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گزارش روز

گفت وگو

بــه  رســیدگی  کمیســیون 

در  انتخاباتــی،  شــکایت های 

رونــد  آغــاز  از  روز  پنجمیــن 

ــی  ــکایت های انتخابات ــی ش بررس

بــه  کــه  می دهــد  اطمینــان 

زمــان  در  شــکایت ها  متــام 

شــد.  خواهــد  رســیدگی  آن  تعیین شــده ی 

کمیســیون،  ایــن  رییــس  شــینواری،  زهره بیــان 

گفــت  نشســتی  در  جــدی(   ۱۵( یک شــنبه  روز 

دســته های  ســوی  از  ثبت شــده  شــکایت های  کــه 

موضوعــی،  لحــاظ  از  دســته   ۱۶ در  انتخاباتــی، 

اســت. شــده  دســته بندی 

دســته ی  کــه  گفــت  شــینواری هم چنــان  بانــو 

... همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی 

برخی منایندگان مجلس پولیس 
را رشیک دزدان می دانند

شــاهراه های  بــرف  کــه  شــب هایی  ایــن  در 

افغانســتان را مســدود کــرده اســت و مســافران 

می شــوند  مجبــور  استخوان ســوز  رسمــای  در 

ــم  ــک مزدح ــا در ترافی ــا روزه ــه بس ــاعت ها و چ س

ــت  ــزار من ــا ه ــود و ب ــدا ش ــؤولی پی ــا مس ــد ت مبانن

دل بســوزاند، خــدم و حشــم خــود را از خــواب ...

زنــان  کــه  خشــونت هایی  مواقــع  بعضــی  در 

و  بدتــر  خیلــی  می دارنــد،  روا  یک دیگــر  علیــه 

زننده تــر از خشــونت هایی اســت کــه مــردان بــر 

می کننــد. اعــال  آنــان 

مداخله هــای  خشــونت ها  ایــن  بارزتریــن 

... خصوصی تریــن  در  حتــا  بی مــورد 

ــه دنبــال کشــته شــدن قاســم ســلیانی، فرمانــده ی  ب

ســپاه قــدس پاســداران ایــران، تهــران و واشــنگنت، جهــان 

را درگیــر یــک آشــوب کــرده اســت و دو طــرف، هــر لحظــه 

ــد.  ــر می دهن ــل یک دیگ ــی را تحوی ــای خاطرناک تهدیده

پی درپــی،  شــکل  بــه  بدین ســو  روز  ســه  از  تهــران 

واشــنگنت را تهدیــد بــه تالفــی می کنــد کــه انتقــام خــون 

ســلیانی را از امریکایی هــا می گیــرد. ایــران گفتــه اســت 

کــه انتقــام  را در زمــان کوتاه مــدت نــه، بلکــه برنامه ریــزی 

ــیدعلی  ــت. س ــد گرف ــب آن خواه ــان مناس ــده و در زم ش

روحانــی  حســن  و  ایــران  مذهبــی  رهــر  خامنــه ای، 

ــا  ــه ت ــتند ک ــانی اس ــه کس ــران، از جمل ــور ای رییس جمه

کنــون بیشــرین تهدیــد را علیــه امریــکا مطــرح کــرده 

ــک در  ــردد دیپلاتی ــته، ت ــه روز گذش ــان س ــد. در جری  ان

ایــران و امریــکا نیــز بی ســابقه بــوده اســت. وزیرخارجــه ی 

قطــر بــه ایــران رفتــه و پیرامــون حادثــه ی اخیــر در عــراق 

بــا مقام هــای دولــت ایــران گفت وگــو کــرده اســت. حســن 

روحانــی در یــک متــاس تلفونــی بــا رجب طیــب اردوغــان، 

رییس جمهــور ترکیــه، گفتــه اســت: »اگــر برابــر اقــدام 

ــارت  ــب جس ــت موج ــن اس ــم، ممک ــکوت کنی ــاوز س متج

بیشــر متجــاوز شــود.« آقــای روحانــی، بــا اشــاره بــه 

ایــن  کــه واشــنگنت بــا کشــنت قاســم ســلیانی، مرتکــب 

اشــتباه بزرگــی شــده، تأکیــد کــرده کــه اگــر ایــران و 

ترکیــه یک صــدا نباشــد، خطــر بزرگــی همــه ی منطقــه را 

تهدیــد می کنــد.

  بــرای تنظیــم روابــط مــردم و حفــظ نظــم در اجتــاع، 

را می شناســد  امتیاز هایــی  بــرای هــر شــخص  دولــت 

کــه مجمــوع ایــن امتیاز هــا را حقــوق می نامنــد. حــق 

ــا  ــب وکار و ده ه ــق آزادی کس ــت، ح ــق مالکی ــات، ح حی

حــق دیگــر، برخــی از حقوقــی اســت کــه انســان بــه حکــم 

ــت.  ــودن دارا اس انســان ب

ــه آزادی  ــاره ب ــه اش ــت ک ــی اس ــان اصطالح ــوق زن حق

و حقــوق زن در متــام ســنین دارد و دلیــل دســته بندی 

ایــن حقــوق تحــت عنــوان زنــان و جــدا کــردن آن از حقــوق 

عام تــری ماننــد حقــوق بــر، ریشــه در ایــن تئــوری دارد 

کــه ایــن حقــوق در ابتــدا بــرای متــام بریــت بــه رســمیت 

شــناحته شــده؛ امــا مدافعــان حقــوق زنــان مدعــی شــدند 

ــن  ــر از ای ــان کم ت ــی، زن ــی و فرهنگ ــل تاریخ ــه دالی ــه ب ک

حقــوق برخــوردار بــوده  انــد. 

ــود:  ــوارد می ش ــن م ــامل ای ــوال ش ــان معم ــوق زن    حق

متامیــت بدنــی و خود مختــاری، حــق رأی، حــق کار، 

حــق دســت مزد برابــر بــرای کار برابــر، حــق مالکیــت، 

حــق مشــارکت در قرارداد هــای قانونــی و احــزاب و در 

نهایــت حــق تحصیــل، رسپرســتی و ازدواج. 

1-  حق تحصیل 

ــوزش  ــاوی در آم ــهم مس ــردان س ــد م ــز مانن ــان نی    زن

دارنــد؛ امــا ایــن حــق هاننــد ســایر حقــوق زنــان در طــول 

تاریــخ بــه ویــژه دوره ی طالبــان از زنــان ســلب شــده بــود. 

ــان ... ــان در دوره ی طالب ــت زن ــه فعالی ــه  طوری ک ب

تردد دیپلامتیک جهان برای مهار تنش های 
امریکا و ایران

موانع زنان افغان برای تحصیل در آن سوی مرز  ها
درآمدی بر حقوق زنان

24

دولــت اســرالیا، از حــدود صــد هــزار نفر از ســاکنان 

مناطقــی کــه بــا تهدیــد آتش ســوزی روبــه رو انــد، 

ــد. ــرک کنن ــود را ت ــای خ ــا خانه ه ــت ت ــته اس خواس

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

بــرای  تالش هــا  کــه  می کنــد  تأکیــد  انتخاباتــی، 

تکمیــل کــردن رونــد رســیدگی  ...

بــا  مبــارزه  قضایــی  و  عدلــی  مرکــز  مســؤوالن 

ــان  مســکرات و مــواد مخــدر، می گوینــد کــه در جری

اتهــام  بــه  نفــر   ۱۲۸۷ میــالدی،   ۲0۱9 ســال 

... قاچــاق   پرونــده ی   ۱0۸۱ در  دست داشــنت 

رؤیایم مدال طالی املپیک
 و ماندگاری در تاریخ است

دزدان مسلح یک جوان دانش جو 
را در غرب کابل کشتند

شینواری: به شکایت های 
انتخاباتی در زمان تعیین شده 

رسیدگی می شود

بازداشت 1287نفر به اتهام قاچاق 
مواد مخدر در یک سال گذشته

آتش سوزی در اسرتالیا؛ حدود 
۴8۰ میلیون حیوان تلف شده اند محسن رضایی
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»کُندکاری کمیسیون 
شکایات« و رسنوشت نامعلوم 

انتخابات ریاست جمهوری

عبدالرازق اختیاربیگ
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کمیســیون رســیدگی به شــکایت های 

آغــاز  از  روز  پنجمیــن  در  انتخاباتــی، 

رونــد بررســی شــکایت های انتخاباتــی 

متــام  بــه  کــه  می دهــد  اطمینــان 

آن  تعیین شــده ی  زمــان  شــکایت ها در 

رســیدگی خواهــد شــد. 

