراهــم کــرده انــد و همچنــان ترجمــهی گــزارش
را بازنگــری کــرده و نســخهی اصــاح شــده را مجــددا نــر
کننــد و متعهــد بــه عــدم تکــرار آن شــوند.
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گرامیداشــت زبــان فارســی برگــزار شــده اســت و در
همیــن راســتا چهــار بخــش رقابتــی شــعر کالســیک،
آزاد ،داســتان و نقــد را در فراینــد اجرایــی خــود
لحــاظ کــرده اســت کــه بــه گونـهای جــدا از رقابــت،
بســری بــرای رشــد و شــکوفایی هــر چــه بیشــر
ادیبــان افغانســتانی را فراهــم آورد.
صبــح کابــل :تفــاوت ایــن جشــنواره را بــا
جشــنوارههای قبلــی در چــی میدانیــد؟
رســول ســیمیا :ســخن از تفــاوت زمانــی بــه
میــان میآیــد کــه امــوری را بــا یکدیگــر مقایســه
کنیــم و مــن قصــد مقایس ـهی ایــن جش ـنواره را بــا
جشــنوارههای دیگــر ،نــدارم.
بــه نظــر مــن مهــم اجــرای صحیــح و دقیــق
مســائل اســت؛ البتــه نســبت بــه رشایــط اجرایــی،
تواناییهــا و اولویتهــا.
صبــح کابــل :اســتقبال شــاعران افغانســتان
از ایــن جشــنواره تــا چــه میــزان بــود و آیــا مــورد
رضایــت تــان بــوده اســت؟
رســول ســیمیا :عــاوه بــر اســتقبال خیلــی
خــوب شــاعران در بخشهــای شــعر کالســیک و
آزاد ،بایــد بگویــم جــای بســیار خوشبختــی اســت
کــه داستاننویســان بســیار زیــادی بــا ارســال
آثــار شــان نشــان دادنــد کــه داستاننویســی در
جامعــهی افغانســتان بــه شــدت بــه دورهای از
پویایــی و نشــاط رســیده اســت.
در بخــش نقدنویســی هــم تعــداد
رشکتکننــدگان نســبت بــه جامعــهی ادبــی قابــل
تقدیــر بــود.
مطمــن باشــید نقدنویســی در جامعــهی ادبــی
هــم آرام آرام در حــال شــکلگیری اســت؛ ایــن خــر
از گفتامنــی میدهــد کــه در جامعــهی افغانســتان
مغفــول اســت.
صبــح کابــل :ترکیــب داوران جش ـنوارهی مــاورا
کمــی متفاوتتــر از جشــنوارههای ادبــی دیگــر
بــوده اســت؛ ایــن گزینــش داوران تــا چــه حــد
میتوانــد در مالکهــای افــراد برتــر موثــر باشــد؟
رســول ســیمیا :بلــی ،در ترکیــب داوران ســعی
شــد افــراد مختلــف بــا ســلیقهها و تجربههــای
متفــاوت در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد کــه
مطمئنــا تأثیــرات خــوب و مناســبی بــر ارزیابــی
آثــار خواهــد داشــت .بــا توجــه بــه اســتقبال بــاالی
رشکتکننــدگان و ترکیــب مناســب داوران حتــا
نتایــج مناســبی شــکل خواهــد گرفــت.
صبــح کابــل :جشــنوارهی مــاورا یــک بخــش
تــازهی دیگــر بــه نــام نقــد ادبــی را در بدن ـهی خــود
جــای داده .کمــی از ایــن بخــش بگوییــد و ایــن کــه
چــه مالکهــا و نیازهایــی بــود کــه ایــن بخــش را
هــم در جشــنواره گنجانیدیــد؟
رســول ســیمیا :متأســفانه ســالها اســت
کــه ادبیــات افغانســتان از عــدم حضــور منتقــدان
حرف ـهای رنــج میبــرد و هیــچ گفتــان تــازه و نــگاه
متفاوتــی در جامع ـهی ادبــی مــا شــکل منیگیــرد.
ایــن عــاوه بــر حضــور مشــکالت ســاختاری در
جامعــه و بــه خاطــر بیتوجهــی یــا ســهلانگاری مــا
رو بــه زوال اســت؛ از همیــنِرو ســعی شــده اســت

جشــنواره نگاهــی هــم بــه مســألهی نقدنویســی
داشــته باشــد تــا عــاوه بــر شــکوفایی ادبیــات ،مــا
شــاهد اســتقبال ،آشــتی و آشــنایی هــر چــه بیشــر
مخاطبــان بــا آثــار ادیبــان باشــیم؛ چــون کــه منتقــد
پلــی اســت میــان مخاطــب و مؤلــف.
صبــح کابــل( :نصــف جهــان) زیرمجموعــهی
خانـهی ادبیــات افغانســتان اســت کــه جشـنوارهای
زیــر عنــوان «قنــد پارســی» دارد کــه  9دوره را برگــزار
کــرده اســت؛ آیــا جشــنوارهی ادبــی مــاورا ،در
ادام ـهی هــان جش ـنواره قنــد پارســی اســت ،یــا
هویــت مســتقلی دارد؟
رســول ســیمیا :بلــی .هــان طــور کــه گفتــم
امــور بــه هــان انــدازه کــه بــه یکدیگــر نزدیــک
انــد ،میتواننــد بــه شــدت از هــم دور باشــند؛
ایــن بــه خاطــر تفــاوت در نگاههــا ،ســلیقهها و
شــیوههای اجــرا و بســیاری از مســائل دیگــر اســت.
مهــم ایــن اســت کــه اتفاقهــای فرهنگــی در
جامعــه ،نشــانهای از بلــوغ و مدنیــت اســت و ایــن
یعنــی ،گامــی بــه ســمت رشــد و توســعه.
صبــح کابــل :تأییــد جشـنوارهی مــاورا میتوانــد
مالکــی بــرای گزینــش اثــر خــوب یــا بــد باشــد؟
رســول ســیمیا :پاســخ ایــن ســؤال نســبی
اســت؛ امــا میتــوان گفــت بــا توجــه بــه ترکیــب
داوران و شــیوههای اجرایــی تــا حــد بســیاری اثــار
و رشکتکننــدگان برتــر را میتــوان شــناخت و
شــکوفاتر کــرد؛ بــه نظــرم ایــن امــر کمــی نیســت.
صبــح کابــل :معیارهــای تــان بــرای راه یافــن
اثرهــای ادبــی در هــر مرحلــه چیســت؟
رســول ســیمیا :نظــر داوران کــه طبعــا
شــاخصهای ادبــی در هــر رشــته اســت.
صبــح کابــل :ایــن جش ـنواره یــا جش ـنوارههای
ادبــی دیگــر چــه نقشــی را در ادبیــات افغانســتان
ایفــا میکننــد؟
رســول ســیمیا :شــکوفایی ،دوســتی و
صمیمیــت .
صبــح کابــل :آیــا ایــن گونــه جشــنوارههای
ادبــی ،تأثیرگــذاری بــر وضعیــت ادبــی خواهــد
داشــت؟
رســول ســیمیا :حتــا .هیــچ کوشــش و کنشــی
در عــامل بیتأثیــر نیســت؛ ایــن جشــنواره هــم
تأثیــرات مثبــت خواهــد داشــت .بــرای منونــه بگویــم
ایــن جش ـنواره اکنــون دارد دوســتی مــن و شــا را
تعمیــق میبخشــد.
صبــح کابــل :جــای جشــنوارههای ادبــی را در
ادبیــات افغانســتان خالــی میبینیــد؟
رســول ســیمیا :بســیار و بســیار و بســیار...
جشــنوارههای تخصصیتــری نیــاز داریــم کــه بــه
بررســی و معرفــی کتابهــای برتــر بپــردازد؛ و یــا در
عرصـهی ترجمــه کــه امــری بــه شــدت مغفــول اســت
بپــردازد و بســیار گپهــای دیگــر.
صبــح کابــل :جشــنوارهی مــاورا در اصفهــان
ایــران برگــزار میشــود؛ چــرا ایــن جشــنوارهها در
داخــل برگــزار منیشــود؟
رســول ســیمیا :خیلــی مشــتاقیم کــه در وطــن
خــود باشــیم و در آنجــا کار کنیــم؛ امــا اگــر