روز  کمیســیون،  ایــن  رییــس  شــینواری،  زهره بیــان 

یک شــنبه )۱۵ جــدی( در نشســتی گفــت کــه شــکایت های 

ثبت شــده از ســوی دســته های انتخاباتــی، در ۱۶ دســته از 

ــت. ــده اس ــته بندی ش ــی، دس ــاظ موضوع لح

بانــو شــینواری هم چنــان گفــت کــه دســته ی انتخاباتــی 

دســته ی  شــکایت،  مــورد   ۵۵۶۴ همگرایــی  و  ثبــات 

شــکایت،   ۳۷۱۱ اســالمی  عدالــت  و  صلــح  انتخاباتــی 

و  شــکایت  مــورد   ۳۳0۲ دولت ســاز  انتخاباتــی  دســته ی 

ــک مــورد شــکایت  ــت، ی ــی امنیــت و عدال دســته ی انتخابات

ــت. ــرده اس ــت ک ثب

 هرچنــد کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی 

در پایــان رونــد ثبــت شــکایت ها، اعــالم کــرده بــود کــه نامزدان 

ریاســت جمهوری بیــش از ۱۶ هــزار و ۵00 شــکایت را ثبــت 

ــه می شــود کــه حــدود ۱۲ هــزار و  ــد؛ امــا حــاال گفت کــرده ان

ــی  ــکایات انتخابات ــیون ش ــوی کمیس ــکایت آن از س ۱9۶ ش

معتــر شــناخته شــده و چهــار هــزار و ۳0۴ شــکایت بی اعتبــار 

دانســته شــده اســت کــه از مجمــوع ۱۲هــزار و ۱9۶ شــکایت 

در حــدود دو هــزار و  9۷۷ مــورد شــکایت وصــف جرمــی دارد 

و شــامل جرائــم انتخاباتــی می شــود.

ــزدان  ــوی نام ــه از س ــکایت هایی ک ــان ش ــان از می هم چن

 90۱ حــدود  بــود؛  رســیده  ثبــت  بــه  ریاســت جمهوری 

مــورد شــکایت از تیــم دولت ســاز و بیــش از ســه هــزار و 

ــیون  ــوی کمیس ــی از س ــات و همگرای ــم ثب ــکایت تی ۵00 ش

ــناخته  ــار ش ــی بی اعتب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب رس

ــت.  ــده اس ش

)اول  یک شــنبه  روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

جــدی( نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات را اعــالم کــرد و بــه 

طــور رســمی مســؤولیت بررســی شــکایت ها را بــه کمیســیون 

ــج  ــی ســپرد. درســت پن ــه شــکایت های انتخابات رســیدگی ب

ــن  ــا ای ــذرد؛ ام ــت می گ ــکایت ها وق ــی ش ــد بررس روز از رون

رونــد دســته بندی  فقــط  توانســته  تــا کنــون  کمیســیون 

شــکایت ها را تکمیــل کنــد؛ بــا آن کــه  کمیســیون در مجمــوع 

۱۵روز فرصــت دارد تــا بــه متــام شــکایت ها رســیدگی کنــد. 

در کمیســیون  بلنــد شــکایت ها  بــه حجــم  توجــه  بــا 

ســویی هم  از  و  انتخاباتــی  شــکایت های  بــه  رســیدگی 

و  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم  در  مشــکالت  موجودیــت 

ــن  ــرای ای ــزدان ریاســت جمهوری، کار ب اعــراض شــدید نام

کمیســیون بســیار مشــکل شــده و ممکــن اســت کــه اعــالم 

نتیجــه ی نهایــی را بــا تأخیــر مواجــه کنــد. 

در همیــن حــال، نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز بــه 

ایــن بــاور انــد کــه رونــد کاری کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی بــه کُنــدی پیــش مــی رود و اگــر 

ــت  ــن اس ــد، ممک ــدا کن ــه پی ــان ادام ــت هم چن ــن وضعی ای

پروســه ی اعــالم نتیجــه ی نهایــی بــه تأخیــر بیفتــد. 

روزنامــه ی  بــه  تیفــا،  ســخن گوی  حبیــب زاده،  زبیــر 

ــم،  ــه ای ــد: »چالش هــای کــه مــا دریافت ــل می گوی صبــح کاب

ــت  ــی جــدی اس ــا خیل ــیون شــکایات واقع ــدکاری کمیس کن

ــان  ــه ه ــد، ب ــه دهن ــوال ادام ــن من ــه همی ــا ب ــر این ه و اگ

مــوارد  متــام  بــه  کــرده،  پیش بینــی  قانــون  کــه  چیــزی 

رســیدگی نخواهــد شــد و ایــن پروســه را بیشــر بــه درازا 

نتیجــه ی  در  را  و چالش هــای جــدی ای  خواهــد کشــاند 

نهایــی انتخابــات بــه وجــود خواهــد آورد.«

کمیســیون  کــه  می کنــد  تأکیــد  حبیــب زاده،  آقــای 

ــات  ــون انتخاب ــه قان ــه شــکایت های انتخاباتــی ب رســیدگی ب

مراجعــه کنــد تــا از بحرانــی کــه در نتیجــه ی عــدم شــفافیت 

ــد، جلوگیــری شــود.  ــه وجــود می آی در بررســی شــکایت ها ب

انتخابــات، صالحیت هــای کمیســیون رســیدگی  »قانــون 

بــه شــکایت های انتخاباتــی را مشــخص کــرده. خواســت 

ــکایت ها،  ــاد ش ــم زی ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای م

ــا  ــد ب ــده، بای ــت ش ــکایت ثب ــزار ش ــش از ۱۶ ه ــه بی ــه ب ک

رسعــت و دقــت مطابــق بــه قانــون عمــل شــود تــا اعتــاد از 

دســت رفته دوبــاره احیــا شــود.«

رسیدگی به 300 هزار رأی جنجالی 

ــزار رأی  ــه ۳00 ه ــردد ب ــکایت ها برمی گ ــزرگ  ش ــش ب بخ

جنجالــی کــه بــه گفتــه ی تیــم ثبــات همگرایــی بایــد تفتیــش  

ویــژه  صــورت گیــرد. عبداللــه عبداللــه، رهــر ایــن تیــم، بارهــا 

ــورا  ــد ف ــات بای ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــت ک ــه اس گفت

ــارج و  ــی را از دور خ ــک و جعل ــر بایومری ــزار رأی غی ۳00 ه

اســتقاللیت و بی طرفــی اش را در رونــد انتخابــات ثابــت کنــد.

زهره بیــان شــینواری، رییــس کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی، در نشســت روز گذشــته گفــت کــه 

ــورد ۳00 هــزار رأی،  برخــی از شــکایت های ثبت شــده در م

ــت؛  ــذار اس ــکایت ها تأثیرگ ــی از ش ــت و بعض ــاس اس بی اس

امــا تأکیــد کــرد کــه پیــش از وقــت اســت تــا در مــورد ۳00 

ــرا پــس از بررســی  هــزار رأی جنجالــی حرفــی زده شــود؛ زی

شــکایات مشــخص خواهــد شــد. 

ــرده ی  ــم گس ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــز می گوی ــا نی تیف

ــت و  ــکل درس ــه ش ــکایات ب ــیون ش ــر کمیس ــکایت ها، اگ ش

ــکایت هایی  ــژه ش ــه وی ــکایت ها ب ــه ش ــون ب ــه قان ــق ب مطاب

کــه در مــورد ۳00 هــزار رأی جنجالــی وجــود دارد، رســیدگی 

ــه دور دوم کشــانده شــود.   ــات ب ــال دارد انتخاب ــد، احت کن

حــاال بایــد منتظــر مانــد که ایــن کمیســیون به شــکایت ها 

رســیدگی کنــد تــا مشــخص شــود کــه انتخابــات در دور اول 

برنــده دارد و یــا آن چــه شــاری از نامــزدان ریاســت جمهوری 

ادعــا می کننــد و نهادهــای ناظــر بــاور دارنــد، انتخابــات بــه 

دور دوم خواهــد رفــت.

قاســم  شــدن  کشــته  دنبــال  بــه 

قــدس  ســپاه  فرمانــده ی  ســلیانی، 

پاســداران ایــران، تهــران و واشــنگنت، 

کــرده  آشــوب  یــک  درگیــر  را  جهــان 

لحظــه  هــر  طــرف،  دو  و  اســت 

تحویــل  را  خاطرناکــی  تهدیدهــای 

بــه  بدین ســو  روز  ســه  از  تهــران  می دهنــد.  یک دیگــر 

ــد  ــی می کن ــه تالف ــد ب ــنگنت را تهدی ــی، واش ــکل پی درپ ش

کــه انتقــام خــون ســلیانی را از امریکایی هــا می گیــرد. 

ــه،  ــدت ن ــان کوتاه م ــام  را در زم ــه انتق ــت ک ــه اس ــران گفت ای

بلکــه برنامه ریــزی شــده و در زمــان مناســب آن خواهــد 

گرفــت. ســیدعلی خامنــه ای، رهــر مذهبــی ایــران و حســن 

روحانــی رییس جمهــور ایــران، از جملــه کســانی اســتند کــه 

ــرده  ــرح ک ــکا مط ــه امری ــد را علی ــرین تهدی ــون بیش ــا کن ت

 انــد. در جریــان ســه روز گذشــته، تــردد دیپلاتیــک در 

ــه ی  ــت. وزیرخارج ــوده اس ــابقه ب ــز بی س ــکا نی ــران و امری ای

ــراق  ــر در ع ــه ی اخی ــون حادث ــه و پیرام ــران رفت ــه ای ــر ب قط

ــن  ــت. حس ــرده اس ــو ک ــران گفت وگ ــت ای ــای دول ــا مقام ه ب

ــان،  ــب اردوغ ــا رجب طی ــی ب ــاس تلفون ــک مت ــی در ی روحان

اقــدام  برابــر  »اگــر  اســت:  گفتــه  ترکیــه،  رییس جمهــور 

متجــاوز ســکوت کنیــم، ممکــن اســت موجــب جســارت 

ــن   ــه ای ــاره ب ــا اش ــی، ب ــای روحان ــود.« آق ــاوز ش ــر متج بیش

کــه واشــنگنت بــا کشــنت قاســم ســلیانی، مرتکــب اشــتباه 

بزرگــی شــده، تأکیــد کــرده کــه اگــر ایــران و ترکیــه یک صــدا 

ــد. ــد می کن ــه را تهدی ــه ی منطق ــی هم ــر بزرگ ــد، خط نباش

عــراق ایــن روزهــا هــم دردی نزدیــک بــا ایــران را در پیــش 

گرفتــه، گــروه کتائــب حزب اللــه در عــراق نیــز هشــدار داده 

و از نیروهــای نظامــی عــراق خواســته کــه تــا عــر روز 

یک شــنبه )۱۵ جــدی( از مراکــز و پایگاه هــای امریکایــی 

ــد. ــه بگیرن ــر فاصل ــک کیلوم ــل ی حداق

ــکا  ــه ی امری ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ ــم، مای ــویی ه از س

مــورد  در  امــارات  وزیرخارجــه ی  بن زایــد،  عبداللــه  بــا 

بــه  قاطــع  اقــدام  بــرای  امریــکا  رییس جمهــور  تصمیــم 

هــدف حفاظــت از کارکنــان امریــکا در خــارج از کشــور خــود 

صحبــت کــرده اســت. پمپئــو گفتــه اســت کــه واشــنگنت بــه 

ــان در  ــت. او هم چن ــد اس ــه متعه ــا در منطق ــش تنش ه کاه

یــک متــاس تلفونــی بــا برهــم صالــح، رییس جمهــور عــراق، 

گفتــه کــه اقــدام امریــکا بــرای صیانــت از کارکنــان و منافــع 

ــت. ــده اس ــام ش ــورش انج ــارج از کش ــکا در خ امری

حــدودی  تــا  نیــز  افغانســتان  پــای  حــال،  عیــن  در 

اســت.  شــده  کشــانده  امریــکا  و  ایــران  تنش هــای  در 

وزیرخارجــه ی امریــکا بــا رییس جمهــور غنــی صحبــت کــرده 

و در خصــوص اقــدام ترامــپ در عــراق توضیــح داده اســت. 

جوادظریــف، وزیرخارجــه ی ایــران، بــا عبداللــه عبداللــه 

متــاس تلفونــی برقــرار کــرده و پیرامــون کشــته شــدن قاســم 

ــفیر  ــر، س ــب دیگ ــت. از جان ــرده اس ــو ک ــلیانی گفت وگ س

ــی  ــت مل ــاور امنی ــب، مش ــه مح ــا حمدالل ــل ب ــران در کاب ای

دولــت افغانســتان، دیــدار کــرده اســت. مشــاور امنیــت ملــی 

ــتان  ــاک افغانس ــه از خ ــت ک ــان داده اس ــر اطمین ــار دیگ ب

ــد. ــد ش ــتفاده نخواه ــوری اس ــچ کش ــه هی علی

ــر  ــل، بیش ــام بین املل ــک در نظ ــردد دیپلاتی ــی ت در پ

ــه هم دیگــر  کشــورهای جهــان و منطقــه کــه منافــع آن هــا ب

گــره خــورده اســت، از ایــران و امریــکا خواســتار کاهــش 

تنش هــای دو کشــور شــده  انــد. از ســوی دیگــر، پــس از 

ــان  ــادی از مردم ــار زی ــلیانی، ش ــم س ــدن قاس ــته ش کش

جهــان دســت بــه اعــراض زده و انزجــار شــان را نســبت 

بــه وقــوع یــک جنــگ دیگــر بــه منایــش گذاشــته انــد؛ 

ــاک و  ــران، خطرن ــب ای ــه جان ــپ ب ــد ترام ــدار جدی ــا هش ام

تحریک آمیــز بــه نظــر می رســد و تالش هــای دیپلاتیــک 

ــر  ــه اگ ــت ک ــه اس ــپ گفت ــد. ترام ــر می کن ــان را بی تأثی جه

دولــت ایــران بــه شــهروندان و یــا هــم منافــع امریــکا در 

منطقــه حملــه کنــد، واشــنگنت نقــاط مختلفــی را در داخــل 

ایــران شناســایی کــرده و مــورد هــدف قــرار خواهــد داد. 

ــه  ــت ک ــال ها اس ــران س ــرده: »ای ــان ک ــح بی ــی رصی او خیل

ــد  ــداری باش ــن هش ــد ای ــوده. بگذاری ــز دردرس نب ــزی ج چی

کــه اگــر ایــران بــه امریکایی هــا یــا دارایی هــای امریــکا 

ــی دارای  ــه برخ ــران ک ــدف را در ای ــا ۵۲ ه ــد، م ــه کن حمل

ــرای ایــران و فرهنــگ ایرانــی اســتند  ــاال ب ارزش و اهمیــت ب

را زیــر نظــر داریــم و بــه ایــن اهــداف و خــود ایــران، بــه 

رسعــت و بــه شــدت حملــه خواهــد شــد. امریــکا دیگــر هیــچ 

تهدیــدی را تحمــل منی کنــد.«

در حــال حــارض، ایــاالت متحــده ی امریــکا در منطقــه ی 

خاورمیانــه بــه شــدت تحــت فشــار اســت. ســفارت امریــکا در 

ــت  ــراق تح ــور در ع ــن کش ــی ای ــای نظام ــداد و پایگاه ه بغ

تهدیدهــای امنیتــی و حمــالت تروریســتی قــرار دارد. امریــکا 

از شــهروندان خــود خواســته کــه هرچــه زودتــر عــراق را تــرک 

کننــد و در عیــن حــال، وزارت دفــاع ایــن کشــور بــه تازگــی، 

ســه هــزار رسبــاز تازه نفــس را بــه خاورمیانــه فرســتاده و 

ایــن رسبــازان در»کویــت« مســتقر شــده  انــد؛ امــا تحرکاتــی 

ــده  ــراق دی ــز در ع ــران نی ــت ای ــی دول ــر قدرت منای ــی ب مبتن

شــده اســت. هــزاران نفــر بــه شــمول مقام هــای ارشــد دولــت 

عــراق، در مراســم تشــییع جنــازه ی قاســم ســلیانی رشکــت 

ــد. ــکا« را رس دادن ــر امری کــرده و شــعار»مرگ ب

ایــران  دولــت  رسمایه گذاری هایــی  کــه  بــه  توجــه  بــا 

ــخصیت  ــک ش ــه ی ــود، او را ب ــرده ب ــلیانی ک ــم س روی قاس

محبــوب ایــران و منطقــه تبدیــل کــرد و قاســم ســلیانی 

ــه  ــرود و ب ــدر ن ــران ه ــذاری ای ــا رسمایه گ ــرد ت ــالش ک ــز ت نی

ــلیانی، او  ــت آوردهای س ــه دس ــه ب ــا توج ــر، ب ــن خاط همی

ــران می نامنــد  را طــراح و معــار سیاســت های منطقــه ای ای

ــه  ــراق ب ــس و ع ــن، تون ــوریه، یم ــران در س ــع ای ــه از مناف ک

ــت  ــه دس ــنت او ب ــن، کش ــت؛ بنابرای ــرده اس ــاع ک ــی دف خوب

امریکایی هــا ســاده نبــود و در واقــع، قــاری بــود کــه دونالــد 

ــرد. ــازی ک ــه ب ــپ در منطق ترام

ــی  ــکا مبن ــدام امری ــی، اق ــان بین امللل ــد حقوق دان هرچن

بــر کشــنت قاســم ســلیانی را، زیــر پرســش قــرار داده و 

تأکیــد کــرده  انــد، ثابــت نشــده کــه قاســم ســلیانی تهدیــد 

ــاز  ــت و نی ــوده اس ــکا ب ــع امری ــازان و مناف ــرای رسب ــی ب علن

ــود کــه شــکایتی علیــه او در دادگاه هــای بین املللــی درج  ب

ــده  ــاک علیــه او پرون ــه عنــوان یــک مجــرم خطرن می شــد و ب

بــاز می شــد. اگــر ایــران چنیــن اقدامــی را علیــه امریــکا 

بــه شــدت خشــم گین  انجــام مــی داد، طبعــا واشــنگنت 

یــک  درگیــر  جهــان  کــه  می کــرد  اســتدالل  و  می شــد 

انارشــی شــده و اقدامــات بالقــوه ای را انجــام مــی داد؛ امــا بــه 

لحــاظ سیاســی، واشــنگنت از ایــن کار خــود خرســند اســت 

و توجیــه می کنــد کــه بــرای حفاظــت از منافــع امریــکا و 

رسبــازان امریکایــی در منطقــه انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن، 