دوســتان بگذارنــد قبــل از رفــن بــه بهشــت ،همیــن
وطــن را بهشــت کنیــم و دوســتان دیگــری کــه واقعــا
در امــر دوســتی صــادق باشــند.
صبــح کابــل :شــاری از شــاعران و
داستاننویســان داخــل افغانســتان بــر ایــن باورنــد
کــه جشــنوارههایی از ایــن دســت ،نظیــر «قنــد
پارســی» و جشـنواره «مــاورا» بــا حامیــت کشــورهای
میزبــان برگــزار میشــود و بیشتــر بــرای معرفــی
شــاعران مهاجــر کار میکننــد .آیــا شــا هــم چنیــن
گرایشــی داریــد؟
رســول ســیمیا :خــب ،فرافکنــی و توجیهســازی
از مکانیس ـمهایی اســت کــه در شــخص یــا جامعــه
فعــال میشــود؛ امــا بــه هــر حــال ،بــرای کســی کــه
تجربـهی زندگــی در مهاجــرت را دارد و باالتــر کســی
کــه تجربـهی کارهای اجرایــی در مهاجرت را داشــته
باشــد ،هرگــز ایــن امــور را بــاور منیکنــد .اگــر
انصــاف داشــته باشــیم یــا حداقــل نتایــج و دادههای
مــان را بــا مشــورت بــزرگان و صاحبنظــران همــراه
کنیــم.
صبــح کابــل :بــا برگــزار کــردن موفقانــهی
جشـنوارهی ادبــی مــاورا ،بــه دنبــال چــه نتیجـهای
اســتید و آیــا رؤیــای تــان را دســتیافتنی
مید ا نیــد ؟
رســول ســیمیا :راســتش آدمهــا درونیــات و
جهــان شــخصی متفاوتــی دارنــد؛ بــه همیــن خاطــر،
ارزیابــی آدمهــا نســبت بــه امــور متفــاوت اســت.
بــرای مــن نتیجــه مهــم نیســت؛ واقعــا در حــد
توانــم دارم تــاش میکنــم و اگــر بتوانــم بــا کاری،
بــه انســانی کمــک کنــم ،شــاد اســتم؛ و همیــن
بــس اســت .بــه قــول قدیمیهــا هــر امــری شــبیه
دســرخوان اســت؛ تــا نباشــد یــک عیــب اســت
وقتــی کــه همــوار شــد هــزار عیــب اســت.
صبــح کابــل :جشــنوارهی مــاورا را در نظــر
داریــد کــه ســاالنه برگــزار کنیــد یــا در همیــن یــک
دوره خالصــه میشــود؟
رســول ســیمیا :مــن از آینــده خــری نــدارم و
فعــا زمــان حــال را بایــد ســاخت.
صبــح کابــل :اگــر بــه عنــوان دبیــر جش ـنوارهی
ادبــی مــاورا بخواهیــد مقایســه کنیــد کارنامــهی
ادبیــات داخــل و مهاجــرت را ،کــدام یــک موفقتــر
بــوده؟
رســول ســیمیا :مــن ایــن تقســیمبندیها و
نامگذاریهــا را اصــا قبــول نــدارم و کســانی
کــه ایــن تقســیمبندیهای ســطحی را مطــرح
میکننــد ،فقــط بایــد بــه خــدا حوالــه کــرد؛ زور مــا
کــه کــم اســت .فقــط بایــد اشــاره کنــم کــه طبیعتــا
کســانی کــه در بیــرون از وطــن بــوده انــد بــه خاطــر
دسرتســی بیشــر بــه منابــع مناســب ،شــکوفاتر
شــده انــد؛ هــر چنــد دوســتان در داخــل هــم تحــت
تأثیــر فضــای مجــازی اســتند.
صبــح کابــل :حــرف آخــر ایــن کــه هــر ناگفتـهای
کــه بایــد گفتــه شــود را بگوییــد؟
رســول ســیمیا :حرفــی نــدارم جــز ایــن کــه
یکدیگــر را درک کنیــم و گفتوگــوی ســازنده را
جــدی بگیریــم.
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اشــارهی یـک :خانـهی ادبیات
افغانســتان «نصــف جهــان» مدتــی
قبــل طــی فراخوانــی اعــام کــرد
کــه بــه پــاس زبــان فارســی،
حسن ابراهیمی
میــراث کهــن ملــت افغانســتان و
شــکوفایی هــر چــه بیشــر ادبیــات ایــن رسزمیــن،
جشــنوارهی ادبــی «مــاورا» را برگــزار میکنــد.
خانــهی ادبیــات افغانســتان بــا عنــوان «نصــف
جهــان» اعــام کــرد فراخــوان جشــنوارهی ادبــی
مــاورا ویــژهی اهالــی فرهنــگ افغانســتان بــه پایــان
رســیده و آثــار ارســالی شــاعران ،نویســندگان و
منتقــدان بــرای داوری ارســال خواهــد شــد .در ایــن
فراخــوان تأکیــد شــده بــود کــه امیــد اســت ایــن
جشــنواره ،دوســتی ،مهربانــی و آشــنایی هرچــه
بیشــر شــاعران ،نویســندگان و منتقــدان ادبــی را
فراهــم کنــد .ایــن جش ـنواره ،در بخشهــای شــعر
کالســیک ،آزاد ،داســتان و نقــد ادبــی فراخــوان
ارســال اثــر داده بــود .در ایــن جشــنواره بیــش از
 100شــاعر ،نویســنده و منتقــد ادبــی رشکــت کــرده
و اســتقبال بســیار خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
رشکتکننــدگان در ایــن جشــنواره ،شــاعران،
نویســندگان و منتقــدان افغانســتانی از شــهرهای
مختلــف افغانســتان ،ایــران و ســایر کشــورهایی
چــون آملــان ،ســویدن ،نــاروی ،ترکیــه و برخــی
دیگــر کشــورها اســتند .آثــار رســیده بــه دبیرخانـهی
ایــن جشــنواره توســط داوران برجســتهی زبــان
و ادبیــات فارســی از افغانســتان و ایــران ارزیابــی
خواهــد شــد .آثــار ارســالی نشــان میدهــد کــه
شــاعران و نویســندگان افغانســتانی ،بــه خصــوص
مهاجــران در ایــن مــدت رشــد خوبــی داشــتهانــد.
عالقهمنــدان بــه اشــراک در جش ـنوارهی ادبــی
«مــاورا» میتوانســتند ،از  12عقــرب (آبــان مــاه)
تــا  12قــوس (آذر مــاه) آثــار خــود را در بخشهــای
شــعر (ســنتی و آزاد) ،داســتان کوتــاه و نقــد ادبــی
بــه دبريخانـهی جشـنواره ارســال کننــد .بــر اســاس
اعــام دبیرخانـهی ایــن جشـنواره ،بــه ســه اثــر برتــر
و ســه اثــر شايســتهی قدردانــی در هــر بخــش،
جايزههايــی بــه رســم يادبــود اهــدا خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،داوران افغانســتانی و ايرانی،
آثــار رســيده بــه دبريخانــه را داوری میکننــد و
دبیرخانــهی علمــی جشــنوارهی ادبــی «مــاورا»،
اســامی داوران ایــن جشــنواره را بــه رشح زیــر
اعــام کــرد:
داوران بخش شعر کالسیک:
محمدکاظــم کاظمــی ،محمدســعید میرزایــی،
زهــرا حســینزاده و مســعود میرقــادری.
داوران بخش شعر آزاد:
ســیدابوطالب مظفــری ،حافــظ موســوی ،عبــاس
رضایــی ،گــروس عبدامللکیــان و لیــا کردبچــه.
داوران بخش داستان:
تقــی واحــدی ،حســین ســناپور ،حمیــرا قــادری
و علــی خدایــی.
داوران بخش نقد ادبی
الــف -بخــش نقــد مجموعــهی شــعر :امــان
میرزایــی ،ســیده تکتــم حســینی و عنایــت روشــن
ب-بخــش نقــد داســتان :شــاپور بهیــان و علــی
موســوی.
اشــارهی دو :رســول ســیمیا (جعفــری) نزدیــک
بــه یــک دهــه اســت کــه در فضــای هــر و ادبیــات
نفــس میکشــد .روزهــا کار میکنــد و عــرق جبیــن
میریــزد تــا بتوانــد شــبهایش را بــا ورقهایــی از
ادب ،فرهنــگ و هــر مرزوبــوم خــودش و جهــان
روشــن کنــد.
ســیمیا هــم شــاعر اســت و هــم داســتاننویس.
کتــاب داســتانش بــه نــام «پــس از مــرگ عیســا»
را انتشــارات تــاک در ســال  1392در کابــل
منتــر کــرد و در پایــان هــان ســال نیــز مقــام
دوم بخــش داســتان را در هفتمیــن جشــنوارهی
ادبــی «قنــد پارســی» در تهــران بــه دســت آورد.
گزیــدهی شــعرهای او نیــز آمــادهی نــر اســت.
او کــه زمانــی مســؤول بخــش ادبــی انجمــن
دانشــجویان افغانســتانی در اصفهــان (هــدا) بــود،
اکنــون مســؤولیت دفــر خانـهی ادبیــات افغانســتان
را در همیــن شــهر بــر عهــده دارد و در کنــار دیگــر
همراهانــش بــرای معرفــی ادبیــات رسزمینــش بــه
نســل تــازه و دیگــر مخاطبــان تــاش میکنــد.
وی در حــال حــارض دبیــر جشــنوارهی ادبــی
مــاورا اســت کــه بــه همیــن بهانــه روزنام ـهی صبــح
کابــل گفتوگویــی را بــا او انجــام داده اســت.
صبــح کابــل :از جشــنوارهی مــاورا بــرای مــان
بگوییــد؟
رســول ســیمیا :جشــنوارهی مــاورا بــه پــاس و
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خانواده

نقش خانواده در ارتكاب جرم فرزندان!