کاری را کــه ایــران در آینــده ی بلندمــدت خواهــد کــرد، ایــن 

اســت کــه بــه اقــدام انتقام جویانــه متوســل خواهــد شــد و بــه 

دنبــال آن، امریــکا انتقام جویــی ایــران را تروریســتی خواهــد 

ــد. خوان

بــا ایــن حــال، نقــش انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا 

بــر تنــش تهران-واشــنگنت ســایه افکنــده اســت؛ انتخاباتــی 

کــه قــرار اســت در ماه فیــروری ســال ۲0۲0 میــالدی برگزار 

شــود. تحلیل هــا بــر ایــن اســت کــه اگــر دونالــد ترامــپ بــار 

دیگــر در کاخ ســفید تکیــه کنــد، بــا توجــه بــه سیاســت 

ــن دو  ــار بی ــری متام عی ــک درگی ــال ی ــری او، احت غافل گی

کشــور وجــود دارد و در صورتــی  کــه ترامــپ در ایــن انتخابــات 

ــاراک اوبامــا  شکســت بخــورد، روابــط دو کشــور بــه دوره ی ب

بــاز خواهــد گشــت.
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انتحــار، فســاد همه گیــر،  انفجــار،  آلودگــی هــوا، 

قــوم و تبارپرســتی، انحصارطلبــی، فاشــیزم، جنــگ، 

منطقــه،  متشــنج  اوضــاع  روزافــزون،  خشــونت طلبی 

ــای  ــودن گفت وگوه ــخص نب ــات، مش ــه ی انتخاب رسگیج

صلــح، فقــر گســرده، تجــاوز جنســی بــر شــاگردان 

هــر  در  کــه  مســلح  گانگســرهای  حــاال  و  مکاتــب 

قــدم، هــر کوچــه و خیابــان در کمیــن انســان ایــن 

رسزمیــن نشســته  انــد، دمــار از روزگار همــه در آورده 

ــل، دزدان  ــای کاب ــه در کوچه ه ــت ک ــت. روزی نیس اس

مســلح بــه دالیــل گوناگــون خــون جوانــان مــا را بــه 

زمیــن نریزنــد. کار بــه جایــی رســیده اســت کــه روز 

اجنــاس  و  پــول  کمپیوتــر،  تلفــون،  موتــر،  روشــن، 

مــردم بــا زور اســلحه دزدیــده نشــود. بــی کاری، فقــر 

روزافــزون اقتصــادی، فقــر فرهنگــی و ارزش نداشــنت 

ــی الزم مســؤوالن  ــل عــدم کارای ــه دلی جــان انســان ها ب

ــدن  ــق نش ــان، تطبی ــت گیری مجرم ــرای دس ــی ب امنیت

قانــون و هزینه بــر نبــودن کشــنت انســان، هــر روز در 

ــب  ــه موج ــأله ای ک ــد. مس ــه می آفرین ــتان فاجع افغانس

اختطــاف،  گروه هــای  و  باندهــا  روزافــزون  افزایــش 

ــت.  ــده اس ــل ش ــوص در کاب ــه خص ــری ب دزدی و زورگی

باندهایــی کــه در بســیار مــوارد بــا مراجــع قــدرت و حتــا 

مقام هــا در ارتبــاط انــد و کســی را یــارای مقابلــه و تــوان 

ــی آب  ــه راحت ــه ب ــرادی ک ــت. اف ــا نیس ــا آن ه ــری ب براب

ــکان  ــند و آب از آب ت ــردم را می کش ــان م ــوردن جوان خ

منی خــورد.

در حالــی کــه گــراف جــرم و جنایــت هــر روز بیشــر 

ــه ســتوه  ــروز اســت و مــردم از ایــن همــه ناامنــی ب از دی

آمــده انــد؛ امــا وزارت داخلــه می گویــد در یک ســال 

ــده  ــت ش ــل ثب ــی در کاب ــه ی جنای ــته ۲۶۳۲ واقع گذش

اســت کــه ۵۲۳ مــورد قتــل، ۶۳۸ رویــداد رضب و جــرح، 

۲۶ واقعــه ی اختطــاف، 9۳۷ مــورد دزدی و جرایــم دیگــر 

بــوده اســت. ایــن وزارت هم چنــان می گویــد کــه ۱۱۸۷ 

ــرده  ــف ک ــتان کش ــطح افغانس ــی را در س ــه ی جرم واقع

اســت.

ــه ی  ــل ۱۴9 قضی ــاه آخــر خــزان امســال در کاب در م

جرمــی اتفــاق افتــاده کــه ۳۳ مــورد آن قتــل بــوده 

اســت؛ در حالــی کــه تنهــا در ۱۵ روز مــاه اول زمســتان 

)جــدی( هفتــاد واقعــه ی جنایــی در فرماندهــی پولیــس 

کابــل ثبــت شــده اســت کــه بیشــرین آمــار آن مربــوط 

ــوده  ــری ب ــی، چاقوکشــی و زورگی ــه دزدی هــای خیابان ب

اســت.

ــرای  ــود کــه دزدان مســلح ب همیــن دو شــب پیــش ب

را  ۲۲ســاله لی  جــوان  کمپیوتــر،  و  موبایــل  گرفــنت 

در حــوزه ی ســیزدهم پولیــس بــا رضبه هــای پی هــم 

ــگاری  ــو کشــتند کــه دانش جــوی ســال ســوم خرن چاق

دانشــگاه کابــل و دانش جــوی سمســر پنجــم دانشــگاه 

امریکایــی و کارمنــد یکــی از رشکت هــای خصوصــی 

ــم  ــت، ه ــز داش ــگاری نی ــابقه ی روزنامه ن ــه س ــود. او ک ب

بــه دلیــل رضبه هــای چاقــو و هــم بــه خاطــر عــدم 

پذیــرش  از  کــه  مســؤولیت شــفاخانه های خصوصــی 

بــاز زدنــد، جانــش را از دســت داد.  و درمــان او رس 

کــه  انــد  گفتــه  رســانه ها  بــه  جــوان  ایــن  نزدیــکان 

مســؤوالن امنیتــی پــس از یک ونیــم ســاعت از واقعــه، بــه 

شــفاخانه آمــده انــد کــه منجــر بــه دســت گیری و تعقیــب 

ــیده و  ــردم ترس ــت. م ــده اس ــی نش ــا گروه ــرد ی ــچ ف هی

ــل  ــام »کاب ــه ن ــی را ب ــروز کمپاین ــل از دی ــده ی کاب بالدی

ــا ره بــه  ــدازی کــرده انــد کــه قطع امــن نیســت« راه ان

جایــی نخواهــد بــرد. بــه غیــر از ناامنــی و عــدم کارایــی 

ــه ی  ــز در جامع ــی نی ــالق  درمان ــی، اخ ــؤوالن امنیت مس

ــه  ــت ک ــؤال اس ــر س ــدت زی ــه ش ــتان ب ــکی افغانس پزش

چطــور از درمــان کســی کــه بــه شــدت خون ریــزی دارد 

می کننــد.  خــودداری  شــفاخانه ها  اســت،  زخمــی  و 

بایــد از خــود پرســید کــه نقــش اصلــی ایــن همــه 

شــفاخانه ی خصوصــی در کابــل چیســت؟ آیــا فقــط 

ــت  ــردن او اس ــه ک ــض و رسکیس ــرای مری ــی ب بهانه تراش

ــد؟  ــز دارن ــردم را نی ــان م ــرای درم ــی ب ــد اخالق ــا تعه ی

دغدغــه ی اصلــی آن اســت کــه جــای امــن بــرای مــردم و 

فرزنــدان ایــن رسزمیــن کجاســت؟ چــرا بایــد خانواده هــا 

پــس از ایــن همــه ســال، رسمایه گــذاری، امیــد بســنت و 

تــالش بــرای پــرورش انســان وارســته، درســت در زمانــی 

کــه متــام امیدهــا بــه قامــت یــک جــوان رعنــا معطــوف 

اســت، بــه راحتــی آب خــوردن و بــا چاقــوی دزدان او را 

ــر،  ــدر، خواه ــادر، پ ــواب درد آن م ــد؟ ج ــت بدهن از دس

ــم زدن،  ــه ه ــم ب ــک چش ــه در ی ــواده ای ک ــرادر و خان ب

همــه چیــز شــان را از دســت می دهنــد، چیســت؟ چــرا 

وضعیــت امنیتــی، دزدی  مســلحانه و کشــنت جوانــان 

مــردم کــم نشــده و میــزان آن هــر روز بیــش از گذشــته 

اســت؟ ریشــه ی ایــن همــه نابســامانی امنیتــی در کجــا 

نهفتــه اســت؟ در خریــد و فــروش پســت ها یــا گاشــته 

شــدن افــراد ناالیــق در رأس امــور، بــه خصــوص در 

امنیتــی؟ حوزه هــای 

»ُکندکاری کمیسیون شکایات« و سرنوشت نامعلوم 
انتخابات ریاست جمهوری

تردد دیپلماتیک جهان برای مهار تنش های امریکا و ایران

کابل؛
 شهر گانگسرتهای مسلح

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی

از سویی هم، مایک پومپئو، وزیر خارجه ی 

وزیرخارجه ی  بن زاید،  عبدالله  با  امریکا 

امارات در مورد تصمیم رییس جمهور امریکا 

برای اقدام قاطع به هدف حفاظت از کارکنان 

امریکا در خارج از کشور خود صحبت کرده 

به  واشنگنت  که  است  گفته  پمپئو  است. 