عوامــل خانوادگــى كــه بــه
جامعهپذيــرى و روابــط عاطفــى
اعضــاى خانــواده ،كنــرل خانوادگــى،
هامنندســازى فرزنــدان بــا والديــن و
گســيختگى خانــواده و ســاير ويژگیهــاى
نورالله عاملی
خانــواده ارجــاع داده مىشــود ،نقــش
مؤثــرى در ايجــاد رفتــار مجرمانــه ميــان جوانــان دارد.
تحقيقــات در بــارهی خانــواده بــه عنــوان يــى از كارگــزاران
جامعهپذيــرى بــراى رفتــار جوانــان ،ســابقهی تاريخــى نســبتا
طــوالىن دارد .جرمشناســان در پژوهشهــاي شــان بــه ايــن
نتيجــه رســيدند كــه متغريهــاى خانوادگــى نظــر روابــط
فرزند-والديــن ،تقليدهــاى خانوادگــى ،انضبــاط و رسپرســتى و
پايــگاه اقتصادی-اجتامعــى خانــواده بــا جــرم جوانــان ارتبــاط
معنــادارى دارد.
«هــرىش» يكــی از جرمشناســان رسشــناس حــوزهی
جرمشــناىس در آزمــون نظريــهی كنــرل اجتامعــى دريافــت
كــه افزايــش تقليــد جوانــان بــه والديــن و گــذران بيشــر اوقــات
فراغــت فرزنــدان بــا خانــواده ،گرايــش جوانــان بــه جــرم را
كاهــش مىدهــد .مطالعــات ديگــرى كــه بــه موضــوع خانــواده
و بزهــكارى پرداختــه انــد ،تضادهــاى زناشــويى ،گســيختگى
و رسپرســتیهاى ضعيــف والديــن بــر فرزنــدان را بــر جــرم
جوانــان مؤثــر دانســته انــد .در ایــن رابطــه ،مقول ـهی معروفــی
وجــود دارد کــه در جامع ـه قانــون ،در خانــواده مهــر و محبــت
حاكميــت میكنــد.
«ســاترلند» جــرم را در اثــر خطــاى خانوادهها دانســته اســت
كــه قــادر بــه يــاد دادن ارزشهــا و هنجارهــا نبــوده انــد .بــه نظر
ســاترلند نگرانیهــا و نيازهــاى ارضانشــده در افــراد عــادى و
مجــرم شــبيه بــه هــم اســت و تنهــا روشهــاى يادگرفتــه شــده
واكنــش بــه ايــن نگراينهــا و محركهــا در آنــان متفــاوت
اســت و خانــواده بــه عنــوان محيــط يادگــرى اوليـهی جوانــان
بــر جــرم مؤثــر اســت.
گســيختگى خانوادگــى يــى از عوامــل مهــم در تولــد
رفتــار مجرمانــه اســت؛ زيــرا هنگامــى كــه فرزنــدان والديــن
خــود را در اثــر طــاق از دســت مىدهنــد ،همچنــن مراقبــت،
رسپرســتى و كنــرل و راهنامييهــاى آنــان را نيــز از دســت
خواهنــد داد .گســيختگى خانوادگــى ،فراينــد جامعهپذيــرى
فرزنــدان را بــا مشــكل مواجــه خواهــد کــرد؛ زيــرا خانوادههــاى
تــك والــدى قــادر نيســتند ،الگوهــاى مناســبى بــراى فرزنــدان
باشــند .ىبثبــاىت در خانــواده موجــب روابــط ضعيــف فرزنــدان
بــا پــدر يــا مــادر خــود شــده و زمينــه را بــراى رفتــار مجرمانــه
در فرزنــدان آمــاده مىکنــد .جدايــى از پــدر و مــادر يــا يــى
از آنــان در بســيارى از تحقيقــات بــا جــرم مربــوط دانســته
شــده اســت.
كــروز ،دانشمنــد جرمشــناىس ،جوانــان مجــرم مراكــز
بازپــرورى شــهر ســيدىن اســراليا كــه از خانوادههــاى فاقــد
پــدر ،فاقــد مــادر ،فاقــد پــدر و مــادر و داراى والديــن ناتنــى
بودنــد را مــورد مطالعــه قــرار داد .يافتههــاى ايــن پژوهــش
نشــان داد ،بيشــر جوانــاىن کــه رفتــار مجرمانــه را بــه طــور
معنـادار تكــرار كــرده بودنــد ،فقــط بــا پــدر شــان میزيســتند،
در مقايســه بــا آنهايــى كــه تنهــا بــا مــادر شــان زندگــى
مىكردنــد .مقايس ـهی رفتــار مجرمانــه ميــان جوانــان متعلــق
بــه خانوادههــاى بســامان بــا جوانــان خانوادههــاى نابســامان
نشــان داد كــه مــدت زمــان اشــتغال بــه رفتــار مجرمانــه ،در
ميــان جوانــاىن كــه بــدون پــدر و مــادر زندگــى مىكردنــد،
طوالىنتــر بــوده اســت .پژوهــش ديگــر نشــان میدهــد كــه
فقــدان مــادر يــى از عوامــل مؤثــر در رفتــار مجرمانــه در ميــان
دخــران اســت.
تحقيقــات انجــام شــده در افغانســتان در دهههــاى اخــر

بيانگــر رابطـهى معنــادار بــن گســيختگى خانوادگــى و جــرم
جوانــان اســت .پژوهــش انجــام شــده روى جوانــان مجــرم،
نشــان ميدهــد كــه متــاىش شــدن خانوادههــا يــا فاقــد
والديــن بــودن بــر بزهــكارى جوانــان مؤثــر اســت .در تحقيقــى
بــا عنــوان نگــرىش بــر جــرم نوجوانــان پــر ١٨_١٥ســاله
محبــوس در كانــون اصــاح و تربيــت جوانــان بــوده اســت،
نشــان داد كــه ىبثبــاىت و تزلــزل خانوادگــى ،عامــل مهمــى در
ارتــكاب جــرم جوانــان اســت.
مطالعــات ديگــر نشــان داد كــه اغلــب جوانان ٢٠_١٨ســاله
محبــوس ،متعلــق بــه خانوادههــاى پرمشــاجره بــوده انــد.
كليــهی ايــن مطالعــات نشــاندهندهی اهميــت نقــش پــدر
و مــادر در پــرورش عاطفــى و اجتامعــى جوانــان اســت و
ىبثبــاىت و از همپاشــيدگى خانوادگــى در اثــر فقــدان پــدر
يــا مــادر يــا هــر دو بــه علــت مــرگ ،طــاق و غــره زمينهســاز
بزهــكارى جوانــان اســت.
شــكاف نســل بــن جوانــان و والديــن از عوامــل خانوادگــى
مؤثــر بــر بزهــكارى جوانــان اســت .منظــور از شــكاف نســل،
فقــط فاصلـهی ســنى و جســاىن فرزنــدان بــا والديــن نيســت،
بلكــه دربرگرينــدهی جدايــى در ارزشهــا و هنجارهــاى
جوانــان بــا والديــن اســت كــه بــه بيگانــه شــدن جوانــان از
والديــن منتهــى مىشــود .بيگانــه شــدن جوانــان از ارزشهــا
و هنجارهــاى فرهنگــى والديــن ،آنــان را بــه ارتــكاب اعــال
نابههنجــار و خــاف قانــون بــر مىانگيــزد كــه ايــن شــامل
عللهــاى زيــر ميشــود.
 -1پايــگاه اجتامعــى جوانــان در جوامــع كامــا نامعــن و
نامطمــن اســت.
 -2فقــدان منزلــت اجتامعــى روشــن و مناســب بــراى
جوانــان ،آنــان را از دنيــاى كار و مســؤوليتپذيرى دور كــرده
اســت.
 -3جدايــى جوانــان از والديــن موجــب توليــد خردهفرهنــگ
جــواىن شــده اســت.
 -4توليــد خردهفرهنــگ جــواىن بــه همــراه گســرش
لذتگرايــى و ىبمســؤوليتى در بــن جوانــان جامعــه ،آنــان را
بــه ســمت رفتــار بزهكارانــه ســوق مىدهــد.
توصيــه میشــود والديــن در روابــط بــا فرزنــدان ،بــا
شــيوههايى كــه والديــن خــود از طريــق آنهــا پــرورش يافتــه
انــد ،برخــورد نكننــد؛ بــراى مثــال بــراى والديــن توصيــه
مىشــود كــه بايــد از حالــت اقتدارگونــه و ســختگريى تغيــر
يافتــه و بــه ســمت حاميــت از جوانــان تحــول يابنــد؛ ايــن روش
تربيتــى مــورد قبــول جوانــان بــوده و جــزىئ از فرهنــگ جوانــان
دنيــاى معــارص اســت.
والديــن بايــد در طــول روز يــك مــدت زمــاىن را بــا فرزنــدان
شــان ســپرى کننــد ،تــا جوانــان پــر از نظــام حاميتــى پــدر
در يافــن هويــت مردانــه محــروم نشــوند؛ همــن طــور جوانــان
دخــر از نظــام حاميتــى مــادر.
همچنــان پرداخــن بــه امــور تربيتــى فرزنــدان توســط
والديــن ،شــامل اصــول اخالقــى مناســب و منســجمى اســت
كــه ويژگــى تنبيهــى نداشــته باشــد و در مقابــل ،شــامل
نظــارت دقيــق بــر كار آنــان ،رشكــت والديــن در زندگــى
روزمــرهی جوانــان ،كســب اطــاع از فعاليتهــاى فرزنــدان
در طــول روز و آمــوزش مهارتهــاى زندگــى بــه فرزنــدان بــا
شــيوههاى مســألهياىب و حــل مســأله ،مىتــوان از گرايــش
جوانــان بــه جــرم پيشگــرى كــرد.
در ضمــن ،والديــن كوشــش كننــد كــه ارزشهــا و
آموزههــاى دينــى را از زمــان طفوليــت بــراى فرزنــدان شــان
آمــوزش دهنــد؛ چــون ديــن بــه عنــوان مهمتريــن عامــل
بازدارنــده در جامعــه محســوب میشــود و مانــع رفــن افــراد
بــه طــرف ارتــكاب جــرم و كــجروى میشــود.
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زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