است.  متعهد  منطقه  در  تنش ها  کاهش 
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»خیلــی عــادی بــود کــه  علی ســینا را 

بــار دیگــر در پــل رسخ ببینــم. در کوچه 

ــا  ــه ی یکــی از رفیق ــا خان ــم ی رس بخوری

ببینیــم؛ امــا باورنکردنــی اســت کــه 

در یادداشــت کوتــاه پی هــم بخوانــی 

ــا  ــتند«. دزده ــینا را کش ــد » علی س ــته ان ــه نوش ــه هم ک

ــر او را کشــتند. دیگــر نیســت؛  ــک کامپیوت ــه خاطــر ی ب

ــادی اســتند  ــراد زی ــل علی ســینا اف ــم او را. مث منی بینی

کــه ممکــن اســت فقــط بــه خاطــر پادشــاهی دزدان در 

ــم.« ــل، آن هــا را نبینی ــب کاب قل

مســؤول  مدیــر  دریابــی،  ذکــی  یادداشــت  ایــن 

روزنامــه  ای اســت کــه  علی ســینا در آن جــا نخســتین 

ــت.  ــش برداش ــه رؤیاهای ــیدن ب ــرای رس ــش را ب گام های

روزنامــه ی،  ایــن  در  علی ســینا 

کارآمــوز  ماهــی  چنــد  مــدت 

بــه  او  از  هم کارانــش  بــود. 

خوش برخــورد  انســان  عنــوان 

او  می کننــد.  یــاد  خنــده رو  و 

دانشــجوی  کــه  ایــن  کنــار  در 

در  خرنــگاری  آخــر  ســال 

ــگاه  ــزم دانش ــکده ی ژورنالی دانش

کابــل بــود، رشــته ی اقتصــاد را 

امریکایی هــا  دانشــگاه  در  نیــز 

 . نــد ا می خو

کــه  زمانــی  شنبه شــب، 

دانشــگاه  ســمت  از  علی ســینا 

می گشــت،  بــر  خانــه اش  بــه 

از  یکــی  در  را  او  مســلح  دزدان 

کوچه هــای تاریــک دشــت برچــی 

در مربوطــات حــوزه ی ســیزدهم 

می کننــد.  غافل گیــر  امنیتــی، 

ــت  ــزی از هش ــاید چی ــاعت ش س

شــب نگذشــته بــود؛  علی ســینا 

در میــان تاریکــی و دود بــا دزدان 

ــر می شــود  ــو به دســت، درگی چاق

مــردم  از  صدایــش  و  رس  بــا  و 

امــا  می طلبــد؛  کمــک  محلــه 

کســی صدایــش را منی شــنود. 

نزدیــکان  از  فراســو،  عبــاس 

ایــن دانشــجو می گویــد، دزدان می خواســتند کمپیوتــر 

ــد  ــبب ش ــینا س ــت  علی س ــد، مقاوم ــون او را بگیرن و تلف

می شــود کــه دزدان او را بــا چاقــو بزننــد: »علــی کــه 

شــدیدا زخمــی شــده بــود، خواســته بــود کــه خــود را بــه 

ــه برســاند، ۴0-۵0 قــدم کــه پیــش مــی رود، دیگــر  خان

ــگ  ــه زن ــه خان ــد و ب ــه ی راه منی مان ــرای ادام ــی ب توان

ــل  ــه دلی ــینا ب ــند،  علی س ــواده  می رس ــا خان ــد. ت می زن

خون ریــزی زیــاد بی هــوش شــده اســت.«

بــه گفتــه ی فراســو، زمانــی کــه خانــواده ی  علی ســینا، 

انتقــال  خصوصــی  شــفاخانه های  بــه  را  شــان  پــر 

می دهنــد، مســؤوالن از تــداوی او خــودداری می کننــد و 

ــد. ــان می ده ــدی، ج ــفاخانه ی بع ــه ش ــیدن ب ــا رس ت

ــد کــه او  ــرادر  علی ســینا، می گوی ــری، ب ــه ظف عبدالل

آرزوهــای زیــادی در رس داشــت؛ انگلیســی خوانــده بــود 

و هم زمــان در دو دانشــگاه در دو رشــته ی مختلــف درس 

می خوانــد. پرتــالش و پــرکار بــود.

می گویــد:  کودکی هــای  علی ســینا  از  عبداللــه 

ــه رحمــت حــق  ــادرم ب ــود کــه م ــا چهــارده روزه ب »او تنه

پیوســت و مــدت بعــد پــدرم بــه دیــار ابــدی پیوســت؛ امــا 

علــی بــا تحمــل متــام مشــکالتی کــه بــا آن مواجــه بــود، 

ســخت در تــالش کســب علــم و دانــش بــود؛ تــا بتوانــد 

ــه متــام  ــش افتخــار باشــد و ب ــرای خــود و فامیل روزی ب

ــد.«  ــن آرزوهایــش دســت یاب ای

بــه  کــم  کــم  علی ســینا  عبداللــه،  گفتــه ی  بــه 

ــنبه  ــام روز ش ــا در ش ــود؛ ام ــده ب ــک ش ــش نزدی آروزهای

متــام آروزهایــش در میــان دود و تاریکــی در یکــی از 

او گرفتــه شــد. از  کوچه هــای شــهر کابــل، 

ــاد  ــس انتق ــرد پولی ــی از کارک ــن قربان ــواده ی ای خان

ــا  ــن قضای ــس در ای ــه پولی ــد ک ــد می کنن ــد و تأکی دارن

توجــه کم تــری دارد. عبــاس فراســو گفــت: »متأســفانه، 

ــس از  ــاعت پ ــا دو س ــد، آن ه ــگ زدن ــه زن ــس ک ــه پولی ب

رویــداد بــه ســاحه رســیدند و گفتنــد کــه مــا ایــن مســأله 

را پیگیــری می کنیــم؛ امــا دیگــر خــری از پولیــس 

نیســت کــه نیســت.« 

ــی  ــه ی جنای ــا حادث ــاید تنه ــینا ش ــه ی  علی س حادث

نیســت کــه در شــهر کابــل رخ می دهــد، شــهروندان 

ــی و دزدان  ــم جنای ــش جرای ــرا از افزای ــل اخی ــهر کاب ش

ــتند. ــاکی اس ــل ش ــهر کاب ــاط ش ــام نق ــلح در مت مس

وزارت  کارمنــد  عاملــی،  پیــش صبغت اللــه  روز  دو 

زراعــت، زمانــی کــه بــا موتر شــخصی اش از ســمت شــهر 

ــر می گشــت، ســاعت ۲ پــس از چاشــت  ــه اش ب ــه خان ب

در منطقــه ی نوآبــاد دهمزنــگ در مربوطــات حــوزه ی 

ــد و  ــلیک می کنن ــر او ش ــلح ب ــی دزدان مس ــوم امنیت س

ــد.  ــر او را می دزدن ــش، موت ــی کردن ــا زخم ب

ــاد  عاملــی کــه ســه روز اســت در شــفاخانه ی علی آب

بســری اســت، وضعیــت خوبــی نــدارد. او بــه روزنامــه ی 

ــود. در  ــد: »ســاعت ۲ بجــه ی روز ب ــل می گوی صبــح کاب

ــات  ــل، در مربوط ــک تی ــه روی تان ــگ، روب ــاد دهمزن نوآب

حــوزه ی ســوم. مــن ســودا گرفتــه بــودم و تــازه بــه موتــرم 

بــاال شــده بــودم. چهــار فــرد مســلح، دو فــرد آن دو 

دروازه ی راســت و چــپ را گرفتنــد و دو فــرد دیگــر پیــش 

رو و پشــت موتــر را قیــد کردنــد. بــه مــن هرچــه گفتنــد 

کــه پاییــن شــوم، نشــدم. وقتــی درگیــر شــدیم همــراه بــا 

مرمــی بــه پایــم شــلیک کردنــد. پــس از ایــن کــه زخمــی 

ــرا  ــره م ــت دادم، دو نف ــم را از دس ــوان مقاومت ــدم و ت ش

از موتــر پاییــن انداختنــد و موتــرم را همــراه بــا مبایــل و 

چنــد ســند دفــر بــا خــود بردنــد.« 

داکــران می گوینــد کــه زخــم صبغت اللــه عمیــق 

اســت و نیــاز اســت کــه تــا ده روز دیگــر نیــز بــه شــفاخانه 

بیســر باشــد. 

از کارکــرد  بــرادر صبغت اللــه،  ظهوراللــه عاملــی، 

ــا از  ــس تنه ــه پولی ــد ک ــکایت دارد و می گوی ــس ش پولی

ــاری  ــرای گرفت ــی ب ــچ اقدام ــه و هی ــزارش گرفت ــا گ آن ه

ــت.  ــرده اس ــه نک ــن حادث ــالن ای عام

ــت. از  ــا را گرف ــارات م ــا اظه ــس تنه ــت: »پولی او گف

ــات  ــت تحقیق ــده ی ریاس ــی، مناین ــوم امنیت ــوزه ی س ح

ریاســت  و  امنیــه  قوماندانــی  بررســی  تیــم  جنایــی، 

امنیــت همــه بودنــد. امــا دیگــر بــرای مــا گــزارش ندادند 

و حتــا ســه روز در شــفاخانه بودیــم؛ بــه مــا چیــزی خــر 

ــد.«  ــداده ان ن

ــه کمیســیون  ــده ی پولیــس ب طــرح احضــار فرمان

ــی مجلــس داخل

ــل یکــی  ــم جنایــی در ســطح شــهر کاب افزایــش جرائ

ــت  ــه ی مصؤونی از بحث هــای داغ روز یک شــنبه در کمیت

ــود.  ــدگان ب ــس مناین ــی مجل ــت داخل و کمیســیون امنی

مناینــدگان مــردم در مجلــس تأکیــد دارنــد کــه ســیلی از 

شــکایت های شــهروندان از ناحیه هــای مختلــف شــهر 

ــای  ــی و دزدی ه ــم جنای ــش جرائ ــر افزای ــی ب ــل مبن کاب

مســلحانه در ایــن کمیســیون ها رسازیــر شــده اســت. 

ــه،  ــن هفت ــنبه ی ای ــدگان، روز ش ــن مناین ــه ی ای ــه گفت ب

شــورای علــا نیــز تعــدادی از مناینــدگان را روی همیــن 

موضــوع دعــوت کــرده بودنــد و از آن هــا خواســته  انــد کــه 

بایــد در ایــن مــورد اقــدام فــوری و جــدی صــورت گیــرد. 

شــاری از مناینــدگان مجلــس یکــی از دالیــل افزایش 

جرائــم جنایــی در ســطح شــهر کابــل را هم دســتی 

ــه  ــد ک ــد دارن ــد و تأکی ــوان می کنن ــا دزدان عن ــس ب پولی

امنیتــی  حوزه هــای  آمریت هــای  از  عمــده ای  بخــش 

ــود.  ــروش می ش ــد و ف ــه خری ــور داخل ــط وزارت ام توس

غالم حســین نــارصی، مناینــده ی مــردم کابــل در 

ــا  ــه م ــت ک ــت اس ــد: »درس ــدگان می گوی ــس مناین مجل

برخــی پولیس هــای خــوب داریــم؛ امــا تعــدادش بســیار 

کــم اســت. تعــداد زیــادی از پولیس هــا بــا جنایــت کاران 

رس و کار دارنــد؛ بخشــی عمــده ی مســؤوالن حوزه هــای 

امنیتــی توســط وزارت داخلــه فروختــه می شــود. وقتــی 

ــران  ــدارک و ج ــر ت ــه خاط ــد، ب ــوزه می آین ــه ح ــا ب آن ه

ایــن موضــوع، دنبــال چنیــن راه هایــی می گردنــد.« بــه 

گفتــه ی آقــای نــارصی، یگانــه راه حــل چنیــن وضعیتــی 

ایــن اســت کــه مســؤوالن تنفیــذ قانــون در وزارت داخلــه 

و فرماندهــی پولیــس کابــل بایــد قانــون را تطبیــق کننــد 

ــا مجــرم برخــورد قانونــی و حقوقــی شــده و در بــدل  و ب

پــول رهــا نشــود. او تأکیــد می کنــد: »ایــن تنهــا راه 

اســت.« 

از ســویی هم فاطمــه نظــری، 

ــدگان  ــس مناین عضــو دیگــر مجل

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــز ب نی

می گویــد کــه پولیــس توانایــی 

ــل   تامیــن امنیــت باشــندگان کاب

را نــدارد و  همیــن امــر ســبب 

ــا گذشــت هــر  شــده اســت کــه ب

روز،گــراف جرایــم جنایــی بلندتــر 

ــرود.  ب

ــه   ــا توج ــزود، ب ــری اف ــو نظ بان

بــه ایــن کــه هــر روز حادثــه ای 

جنایــی در کابــل اتفــاق می افتــد 

و عامــالن آن دســتگیر منی شــوند 

و یــا دوبــاره رهــا می شــوند، نشــان 

بــا  نیــز  پولیــس  کــه  می دهــد 

می کنــد. همــکاری  دزدان 

رس انجــام مناینــدگان مجلس، 

ــار  ــرح احض ــنبه، ط ــروز یک ش دی

ــده ی پولیــس کابــل همــراه  فرمان

امنیتــی  حوزه هــای  آمــران  بــا 

ایــن شــهر را امضــا کــرده و بــه 

داخلــی  امنیــت  کمیســیون 

ــرح  ــن ط ــپردند. در ای ــس س مجل

کمیســیون  کــه  اســت  آمــده 

فرمانــده ی  داخلــی،  امنیــت 

پولیــس کابــل را یــک روز بــا متــام مســؤوالن حوزه هــای 

امنیتــی بــه مجلــس مناینــدگان احضــار کنــد و در کنــار 

آن از متــام ناحیه هــای شــهر کابــل، قربانیــان، شــاهدان 

و افــراد شــاکی کــه ســند و مدرکــی از جرم هــای جنایــی 

داشــته باشــند، نیــز خواســته شــود.
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نگرانــی  کابــل  پولیــس  فرماندهــی  مســؤوالن 

شــهروندان شــهر کابــل را در مــورد افزایــش جرائــم 

جنایــی در ایــن شــهر محســوس می داننــد؛ امــا تاکیــد 

ــل،  ــهر کاب ــت ش ــن امنی ــرای تأمی ــس ب ــه پولی ــد ک دارن

شــب و روز تــالش می کنــد. بــر اســاس آمــار فرماندهــی 

کابــل، تنهــا در دوهفتــه ی گذشــته، ۷0 رویــداد جنایــی 

در شــهر کابــل ثبــت شــده اســت کــه بلندتریــن ارقــام آن 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــل و رهزن ــت مبای رسق

فــردوس فرامــرز، ســخن گوی فرماندهــی پولیــس 

ــت: »در ۱۵ روز  ــل گف ــح کاب ــه ی  صب ــه روزنام ــل، ب کاب

نخســت مــاه جــدی، ۷0 واقعــه ی جنایــی از ســطح شــهر 

ــت  ــده اس ــت ش ــل ثب ــس کاب ــی پولی ــل در فرمانده کاب

کــه در ارتبــاط بــه ایــن قضایــا، ۱0۳ تــن بازداشــت 

ــه  ــدام ب ــال اق ــراد در ح ــن اف ــیاری از ای ــد. بس ــده  ان ش

ــد.« ــده  ان ــت ش ــی بازداش ــل جرم ــک عم ی

از ســویی  هــم، مــروه امینــی، معــاون ســخن گوی 

توانســته  وزارت  ایــن  کــه  می گویــد  داخلــه،  وزارت 

اســت تنهــا در مــاه قــوس ســال جــاری خورشــیدی، 

حــدود ۱۴9رویــداد کشــف کنــد کــه در ارتبــاط بــه 

ــون  ــن مظن ــر از ۲۴0 ت ــی بیش ــای جنای ــن رویداده ای

بازداشــت شــده  انــد. 