قتل؛ پیامد سکوت زنان
در برابر خشونت
زنــان در افغانســتان طعــم
تلــخ خشــونت را همــهروزه
بــه شــیوههای مختلــف مــزه
میکننــد .تلخــیای کــه
افسانه یاس
انــگار پایــان و متامــی نــدارد.
ازدواج بــرای دخــران در
افغانســتان ،شــبیه افتــادن در ســیاه چالــی اســت
کــه بیــرون شــدن از آن ناممکــن میمنایــد و یــا
هــم دشــوار و راهــی بیبازگشــت اســت.
«بــه خانـهی شــوهر بــا لبــاس ســفید عروســی
درآمــدن و بــا کفــن دوبــاره برآمــدن» رضباملثــل
عامیان ـهای اســت کــه خانوادههــا بــرای دخــران
عروســی شــدهی شــان بــه کار میبرنــد و بــا
گفــن ایــن جملــه ،راه برگشــت از زندگــی
متأهلــی را بــرای شــان میبندنــد .در حقیقــت
بــا گفــن ایــن جملــه گــوشزد میکننــد کــه
خانــهی شــوهر و شــوهر را بــه قیمــت از دســت
دادن جــان شــان هــم کــه شــده ،منیتواننــد
تــرک کننــد .خشــونتهای خانــوادهی شــوهر از
یــک ســو و نداشــن حامیــت خانــوادهی پــدری از
مــواردی اســت کــه خیلــی از زنــان را مجبــور بــه
فــرار از منــزل و یــا هــم خودکشــی و خودســوزی
میکنــد.
در روایــت امــروز میپردازیــم بــه زندگــی پــر
از درد و مشــقت فایــزه کــه از او جــز تــن ســوخته
و جســد بیجانــش چیــزی باقــی منانــده اســت.
فایــزه ،دخــر زیبایــی محلــهی شــان کــه
در 16ســالگی عــروس میشــود و بــه خانــهی
بخــت مــیرود ،از هــان ابتــدای ازدواج شــان
ســایهی شــوم و تاریــک خشــونت بــر زندگــی او
گســرده میشــود .عــروس خردســالی کــه انــگار
خانــوادهی شــوهرش در انتظارنــد تــا او بیایــد و
همــه از مســؤولیت و کارهــای خانــه شــانه خالــی
کننــد و همــهی کارهــا را بــه او بســپارند.
فایــزه کــه هنــوز بــرای گرفــن همــهی
مســؤولیتها و امــور منــزل خیلــی کوچــک اســت
و گاهــی منیتوانــد بــه همــهی آنهــا رســیدگی
کنــد ،بــه گونــهی بیرحامنــه توســط شــوهر و
خانــوادهاش لتوکــوب میشــود .فایــزه نــه تنهــا
بارگــران مســؤولیتهای خانــه را بــه عهــده دارد،
بلکــه در هنــگام فراغــت بــه مزرعــهی کوکنــار
فرســتاده میشــود و بــه جمــعآوری شــیرهی
تریــاک میپــردازد.
خانــوادهی فایــزه ،از ایــن کــه او هیــچ گاهــی
از زندگــی مشــرکش راضــی نبــوده و بــه آنهــا از
خشــونتهای بیرحامنــهی شــوهر و خانــوادهی

شــوهرش شــکایت میکنــد ،یــادآوری میکننــد
و میگوینــد ،فقــط بــرای حفــظ آبــروی شــان و
نکشــیدن رسنوشــت دخــر شــان بــه طــاق ،او
را بــه بردبــاری توصیــه میکردنــد .توصیههایــی
کــه ســبب مــرگ فایــزه و جنیــن داخــل شــکمش
شــد.
چــون فایــزه بــاردار اســت در یکــی از روزهایــی
کــه او بعــد از متامکــردن کارهــای منــزل دمــی
را میخواهــد ،اســراحت کنــد تــا خســتگی
بــارداری از یــک ســو و کارهــای شــاقهی خانــه از
ســوی دیگــر از تنــش بیــرون شــود؛ امــا لحظـهای
نفــس آســوده نگرفتــه اســت کــه پــدر شــوهرش
او را بــرای نیــش زدن تریــاک میخواهــد بــه
مزرعــه بفرســتد؛ ولــی فایــزه بــا تــرع میگویــد
کــه حــاال زمــان حســاس بــارداریاش اســت
و منیتوانــد کاری کنــد کــه بــه جنینــش
صدمــهای برســد.
پــدر شــوهرش بــا کلــات زشــت و رکیــک او
را مخاطــب قــرار میدهــد و بــرای شــوهر فایــزه
میگویــد ،از بیغیرتــی او اســت کــه عروســش
از امــرش رس بــاز میزنــد .ایــن گفتههــای پــدر،
ســبب تحریــک خشــم شــوهر فایــزه میشــود و
او را بــا همدیگــر (پــدر و پــر) زیــر لتوکــوب
میگیرنــد .فایــزه زیــر مشــت و لگــد شــوهر و پــدر
شــوهرش زخمــی و جنینــش ســقط میشــود.
شــوهر و پــدر شــوهر فایــزه کــه ســیاهی و کبــودی
بــدن او را میبیننــد ،از تــرس ایــن کــه مبــادا
خشــونتهای شــان برمــا شــود ،او را بــه آتــش
میکشــند و پولیــس را اطــاع میدهنــد کــه
گویــا فایــزه خودســوزی کــرده اســت.
فایــزه بعــد از گذشــت چنــد ســاعت ،در
شــفاخانه دنیــا را بــا همــهی ســختیها و
دشــواریهایش تــرک میکنــد و پرونــدهی قتــل
او همیــن طــور بــدون پیگیــری در نهادهــای
عدلــی و قضایــی میمانــد .هــر چنــد تــا کنــون
چنــد بــار خانــوادهی فایــز ه بــا ایــن کــه حقیقــت
ماجــرا را میداننــد و در ایــن پرونــده نیــز
شــکایت کننــده آنــان اســتند؛ امــا چــون مــدارک
کافــی بــرای اثبــات ادعــای شــان ،مبنــی بــر
شــکنجه و قتــل دخــر شــان بــه دســت دامــاد
و پــدرش ندارنــد ،تــا کنــون نتوانســته انــد در
محکم ـهی ابتدایــی حقیقــت ادعــای خــود را بــه
اثبــات برســانند و بــا پنــاهآوردن بــه نهادهــای
دفــاع از حقــوق زنــان بــه دنبــال ایــن اســتند تــا
دادخواهــی خــود را بــرای فایــزه از ایــن مجــرا
دنبــال کننــد.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

www.subhekabul.com

ماروین ریس از انگلستان
ماروین ریس ،شاید از جالبترین و
جذابترین چهرههایی باشد که امسال
در برنامهی ورلدفیلوز اشرتاک دارد.
جنبههای مختلف شخصیت و دیدگاه
او را جمعه بیستم اگست برابر با 29
عزیز رویش
اسد در جریان ارائهی دیدگاهها و
کارنامههایش درک کردم .او ،از ماد ِر بریتانیایی اهل ولز و پد ِر
جاماییکایی در شهر بریستول انگلستان به دنیا آمده است.
بریستول ،از سالهای  1500میالدی یکی از مراکزی بوده
است که تجارت برده را از افریقا تا امریکای التین و بعد هم
امریکای شاملی اداره میکرد .بخش اعظم ثروت این شهر به
تجارت برده و تجارت کوکایین اختصاص داشته است .حاال
این شهر دیگر بردهای در خود ندارد و تالش میکند چهرهای
از یک شهر مدرن و مدنی داشته باشد که همهی انسانها از
هر قوم و تبار و فرهنگی بتوانند خود را عضو متساویالحقوق
آن حساب کنند و از هیچ گونه تبعیض و تعصبی رنج نربند .آیا
در زیر پوست شهر بریستول این حقیقت را میتوان پیدا کرد؟
ماروین ریس یکی از کسانی است که به کشف و برمالساخنت
این راز تالش دارد.
ماروین خیلی باسواد ،بسیار جسور ،فوقالعاده
رصیحاللهجه ،و نهایت خوشزبان و طنزگوی است .در
جریان سخنان او ،شاید بیشرت از سخنان هر کسی دیگر،
همراهان ورلدفیلوز خندیده باشند .میان شوخی و جدیت
او فاصلهی اندکی بود .به سادگی میتوانست از یک سخن
عمیقا دردناک و متأثرکننده به یک نقطهی مضحک و
خندهدار خیز بزند و بدون از دست دادن فرصت ،دوباره به
جایگاه نخستین برگشت کند و حرفش را از هامن نقطهای
رشوع کند که ختم کرده بود.
او ،یک ورزشکار است .از جوانی رفته است مشتزنی
یاد بگیرد .پرسیدم :این بخشی از رضورتی بود که به عنوان