ــداد  ــه تع ــوس ب ــاه ق ــا در م ــت: »م ــی گف ــم امین خان

۲۴۱ تــن مظنــون را در پیونــد بــه ۱۴9 رویــداد دســتگیر 

ــتانی  ــه دادس ــی ب ــون اساس ــاده ی ۱۳۴ قان ــق م و طب

ــرم  ــه ج ــن ب ــان، ۳۳ ت ــن می ــم. در ای ــرده ای ــی ک معرف

قصــد قتــل، ۳۸ تــن بــه جــرم چپاولگــری و ۴۵ تــن بــه 

ــت.« ــده اس ــتگیر ش ــل دس ــهر کاب ــت در ش ــرم رسق ج

معــاون ســخن گوی وزارت داخلــه تأکیــد دارد، در 

ــل رخ داده،  ــی کــه در کاب ــا ۸0 درصــد واقعات کل ۷۵ ت

ــت. ــده اس ــف ش ــن وزارت کش ــط ای توس

بــر اســاس آمــار نهادهــای امنیتــی افغانســتان در 

یــک ســال گذشــته حــدود ۵۲۳ تــن در اثــر جرائــم 

جنایــی در شــهر کابــل بــه قتــل رســیده  انــد. آمــار ایــن 

نهادهــا نشــان می دهــد کــه در جریــان یــک ســال اخیــر 

ــت  ــی ثب ــه ی جنای ــل، ۲ هــزار و ۶۳۲ واقع در شــهر کاب

شــده اســت کــه از آن جملــه ۵۲۳ مــورد قتــل، ۶۳۸ 

رویــداد زخمــی، ۲۶ واقعــه ی آدم ربایــی، 9۳۷ مــورد 

رسقــت و متباقــی آن جرائــم ديگــر گــزارش شــده اســت. 
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شــاهراه های  بــرف  کــه  شــب هایی  ایــن  در 

افغانســتان را مســدود کــرده اســت و مســافران 

می شــوند  مجبــور  استخوان ســوز  رسمــای  در 

ــم  ــک مزدح ــا در ترافی ــا روزه ــه بس ــاعت ها و چ س

ــت  ــزار من ــا ه ــود و ب ــدا ش ــؤولی پی ــا مس ــد ت مبانن

دل بســوزاند، خــدم و حشــم خــود را از خــواب 

ســنگین بیــدار کنــد تــا کاری کننــد و راهــی بــرای 

مســافران بخــت برگشــته بــاز کننــد؛ امــا خــری از 

مســؤوالن نیســت. کســانی کــه در قــواره ی مســؤول 

نــه چنــدان متعهــد، در ایــن شــب های برفــی و 

رسد ترجیــح می دهنــد کــه در رخت خواب هــای 

ــا  ــد ت ــوش بگذران ــه گ ــه ب ــده، پنب ــود ملی ــرم خ گ

ــور و در  ــاهراه های کش ــه در ش ــردم را ک ــدای م ص

کوتل هــای برفــی پشــت ترافیــک و راه بنــدان گیــر 

ــوند. ــد، نش ــاده ان افت

در ایــن وانفســای تن پــروری و تنبلــی مــردان 

مســؤولیت ناپذیر افغانســتان، کســی اســت کــه از 

جنــس مــردان نیســت. همیــن مردانــی کــه هشــت 

مــاه اجرایــی شــدن حکــم مســؤولیت او را بــه 

ــه تعویــق انداختنــد  عنــوان شــهردار شــهر شــان ب

ــان  ــه ی آن ــروی مردان ــدن او، آب ــهردار ش ــا ش ــا ب ت

نــرود و کســی بــه آنــان طعنــه  ندهــد کــه چــرا 

ــت.  ــک زن اس ــان ی ــهر ش ــهردار ش ش

میــدان وردک،  شــهردار  غفــاری،  ظریفــه 

ــی و  ــت وال ــن اس ــه ممک ــی ک ــنبه در حال ــب ش ش

فرمانــده ی پولیــس میــدان وردک در خانــه ی گــرم 

شــان بودنــد، بــه شــاهراه آمــد و کوتلــی را کــه 

ــدود  ــاری مس ــه ی برف ب ــهر در نتیج ــدان ش در می

ــرد. ــاز ک ــک ب ــه روی ترافی ــود، ب ــده ب ش

ظریفــه غفــاری زنــی کــه بــا مشــقت های فــراوان 

توانســت بــر نــگاه مردســاالرانه ی افغانســتان پیــروز 

فــراوان،  مشــقت های  و  حکایت هــا  از  بعــد  و 

ــا  شــهردار میــدان وردک شــود. او در ایــن مــدت ب

تــالش فــراوان نشــان داد کــه مســؤولیت پذیــری، 

متعهــد بــودن و خدمــت بــه مــردم معطــوف بــه 

ــر  ــه ه ــت ک ــرده اس ــت ک ــت. او ثاب ــیت نیس جنس

شــهروند افغانســتان اگــر وجــدان کاری داشــته 

باشــد، می توانــد مصــداق بــارز مســؤولیت پذیــری 

ــد.  ــد باش ــت و تعه ــاد صداق و من

 کارهــای بانــو غفــاری، بــا اســتقبال گســرده ی 

مــردم در میــدان وردک مواجــه شــده اســت. بــدون 

ــب و  ــم در دل ش ــاهراه، آن ه ــه ش ــنت ب ــک رف ش

بــرای بــاز کــردن راه بــه روی ترافیــک و بــه خصوص 

در والیتــی کــه در ناامنــی در میــان والیت هــای 

افغانســتان شــهره اســت، کار ســاده ای نیســت 

ــیاری  ــه در بس ــد ک ــجاعتی می طلب ــا ش ــه بس و چ

از مــردان مســؤول در والیــت میــدان وردک وجــود 

ــت  ــند، ثاب ــته باش ــم داش ــجاعت ه ــر ش ــدارد. اگ ن

ــرای  ــته و ب ــدان کاری نداش ــه وج ــت ک ــده اس ش

شــان فــرق منی کنــد کــه مســافری در هنــگام 

ــد  ــتان چن ــوز زمس ــای استخوان س ــب و در رسم ش

ســاعت بایــد در انتظــار بــاز شــدن راه می نشســتند 

ــاز شــود.  ــا مســیر ترافیــک بــه روی شــان ب ت

بانــو غفــاری نشــان داد کــه بــه معنــای کامــل، 

او  بــا مســؤولیتش آشــنا اســت و می دانــد کــه 

بــرای آن شــهردار شــهر شــده اســت تــا بــه مردمــش 

وظیفــه،  ایفــای  در  صداقــت  کنــد.  خدمــت 

امــری اســت کــه بایــد در دولــت و در فرهنــگ 

حکومــت داری بیــن مــردم افغانســتان نهادینــه 

شــود. فرهنگــی کــه باتأســف تــا امــروز از نبــود آن 

ــدان  ــانی، وج ــگ خدمت رس ــرده و در فرهن ــج ب رن

ــم.  ــته ای ــکل داش ــؤولیت مش ــد در مس کاری، تعه

ــر  ــا فک ــود، خیلی ه ــه ب ــاری گفت ــو غف روزی بان

می کننــد کــه شــهردار زن منی توانــد یــک شــهر را 

اداره کنــد؛ امــا او نشــان داد کــه بــر خــالف تصــور 

ــز  ــت می ــر پش ــد اگ ــک زن می توان ــا ی ــوم، حت عم

هــم نباشــد، بهــر از آنــان بــه شــهروندان خدمــت 

کنــد.

ــر و در پســت شــهرداری،  مــا در ســال های اخی

شــاهد حضــور زنــان پرتــالش و بــا پشــت کاری 

ــال  ــم. در س ــاری بوده ای ــه غف ــو ظریف ــون بان هم چ

۱۳۸۷ عــذرا جعفــری، نیــز نخســتین زنــی بــود کــه 

از ســوی اداره ی ارگان هــای محلــی افغانســتان بــه 

ــدی،  ــت دایکن ــز والی ــی، مرک ــهردار نیل ــوان ش عن

بانوانــی مثــل شــهردار میــدان  گاشــته شــد. 

ــت های  ــروز در پس ــه ام ــد ک ــان داده ان وردک نش

شــهرداری،  و  خدماتــی  بخش هــای  در  دولتــی 

ــت.  ــی اس ــی خال ــن زنان ــای چنی ج

هفتاد واقعه ی جنایی در دو هفته
روزبرخی نمایندگان مجلس پولیس را شریک دزدان می دانند

ت 
داش

یکی زن کارییاد
 به از صد هزار 

علی شیر شهیر

حسن ابراهیمی

عباس فراسو، از نزدیکان این دانشجو 

می گوید، دزدان می خواستند کمپیوتر 

و تلفون او را بگیرند، مقاومت  علی سینا 

سبب شد می شود که دزدان او را با 

چاقو بزنند: »علی که شدیدا زخمی 

شده بود، خواسته بود که خود را به 

خانه برساند، 4۰-5۰ قدم که پیش 

می رود، دیگر توانی برای ادامه ی راه 

منی ماند و به خانه زنگ می زند. تا 

خانواده  می رسند،  علی سینا به دلیل 

خون ریزی زیاد بی هوش شده است.«
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

نیمــه  از  زمســتان  نخســت  مــاه 

گذشــته اســت و مــردم در والیت هــای 

مختلــف در حــال تجربــه ی بــرف بــاری 

ــتند. ــتان اس ــوزناک زمس ــای س و رسم

شــار  برفــی،  روزهــای  ایــن  در   

زیــادی از جوانــان پایتخــت از دخــران 

و پــران؛ هــوای برفــی و پــاک کابــل را فرصتــی بــرای 

نفــس کشــیدن دانســته و بــرای دور کــردن ناراحتی شــان و 

ــا بــه  شــادی آفریــدن بــه محل هــای تفریحــی می رونــد و ی

خیابان هــا می ریزنــد تــا از بــرف و رسمــای آن لــذت برنــد.