یک سیاهپوست باید به آن میرسید؟ گفت :بلی .وقتی قدرت
دفاعی فیزیکی نداشته باشی ،زندگی در انگلستان هنوز هم
یک ریسک است .به خصوص وقتی خواسته باشی به مکتب
بروی و یا از محالتی عبور کنی که در آن ،هر لحظه کسانی
هستند که بر تو حمله خواهند کرد .زورگویی چهرهی اصلی
کوچههای انگلستان است.
مشتزنی جدیت عجیبی به ماروین بخشیده است .او
در سخنان خود نیز حالت تهاجمی دارد .حس میکنی
با رقص مداوم پا دارد نقطههایی را در حریف پیدا میکند
که باید اولین و مرگبارترین رضبات را نثارش کند .با
کلامت و اداهای خود میرقصد و یقین دارم که در برنامهی
هفتگی رادیو بیبیسی که مدتی را ادارهکنندهی یکی از
پرطرفدارترین مباحث بوده است ،از این هرن خود کامل بهره
را برده است .او ،اکنون تالش دارد تا تفاوتهای اتنیکی را
در انگلستان نشانه بگیرد و برای رفع آنها ،راه حل پیدا کند.
این تالش او گروه کثیری از شهروندان انگلستان را در کنار
او گرد آورده و ماروین امیدوار است که بتواند گرههایی را در
این امر باز کند.
ماروین اعرتاف کرد که زندگیاش با موفقیت سپری
نشده است؛ اما او چالشهایی را در زندگی مواجه شده که
همیشه با مقابله با آنها تالش کرده است رسشت و ماهیت
آنها را بازشناسی کند .او گفت :بزرگترین چالش زندگی
من این بود که چگونه میتوانم ،خون ماد ِر انگلیسی و پد ِر
جاماییکایی را در خود توازن بخشم .او گفت :مادرم به من
از خون و حیات خود جان بخشیده بود .خانوادهی مادری
من هیچکدام در حق من کوتاهی نکرده بودند .آنها بخش
بزرگی از هستی و وجود من بودند .من از آنها بودم و در
آنها معنای خودم را مییافتم .با این هم ،وقتی بیرون
از خانه میآمدم ،همیشه با چهرهی یک سیاه به من نگاه
میشد .پدرم در من منای ظاهری بیشرتی داشت .من در

نگاه اول ،سیاه دیده میشدم نه این که خونی از یک سفید
نیز در من باشد .همیشه از خود میپرسیدم – یا همیشه از
من میپرسیدند – که اگر سیاه و سفیدی در بازار گالویز
شوند ،تو از کدام یک طرفداری میکنی؟ و من در میماندم
که چه جواب بدهم .من مشتزنی را بلد بودم .مشت من
باید به صورت مادرم میخورد یا پدرم را از پا در میآورد؟ این
سوال را باید همیشه در ذهنم مرور میکردم.
ماروین ریس میگوید :زندگی با دو سؤال ساده رشوع
نشده و با دو پاسخ کوتاه پایان منییابد .مشت زدن من به
صورت یک سیاه یا یک سفید ،پایان همه چیز نیست .این
قصه همیشه دوام دارد .تونی بلیر و گوردن براون هم از
سیاستمدارانی بودند که برای پاسخ به این سؤال بحثهای
زیادی را برانگیختند؛ اما جوابی نگرفتند .بریتانیایی بودن
یعنی چه؟ این سوال را هیچ کسی پاسخ گفته منیتواند.
کسان زیادی هستند که وقتی خسته شدند ،میگویند:
بیایید همه چیز را فراموش کنیم .بیایید از نو رشوع کنیم.
بیایید از آنجایی که استیم رشوع کنیم .بیایید به گذشته
برگشت نکنیم که همه چیز خرابتر میشود؛ اما من با خود
میاندیشم که آیا میتوانم از این توصیه ،راهی برای زندگی
و دریافت پاسخ به سؤالهای بزرگ زندگی خود پیدا کنم؟
ماروین معتقد است که امکان ندارد با خیز زدن از تاریخ،
انسان را تعریف کنیم .این سخن او مرا به دریای عمیقی
که در پشت ظاهر مواج او جریان داشت رهنامیی کرد .او
گفت :انسان ساختهی تاریخ خود است .من به پدرانی تعلق
دارم که برده بوده اند و در بردگی فروخته شده اند .او گفت:
ثروت بریستول ،اکنون در دست من نیست ،در دست کسانی
است که شانس و افتخار شان بردهداری و تجارت برده بوده
است .این برده من بودهام ،پدران من بوده اند .ماروین ادامه
داد :گفته میشود بیست و چهار میلیون برده از افریقا به
صحرای کارائیب و امریکای جنوبی و شاملی انتقال یافته

اند .ثروت بریستول ،حاصل رنج و خون و نفسزدنهای این
بیست و چهار میلیون برده است .اکنون این ثروت در اختیار
من نیست ،در اختیار فرزندان کسانی است که ثروت خود را
از بردهداری و تجارت برده به میراث گذاشته اند .او گفت:
چگونه میتوانیم از این تاریخ خیز بزنیم و به دنیایی بیاییم
که میگویند همچون بهشت است و هیچ عیب و نقصی در
آن نیست؟
ماروین از خاطراتی یاد کرد که به عنوان یک سیاهپوست
در کوچهها و رسکهای بریستول شاهد بوده است .از او
پرسیدم :به راستی در موقع مترین مشتزنی و در موقعی
که روی رینگ رفته و با حریف مقابله میکرد ،چه حسی او را
به تحرک میآورده است؟ گفت :این که من یک سیاهم و هر
لحظه امکان دارد مشتی به صورتم بخورد و مرا خونآلود به
زمین بیندازد .ماروین اعرتاف کرد که مشتزنی اعتامد او را
به او باز میگردانده و به او اطمینان میداده است که کسی
توان نخواهد داشت به او آسیب برساند.
ماروین معتقد است که جامعهی انگلیسی هنوز هم از
لحاظ اتنیکی شدیدا چندپارچه و شقهشقه است .او گفت:
دیگران میخواهند همه چیز پوشیده مباند؛ اما این امکان
ندارد .فاصلهی دارا و نادار هر روز بیشرت میشود .آنانی که
دارند از هیچ چیزی منیترسند؛ اما وقتی بحران اقتصادی
وارد بازار میشود ،من و امثال من باید از وحشت از خواب
بپریم .او گفت :درد را میشود تسکین داد؛ اما برای کسی
که درد کشیده است ،منیتوان گفت که درد را حس نکند.
این مسخره است .او گفت :حاال کسی در انگلستان جرأت
منیکند سیاهپوستی را در مأل عام تهدید کند ،کسی جرأت
منیکند در پارملان یا در مجلس اعیان بایستد و بگوید که
این یا آن واحد اتنیکی را قبول ندارد؛ اما نبودن این نکته به
معنای این نیست که در انگلستان تساوی نژادی وجود دارد
و عدالت اجتامعی حاکم است.

ارشف غنی برندهی نتیجهی ابتدایی
انتخابات شد

اشتراک در روزنـامـه

سال اول

رسپرســت وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،میگویــد کــه
بــرای حفاظــت و ترمیــم آبــدات تاریخــی 160 ،میلیــون
افغانــی در جریــان ســال جــاری در نظــر گرفتــه اســت.
حســینه صافــی ،روز یکشــنبه ( 1جــدی) ،در یــک
نشســت خــری گفــت ،از ایــن پــول ،در گام نخســت بــرای
پروژههایــی کــه دارای اولویــت باشــد ،اســتفاده خواهــد شــد.
او افــزود کــه پنــچ هــزار آبــدهی تاریخــی از ســوی وزارت
اطالعــات و فرهنــگ ،رسوی شــده کــه از آن میــان1777 ،
آبــده فهرســت شــده اســت.
بانــو صافــی ،ادامــه داد کــه تــا کنــون  811آبــدهی
تاریخــی ،ثبــت و لوحهگــذاری شــده و  296آبــدهی دیگــر
بــا معیارهــای اساســی ترمیــم شــده اســت.
او گفــت« :وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،بــرای بازســازی
آبــدات تاریخــی در ســاحاتی کــه در معــرض تخریــب قــرار

دارد ،برنامههــای مشــخصی را بــا حامیــت حکومــت روی
دســت دارد کــه بــه زودی اعــام خواهــد کــرد».
از ســویی هــم ،محمدرســول بــاوری ،معــاون فرهنــگ
و هــر وزرات اطالعــت و فرهنــگ ،میگویــد کــه از ســال
 2001تــا کنــون  290آبــدهی تاریخــی ترمیــم شــده و از آن
میــان  138آبــدهی آن از بودجـهی انکشــافی وزارت و متباقی
آن از کمکهــای داخلــی و خارجــی ترمیــم شــده اســت.
آقــای بــاوری تأکیــد کــرد کــه بیشــر از  70درصــد از
آبــدات تاریخــی در جریــان همیــن پنــج ســال اخیــر ترمیــم
شــده اســت.
وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،در حالــی  160میلیــون
افغانــی را بــرای ترمیــم آبــدات تاریخــی در نظــر گرفتــه اســت
کــه بخــش عمــدهی آبــدات تاریخــی افغانســتان ،در معــرض
نابــودی قــرار دارد.
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 160میلیون افغانی برای ترمیم آبدات تاریخی
در نظر گرفته شده است

دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد میکنــد کــه
نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات،
برخاســته از آرای تقلبــی اســت و هرگــز قابــل قبــول نخواهــد بــود.
ایــن دســتهی انتخاباتــی ،روز یکشــنبه ( 1جــدی) بــا نــر
اعالمیــهای ،گفــت کــه نتیجــهی اســتوار بــر تقلــب را بــدون
رســیدگی بــه خواســتها و تقاضاهــای قانونــی ،هرگــز قبــول
منیکنــد .
در اعالمیــهی ایــن دســتهی انتخاباتــی آمــده اســت« :بــه
مــردم افغانســتان اطمینــان میدهیــم کــه بــر تعهــد خــود
اســتواریم و نتیجــهی تقلبــی اعــام شــده از ســوی کمیســیون،
بــدون تصفیــهی آرای پــاک از ناپــاک مرشوعیــت نــدارد».
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،ابــراز امیــدواری کــرده
اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــه
شــکایتها و خواس ـتهای قانونــی ایــن ســتاد و ســایر تیمهــای
انتخاباتــی بــه اســاس قانــون ،طرزالعملهــا و لوایــح انتخابــات
رســیدگی کنــد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پیــش از چاشــت روز یکشــنبه
( ۱جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را
اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن نتیجــه ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه دســت
آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب
 ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار دارنــد .بــه همیــن ترتیــب،
گلبالدیــن حکمتیــار ،بــا بــه دســت آوردن  ۳٫۸۵در جایــگاه
ســوم و رحمتاللــه نبیــل بــا گرفــن  ۱٫۸۶در صــد آرا ،در
جایــگاه چهــارم قــرار دارنــد.
بــا ایــن حــال ،دســتهی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت
بــه رهــری رحمتاللــه نبیــل نیــز اعــام نتیجــهی ابتدایــی

انتخابــات ریاس ـتجمهوری را ،کودتــا علیــه دموکراســی خوانــده
اســت.
ایــن دســتهی انتخاباتــی ،بــا نــر اعالمی ـهای ،گفتــه اســت
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،بــدون توجــه بــه اصــل بیطرفــی
و چارچوبهــای حقوقــی ،بهگونــهی جانبدارانــه آمــار و
ارقامــی را منتــر کــرده و بــا ایــن کار ،آخریــن میــخ را بــر پیکــر
نیمجــان دموکراســی کوبیــده اســت.
دســتهی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت ،گفتــه اســت« :اگــر
کمیســیون شــکایات نیــز بــه خواســت برحــق دســتههای
انتخاباتــی معــرض توجــه نکنــد ،بحــران بــس عظیــم چندالیـهی
ناشــی از حکومــت برآمــده از بطــن تقلــب ،جوهــر و هســتی
نظــام را اضمحــال و متالشــی خواهــد کــرد و قیمــت آن را مــردم
افغانســتان خواهنــد پرداخــت».
امــا ،دســتهی انتخاباتــی دولتســاز ،از متامــی طرفهــای
انتخاباتــی ،خواســته اســت تــا نتیجــهی اعــام شــده از ســوی
کمیســیون مســتقل انتخابــات را بپذیرنــد.
محمدعمــر داوودزی ،رییــس ســتاد انتخاباتــی دولتســاز،
گفتــه اســت« :همــه طرفهــاى انتخابــاىت ،بايــد نتيجـهی اعــام
شــده توســط كميســيون مســتقل انتخابــات را قبــول کــرده و در
صورتــی كــه شــكايتى دارنــد ،بــا اســتفاده از حــق خــود بــا مراجــع
مربوطــه در ميــان بگذارنــد».
در همیــن حــال ،بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان (تیفــا)،
ضمــن اســتقبال از اعــام نتیجــهی ابتدایــی ،از کمیســیون
مســتقل انتخابــات خواســته اســت کــه طرفهــای دخیــل
در رونــد انتخابــات را پیرامــون مســائل جنجالــی انتخابــات و
تصامیمــی کــه در مــورد آرای مــورد منازعــه گرفتــهانــد ،آگاهــی
و قناعــت دهــد.

ارشف غنی:

به تفرقه و بیثباتی پایان میدهم
محمــدارشف غنــی ،نامــزد ریاس ـتجمهوری ،اعــام نتیج ـهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را بــه مــردم افغانســتان
مبــارک گفــت و تأکیــد کــرد کــه اکنــون مــردم از تفرقــه و تقســیم
بــه ســوی وحــدت ملــی م ـیرود.
ارشف غنــی ،شــام روز یکشــنبه( 1جــدی) در میــان
هــواداران خــود گفــت ،دولتیکــه شایســتهی ایــن ملــت بــزرگ
باشــد ،دولتســاز اســت و هــدف ایــن تیــم ،خدمــت مســاوی
بــه هــر افغــان در ایــن کشــور اســت .او افزود«:همــهی افــراد
در ایــن کشــور مســاوی اســتند ،آغــوش مــا بــزرگ و دامــن مــا
وســیع اســت».
ایــن نامــزد ریاســتجمهوری ،اعــام نتیجــهی ابتدایــی را
محصــول تالشهــای نیروهــای امنیتــی دانســت و گفــت کــه
نیروهــای امنیتــی پاســبانان نظــام جمهوریــت انــد.
آقــای غنــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تکــت انتخاباتــی
دولتســاز بــه متــام فیصلههــای کمیســیونهای انتخاباتــی
احــرام دارد گفــت« :تیــم انتخاباتــی دولتســاز در مــدت نزدیــک
بــه ســه مــاه ،بــه اســتقاللیت نهادهــای انتخاباتــی ارج گذاشــته،
متامــی روندهــای قانونــی را رعایــت کــرد و در ایــن راســتا ،متــام
مالحظــات و شــکایتهای خــود را در مــوارد مختلــف از مجــرای
الزم و قانونــی آن بــا کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی ثبــت
کــرده اســت».
بــه گفتــهی او ،تیــم دولتســاز از اجــرأت کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی بــه صــورت مســلکی و قانونــی نظــارت
خواهــد کــرد.
محمــد ارشف غنــی بــا قدردانــی از فعالیتهــای اعضــای
تیــم خــود ،تأکیــد کــرد ،آنهــا نشــان دادنــد کــه تعهــد بــه
منافــع علیــای کشــور دارنــد و از برنامههــا و منافــع ملــی دفــاع
میکننــد ،نــه جهتهــای شــخصی.
او افــزود« :بــه حیــث رییسجمهــور و رییــس تیــم انتخاباتــی
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دولتســاز ،رسیــک چیــز افتخــار دارم و او ایــن اســت کــه
انتخابــات را اجــرا کردیــم ،قانــون اساســی را تطبیــق کردیــم.
آنهاییکــه طرحهــای دیگــری داشــتند و از حکومــت مؤقــت
صحبــت میکردنــد ،فکــر دوبــاره کننــد .جمهوریــت تأمیــن شــد،
جمهوریــت پایــدار و دوامدار شــد».
آقــای غنــی خاطــر نشــان کــرد کــه رســالت تیــم انتخاباتــی او،
ختــم تفرقــه اســت کــه در چهــل ســال گذشــته بحرانآفریــن بــوده
و بــه همیــن خاطــر ،بــه صــورت اساســی در جهــت ختــم بحــران
تــاش ورزیــده و یــک نظــام بــا ثبــات را احیــا خواهــد کــرد.
او همچنــان در خصــوص متثیــل حاکمیــت ملــی در
انتخابــات ،گفت«:حاکمیــت ملــی بــه مــردم تعلــق دارد و
انتخابــات آزاد و شــفاف تنهــا وســیله حاکمیــت ملــی اســت و
در ایــن بخــش ،بایــد واضــح باشــد کــه قــوای امنیتــی و دفاعــی
افغانســتان یگانــه قوایــی اســت کــه اســتعامل قــوه مــروع را
بــه دســت خــود داشــته باشــد و از انــواع ســو اســتفاده بــه قــوت
جلوگیــری خواهــد شــد امــا اســتعامل قــوه از ســوی تیــم دولــت
ســاز همیشــه در چارچــوب قانــون رخ مــی دهــد .تحکیــم قانــون و
حاکمیــت قانــون شــعار مــا و هــدف زندگــی مــا اســت».
ایــن نامــزد ریاســت جمهــوری از حامیتهــای جامعــه جهانــی
مبنــی از پروسـهی انتخابــات افغانســتان قدردانــی کــرد و گفــت که
ایــن کشــور در خــط مقــدم مبــارزه بــا دهش ـتافگنی ،موادمخــدر
و انــواع خطــرات قــرار دارد و همــکاری افغانســتان بــا جامعــهی
جهانــی از دیــدگاه منافــع مشــرک تأمیــن شــده اســت؛ امــا کســی
فرامــوش نکنــد ،قربانیهایــی را کــه افغانهــای غیرنظامــی
متقبــل شــده ،ســبب حفــظ امنیــت جهــان شــده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه پــس از نزدیــک بــه ســه از برگــزاری
انتخابــات ریاســت جمهــوری ،رسانجــام کمیســیون انتخابــات روز
گذشــته نتیجـهی ابتدایــی را اعــام کــرد کــه بــر بنیــاد آن محمــد
ارشف غنــی ،برنــدهی نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات اعــام شــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ:

نتیجهی ابتدایی انتخابات مرشوعیت ندارد

 دوشنبه

رسپرســت وزارت مالیــه ،میگویــد کــه در ســال
مالــی  1398خورشــیدی ،بیــش از  ۲۰۸میلیــارد
افغانــی درآمــد ملــی جمــعآوری شــده اســت.
محمدهامیــون قیومــی ،رسپرســت وزارت مالیــه ،روز
یکشــنبه (1جــدی) در یــک نشســت خــری گفــت
کــه بــا تصفیــهی کامــل حســابها ،بــه زودی ایــن
مقــدار پــول ،بــه  ۲۰۹میلیــارد افغانــی خواهــد رســید.
او افــزود کــه درآمــد جمـعآوری شــده در مقایســه بــا
هــدف تعییــن شــده ۲۲ ،میلیــارد افغانــی افزایــش را
نشــان میدهــد .آقــای قیومــی گفــت کــه جمــعآوری
 ۲۰۸میلیــارد افغانــی درآمــد ســال مالــی ،۱۳۹۸
باالتریــن میــزان جمــعآوری درآمــد در  ۱۸ســال
گذشــته بــوده اســت.
رسپرســت وزارت مالیــه ،عــاوه کــرد« :حکومــت
افغانســتان در ســال  ،۱۳۹۸حــدود  ۹۵.۴درصــد
بودج ـهی توســعهای خــود را مــرف کــرده کــه نســبت
بــه ســال گذشــته ۱۲ ،میلیــارد افغانــی بیشــر مــرف
شــده اســت».
او گفــت کــه رشــد اقتصــادی افغانســتان از ۱.۳
درصــد در ســال  ۱۳۹۴بــه  ۳درصــد در ســال ۱۳۹۸

رســیده اســت کــه احتــال دارد تــا ســال آینــده ،بــه
 ۳.۴درصــد برســد.
آقــای قیومــی ،گفــت کــه بــرای نخســتین بــار در
جریــان  ۱۸ســال گذشــته ،برنامـهی اصالحــات مالــی و
اقتصــادی وزارت مالیــه بــا صنــدوق وجهــی بیناملللــی
پــول ،مؤفقانــه تکمیــل شــده اســت.
او افــزود کــه حکومــت افغانســتان پــس از ســپری
کــردن شــش دورهی ارزیابــی اصالحــات ،مبلــغ ۴۴.۴
میلیــون دالــر امریکایــی را از صنــدوق بیناملللــی پــول
بــه دســت آورده اســت.
از ســویی هــم ،واحداللــه نوشــیر ،معــاون و
رسپرســت بانــک مرکــزی ،در ایــن نشســت گفــت کــه
ســطح انفالســیون در افغانســتان در جریــان ســه ســال
گذشــته ،از  ۷.۳۷درصــد بــه  ۱.۱۲درصــد کاهــش
یافتــه اســت .او افــزود کــه ذخایــر ارزی کشــور از ۷.۷
میلیــارد دالــر بــه  ۸.۵میلیــارد دالــر افزایــش یافتــه
اســت.
آقــای نوشــیر ،تأکیــد کــرد کــه ارزش واحــد پــول
افغانــی در جریــان چنــد ســال گذشــته ،نســبت بــه
کشــورهای همســایه و منطقــه ،بــا ثباتتــر بــوده اســت.

ثبات و همگرایی:
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وزارت مالیه :درآمد ملی به بیش از  ۲۰۸میلیارد
افغانی رسیده است

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
تأکیــد میکنــد کــه نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون
مســتقل انتخابــات ،ابتدایــی اســت و طرفهــای دخیــل در
انتخابــات ،بایــد از پیــشداوری ،خــودداری کننــد.
زهــره بیــان شــینواری ،پــس از چاشــت روز یکشــنبه ( 1جــدی)
در یــک نشســت خــری گفــت کــه نامــزدان ریاســتجمهوری،
تــا ســه روز فرصــت دارنــد کــه شــکایت و اعــراض خــود را
بهگون ـهی مســتند ،در دفرتهــای والیتــی کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،ثبــت کننــد.
او افــزود« :رونــد ثبــت شــکایات از روز دوشــنبه آغــاز میشــود.
دفاتــر والیتــی ،بــه متــام شــکایتهای ثبــت شــده در جریــان 15
روز بعــد از ختــم رونــد ثبــت شــکایات ،رســیدگی میکننــد؛ امــا در
صــورت عــدم قناعــت ،طرفهــا میتواننــد بــه کمیســیون مرکــزی
شــکایات مراجعــه کــرده و تــا ســه روز ،اســتینافطلب شــوند؛
ســپس کمیســیون مرکــزی ،قضایــای اســتینافی را در  15روز
کاری مــورد بررســی قــرار میدهــد».
بانــو شــینواری ،ادامــه داد ،تنهــا شــکایتها و اعرتاضهایــی
کــه در زمــان تعییــن شــدهی قانونــی ثبــت شــده باشــد ،مــورد
رســیدگی قــرار میگیــرد.

او اطمینــان داد کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،کار خــود را بهگون ـهی مســتقالنه و بیطرفانــه انجــام
خواهــد داد .او ،از طرفهــای دخیــل در انتخابــات نیــز خواســت
تــا در جریــان پروس ـهی رســیدگی بــه شــکایتها ،در رونــد کاری
ایــن کمیســیون دخالــت نکننــد.
بانــو شــینواری ،از کمیســیون مســتقل انتخابــات و رؤســای
والیتــی ایــن کمیســیون نیــز خواســت کــه متــام فیصلههــای
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی را بــا رسعــت
عمــل و دقــت الزم تطبیــق کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات،
پیــش از چاشــت روز یکشــنبه ( 1جــدی) نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری را اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن
نتیجــه ،محمــدارشف غنــی بــا بــه دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد
آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در
جایــگاه دوم قــرار دارنــد.
از ســویی هــم ،دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد
کــرده اســت کــه نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات ریاس ـتجمهوری،
مرشوعیــت نــدارد و بــرای ایــن دســته ،قابــل قبــول نیســت.
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کمیســیون مســتقل انتخابــات ،اعــام کــرد کــه
محمــدارشف غنــی ،رهــر دســتهی انتخاباتــی دولتســاز،
توانســته اســت تــا  ۵۰٫۶۴درصــد آرا را از آن خــود کنــد.
حواعلــم نورســتانی ،رییــس کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،روز یکشــنبه ( ۱جــدی) ،در یــک نشســت
خــری ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را
اعــام کــرد.
او گفــت« :محمــدارشف غنــی بــا بــه دســت آوردن
 ۹۲۳۸۶۸رأی ۵۰٫۶۴ ،درصــد آرا را از آن خــود کــرده و بــه
همیــن ترتیــب ،عبداللــه عبداللــه بــا  ۷۲۰۰۹۹رأی ۳۹٫۵۲
درصــد ،گلبالدیــن حکمتیــار بــا  ۷۰۲۴۳رأی ۳٫۸۵
درصــد ،رحمتاللــه نبیــل بــا  ۳۳۹۲۱رأی ۱٫۸۶درصــد،
فرامــرز متنــا بــا  ۱۸۰۶۶رأی  ۰٫۹۹درصــد ،ســیدنورالله
جلیلــی بــا  ۱۵۵۲۶رأی  ۰٫۸۵درصــد ،لطیــف پــدرام بــا
 ۱۲۶۰۸رأی  ۰٫۱۹درصــد ،عنایتاللــه حفیــظ بــا ۱۱۳۷۴
رأی  ۰٫۶۲درصــد ،حکیــم تورســن بــا  ۶۵۰۴رأی ۰٫۳۶
درصــد ،احمدولــی مســعود بــا  ۳۹۴۲رأی  ۰٫۲۲درصــد،
محمدشــهاب حکیمــی بــا  ۳۳۲۴رأی  ۰٫۱۸درصــد ،غــام
فــاروق نجرابــی بــا  ۱۶۰۶رأی  ۰٫۰۹درصــد و نورالرحــان
لیــوال بــا بــه دســت آوردن  ۸۶۵رأی  ۰٫۰۵درصــد آرا را ،از
آن خــود کــرده انــد».
بانــو نورســتانی ،گفــت بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه

پــس از تکمیــل شــدن رونــد بازشــاری و تفتیــش آرا
بــه دســت آمــده اســت ۱۸۲۴۴۰۱ ،نفــر در انتخابــات
ریاسـتجمهوری ششــم میــزان رشکــت کــرده بودنــد کــه ۳۱
درصــد رأیدهنــدگان را ،زنــان تشــکیل میدهــد.
رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات ،تأکیــد کــرد کــه
نامــزدان معــرض ،میتواننــد کــه تــا ســه روز آینــده ،اعــراض
و شــکایت خــود را در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،بــه ثبــت برســانند.
بــا ایــن حــال ،ســفیر امریــکا در کابــل ،از کمیســیون
مســتقل انتخابــات ،بابــت اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری ،ســپاسگزاری کــرده اســت .جــان بــس،
در برگ ـهی تویــر خــود نوشــته اســت ،نتیج ـهای کــه اعــام
شــد ،ابتدایــی بــود و هنــوز هــم گامهــای زیــادی تــا اعــام
نتیج ـهی نهایــی باقــی مانــده اســت.
از ســویی هــم ،دفــر منایندگــی ســازمان ملــل متحــد
در افغانســتان ،ضمــن اســتقبال از اعــام نتیجــهی
ابتدایــی ،تأکیــد کــرده اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،وظیفــه دارد تــا هــر شــکایتی را کــه
دریافــت میکنــد ،بهطــور شــفاف و دقیــق بررســی کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،تأکیــد میکنــد ٣٠٠ ،هــزار رأى تقلبــى نيــز از
دور خــارج نشــده و نتیجـهی ابتدایــی قابــل پذيــرش نيســت.

کمیسیون شکایات :نتیجهی اعالمشده ابتدایی
است ،پیشداوری نکنید
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ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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افغانستان در باتالق اعتیاد
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نقیباللــه ،یکــی دیگــر از معتــادان،
پــس از ایــن کــه خواهــرش در یــک
مببگــذاری طالبــان کشــته شــد و یکــی
از همروســتاییانش بــه او یــک داروی
«غیراعتیــادآور» داد تــا اندوهــش را کــم
کنــد ،رشوع بــه اســتفاده از ایــن انگیزنــدهی
مصنوعــی کــرد .نقیباللــه 34ســاله گفــت:
«در اوایل....خوشــم میآمــد؛ امــا کــم
کــم اوضــاع وخیــم شــد ،دیوانــه و خشــن
میشــدم و بــه اعضــای خانــوادهام حملــه
میکــردم».

نوشته شده در :خربگزاری فرانسه

مهدی غالمی

در یک مرکز بازتوانی بسیار بزرگ در حومهی کابل ،دهها معتاد
با نگاههای گیج از یک بَس پولیس بیرون شده و به سوی مرکز
در حرکت بودند .آنها در خیابانهای پایتخت دستگیر شده و
به اجبار به یک برنامهی سمزدایی معرفی شدند تا جلو استفاده
و تولید «متآمفتامین» که بسیار اعتیادآور است ،گرفته شود.
ظهور ناگهانی متآمفتامین یا «شیشه» که تا چند سال پیش
کسی نامش را هم در افغانستان منیدانست ،مقامات افغان را
در کشوری غافلگیر کرده که پیش از آن هم با بحران اعتیاد به
تریاک و هرویین ،دست به گریبان بود.
سلیامن 25ساله ،یکی از تقریبا چهل نفری که به این مرکز
درمانی آورده شده ،میگوید« :اعتیاد ،زندگیام را نابود کرده
است ».تأثیر فیزیکی این مواد که به شیشه معروف است ،آشکار
است :چشامن غرق و گونههای الغر سلیامن ،تصویری از اعتیاد
به متآمفتامین را ترسیم کرده که در کشورهای غربی معمول
است .او میگوید زمانی که چند سال پیش در ایران زندگی
میکرده ،معتاد شده است .او افزود« :هر کاری میکردم تا مواد به
دست بیاورم ،از کارگری گرفته تا دزدی».
سلیامن و دیگر بیامرانی که در ابن سینا ،بزرگترین مرکز
درمان اعتیاد در افغانستان ،به رس میبرند ،مجبورند  45روز را

در آن مرکز سپری کنند .ابن سینا در منطقهای که در گذشتهها
یک پایگاه نظامی بود ،بنا شده و نزدیک به  900نفر در آن به
رس میبرند .برای زنان هم در جاهای دیگر ،مراکز کوچکتری
وجود دارد .عبدالجبار جلیلی ،رسطبیب و رییس ابن سینا گفت
که این مرکز تا سال  ،2017متشکل از معتادان مواد افیونی بود.
جلیلی با اشاره به گروهی از معتادانی که در گرمای آفتاب حویلی
آن مرکز بزرگ آهسته قدم میزدند ،به خربگزاری فرانسه گفت:
«اکنون نزدیک به هفتاد درصد از بیامران این مرکز را معتادان
متآمفتامین تشکیل میدهند ».آمارها ناخوشایندند؛ زیرا عدهای
از بیامران هم به مواد افیونی و هم به شیشه معتادند .مسؤوالن
بهداشت افغانستان میگویند که وضعیت بیش از هشتاد درصد
این بیامران ،پس از تداوی بدتر خواهد شد.
نقیبالله ،یکی دیگر از معتادان ،پس از این که خواهرش در
یک مببگذاری طالبان کشته شد و یکی از همروستاییانش به
او یک داروی «غیراعتیادآور» داد تا اندوهش را کم کند ،رشوع
به استفاده از این انگیزندهی مصنوعی کرد .نقیبالله 34ساله
گفت« :در اوایل....خوشم میآمد؛ اما کم کم اوضاع وخیم شد،
دیوانه و خشن میشدم و به اعضای خانوادهام حمله میکردم».
آیا شیشه از تریاک سبقت گرفته است؟
اطالعات سال  2015که آخرین بررسیهای همهجانبهی ملی
در آن انجام شد ،نشان داد که افغانستان نزدیک به سه میلیون
معتاد دارد که برای جمعیت تخمینیِ  37میلیونی این کشور،
بسیار زیاد است .کارشناسان میگویند که این رقم تنها افزایش
یافته و کاهشی نداشته است و مقامهای بهداشت میگویند از
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این میان ،چهل درصد آن را معتادان شیشه تشکیل میدهند.
این در حالی است که این مواد تا چند سال پیش ،عمال وجود
نداشت .اولین بار ،شیشه در سال  2008در والیت هلمند
مصادره شد که به گفتهی مقامهای مبارزه با مواد مخدر ،تنها چند
گرام بود .کبیر ابراهیمخیل ،یک افرس ارشد مبارزه با مواد مخدر
میگوید که در ده ماه اول سال  ،2019نزدیک به  935کیلو
شیشه مصادره شده است .او به خربگزاری فرانسه گفت« :این آمار
رو به افزایش است .اگر شیشه به زودی جای تریاک در افغانستان
را بگیرد ،تعجبی ندارد ».این موضوع در کشوری که نزدیک به نود
درصد تریاک جهان را تولید میکند ،مسألهی قابل توجهی است
و این پرسش را برمیانگیزاند که آیا شیشهی افغانستان نیز به
مسیرهای بیناملللی قاچاق خواهد رسید؟
اطالعاتی از میزان صادرات این روزهای آن در دست نیست.
خالد موحد ،سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرائم
مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید که در دو سال گذشته،
چندین محموله که به سمت ایران ،هندوستان و عربستان سعودی
در حرکت بوده ،مصادره شده است.
پیش از  ،2015تولیدات شیشه در افغانستان کم بود و گفته
میشد که این مواد بیشرت از ایران وارد افغانستان میشود؛
جایی که «سودوافدرین» که در داروهای رسماخوردگی هم وجود
دارد ،به عنوان یک پیشماده در پخنت شیشه به کار میرود.
تولیدکنندگان دریافته اند که میتوانند از یک درختچهی
کوهستانی به نام «ا ُمان» استفاده کنند .مقامات افغان تا پیش از
سال  ،2017زمانی که نیروهای امنیتی بَسی که  1400کیلوگرام
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«ا ُمان» حمل میکرد را در والیت فراه متوقف کردند ،منیدانستند
که مردم محل با این گیاه چه میکنند.
دست داشنت طالبان
عبدالشکور حیدری ،معاون رییس برنامهی کاهش تقاضای
مواد مخد ِر افغانستان گفت که معاملهکنندگان شیشه از
تاکتیکهای متقاعدکنندهای استفاده میکنند تا استفاده از آن
را گسرتش دهند .حیدری افزود« :آنها میگویند شیشه اعتیادآور
نیست و تنها کمک میکند تا اعتیاد به مواد افیونیتان را شکست
دهید .سپس قیمتها را ارزان میکنند و در برخی موارد ،توضیع
هرویین را متوقف میکنند تا معتادان مجبور شوند به شیشه روی
بیاورند».
طالبان که از دیرزمانی به این سو ،با استفاده از تریاک،
هزینههای شورش شان را تأمین میکردند نیز به این بازار رو
به رشد ،روی آورده اند .جاسمین باتیا ،محقق در دانشکدهی
مطالعات رشقی و افریقایی دانشگاه لندن میگوید« :طالبان در
مناطق تحت کنرتل شان ،بر هر کیلو شیشهی تولید شده ،مالیات
وضع میکنند».
ارتش ایاالت متحده در سال  ،2017رشوع به حمله بر
آزمایشگاههای تولید مواد مخدر در مناطق تحت کنرتل طالبان
کرد .ماه میِ سال گذشته ،رضبات هوایی ایاالت متحده،
آزمایشگاههای تولید شیشه در والیت فراه را آماج حمله قرار
داد؛ گر چه گزارش ملل متحد بعدها گفت که  30فرد غیرنظامی
نیز در آن حمله کشته شدند .ایاالت متحده پافشاری کرد که آن
آزمایشگاهها مربوط به طالبان بوده و این گروه در آنها فعالیت
داشت.
اینجا در مرکز درمانی ابن سینا در کابل ،مقامها میگویند
که افغانستان آمادگی خوبی برای برخورد با شیشه ندارد .زملی
نوروزی ،مدیر ابن سینا میگوید« :برای نجات مردم مان ،باید
بیشرت تالش کنیم».
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