خانواده هــای  از  زیــادی  شــار  حــال  ایــن  در  امــا 

افغانســتانی از پایتخــت گرفتــه تــا والیت هــای شــالی 

و مرقــی رسمــای ســوزناک زمســتان را زیــر خیمه هــا 

بــه  دست رســی  بــدون  روســتایی  خانه هــای  در  یــا  و 

می گذراننــد. زندگــی  اولیــه ی  امکان هــای 

ــار وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان،  ــر اســاس آم ب

در ســال روان 9۵ هــزار خانــواده، نیازمنــد بــه کمک هــای 

ابتدایــی زمســتانی انــد کــه شــار شــان از دو میلیــون نفــر 

می گــذرد.

وزارت  ایــن  ســخن گوی  انصــاری،  عبدالباســط 

بازگشــت  و  مهاجــران  وزارت  حــال  تــا  کــه  می گویــد 

کننــدگان تنهــا بــه ۱۳ هــزار خانــواده کمــک کــرده اســت 

ــه ی  ــز از دو هفت ــر نی ــواده ی دیگ ــه ۱۲۱00خان ــک ب و کم

پیــش رشوع شــده کــه در حــال جریــان اســت.

ــه  ــر اســاس آمــار ایــن وزارت، خانواده هــای نیازمنــد ب ب

کمک هــای زمســتانی در ۲۴ والیــت بــه رس می برنــد. ایــن 

مهاجــران در وضعیــت بســیار بــدی بــه رس می برنــد، شــار 

ــا  ــژه ی بی ج ــای وی ــدگان در اردوگاه ه ــن بی جاش ــاد ای زی

ــتان را در  ــب های رسد زمس ــا ش ــر خیمه ه ــدگان؛ در زی ش

ــه روز می رســانند. انتظــار دریافــت کمکــی ب

در کابــل ۴۷ اردوگاه ویــژه ی بی جــا شــدگان اســت کــه 

ــی  ــار راه ــدگان در چه ــا ش ــژه ی بی ج ــا در اردوگاه وی تنه

ــد.  ــواده زندگــی می کن ــر، ۱۱ هــزار خان قن

ــت  ــت، هف ــز هش ــر نی ــای دیگ ــور در اردوگاه ه همین ط

یــا پنــج هــزار خانــواده در زیــر خیمه هــای رسد از زمســتان 

ــد. ــی می کنن پذیرای

در  شــدگان  بی جــا  بیشــر  نیــز  والیت هــا  در 

ــن  ــه ای ــد ک ــه رس می برن ــران ب ــژه ی مهاج ــای وی ارودگاه ه

دارد. قــرار  آن  مرکــز  در  والیــت  هــر  در  اردوگاه هــا 

می گویــد  بازگشــت کنندگان  و  مهاجــران  وزارت 

ــای  ــر را نهاد ه ــواده ی دیگ ــزار خان ــه ۵۲ ه ــک ب ــه نزدی ک

کــه  بودنــد  داده  کمــک  وعــده ی  همــکار،  بین املللــی 

ایــن کمک هــا در ۲۴ والیــت در حــال جریــان  توزیــع 

اســت. 

ــای  ــوا خانواده ه ــل رسدی ه ــه دلی ــور ب ــال کش در ش

نیازمنــد بــه کمــک در وضعیــت بدتــری در مقایســه بــا دیگر 

والیــت هــا اســت. بغــالن، فــراه، بلــخ، کنــدز  و بدخشــان 

ــر دارد. ــده ی بیش ــا ش ــه بی ج ــت ک ــی اس والیت های

 نهادهــای کمک رســان بین املللــی نیــز در هاهنگــی 

بــا وزارت مهاجــران و بازگشــت کنندگان بــه خانواده هــا 

ــد. ــک می کنن کم

و  مهاجــران  وزارت  ســوی  از  کــه  کمکــی 

ــود، از  ــد می ش ــای نیازمن ــه خانواده ه ــت کنندگان ب بازگش

ــرای یــک  ــا ۲0000 افغانــی اســت کــه ب ۵000 افغانــی ت

می شــود. پرداخــت  بــار 

کــه  دیگــر  کمک رســان  ســازمان های  همین طــور 

عهــده دار کمک رســانی بــه ۵۲ هــزار خانــواده ی شــده 

انــد؛ مــواد ســوخت و خوراکــی بــه ایــن خانواده هــا کمــک 

. می کنــد

البتــه بایــد یــاد آور شــد، بــه خانواده هایــی کــه از 

ــوی  ــود، از س ــک می ش ــان، کم ــای کمک رس ــوی نهاد ه س

بــه  همین گونــه  منی شــود.  کمکــی  مهاجــران  وزرات 

خانواده هایــی کــه از ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــت 

کننــدگان کمــک شــده اســت، از نهــاد هــای کمک رســان 

دیگــر، کمکــی دریافــت منی کننــد.

ایــن کمک هــا بــه ســختی می توانــد نیــاز خانواده هــای 

ــه کمــک را رفــع کنــد. در زمســتان امســال کــه  نیازمنــد ب

ــتان در  ــن زمس ــا، رسد تری ــای ناس ــاس پیش بینی ه ــه اس ب

ــای  ــود، خانواده ه ــد ب ــش خواه ــال های پی ــا س ــه ب مقایس

نیازمنــد چگونــه می تواننــد در زیرخیمه هــا بــا پنــچ تــا 

بیســت هــزار افغانــی، همــه ی زمســتان خــود را بگذارننــد. 

ــد  ــای نیازمن ــه خانواده ه ــت ک ــن اس ــم ناممک ــن رق ــا ای ب

بــه کمــک بتواننــد، از زمســتان امســال جــان ســامل بــه در 

برنــد.

وضعیــت خانواده هایــی کــه در زیــر خیمه هــا بــه رس 

اگــر  اســت.  نگران کننــده  و  دشــوار  خیلــی  می برنــد، 

کمک هــای جــدی از ســوی وزارت مهاجــران و یــا هــر نهــاد 

مســؤول دیگــر صــورت نگیــرد، در پایــان امســال افغانســتان 

بــا فاجعــه ی بــزرگ انســانی رو بــه رو خواهــد شــد. ایــن در 

حالــی اســت کــه هنــوز هــم شــار زیــاد خانواده هــای 

نیازمنــد، همیــن کمــک ناچیــز را نیــز دریافــت نکــرده انــد.

ایــن بــه ایــن معنــا اســت که جــان و ســالمت باشــندگان 

افغانســتان نــه بــرای حکومــت مهــم اســت و نــه نــزد نهــادی 

بــه نــام پارملان.

تأمیــن نیازهــای اولیــه ی باشــندگان کشــور، مهم تریــن 

مکلفیــت دولــت اســت. بی توجهــی حکومــت و بی هویتــی 

ــاه نخســت زمســتان از  پارملــان باعــث شــده اســت کــه م

نیمــه بگــذرد و شــار زیــادی از خانواده هــای مهاجــر 

خانه هــای  در  یــا  و  خیمه هــا  زیــر  در  افغانســتانی 

روســتایی، بــدون امکان هــای ابتدایــی زندگــی بــه رس 

ــران  ــار وزارت مهاج ــاس آم ــر اس ــر ب ــوی دیگ ــد. از س برن

و بازگشــت کننــدگان، قــرار اســت تنهــا بــه ۷۷ هــزار 

ــود. ــک ش ــواده کم خان

ــه  ــد ب ــواده ی نیازمن ــزار خان ــم ۱۸ ه ــاز ه ــه ب ــن گون ای

کمــک  از دایــره ی کمک هــای وزارت مهاجــران و نهادهــای 

همــکار شــان بــه دور مانــده و ناچــار انــد بــا مــرگ ناشــی از 

رسمــای زمســتان و گرســنگی کنــار بیاینــد.

فرزندان زمین

چشم انتظار مرگ
 در زیر خیمه های زمستانی

مجیب ارژنگ

  بــرای تنظیــم روابــط مــردم و حفــظ نظــم در اجتــاع، دولــت 

ــرای هــر شــخص امتیاز هایــی را می شناســد کــه مجمــوع ایــن  ب

امتیاز هــا را حقــوق می نامنــد. حــق حیــات، حــق مالکیــت، حــق 

آزادی کســب وکار و ده هــا حــق دیگــر، برخــی از حقوقــی اســت 

کــه انســان بــه حکــم انســان بــودن دارا اســت. 

حقــوق زنــان اصطالحــی اســت کــه اشــاره بــه آزادی و حقــوق 

زن در متــام ســنین دارد و دلیــل دســته بندی ایــن حقــوق تحــت 

عنــوان زنــان و جــدا کــردن آن از حقــوق عام تــری ماننــد حقــوق 

بــر، ریشــه در ایــن تئــوری دارد کــه ایــن حقــوق در ابتــدا بــرای 

متــام بریــت بــه رســمیت شــناحته شــده؛ امــا مدافعــان حقــوق 

ــان  ــی، زن ــی و فرهنگ ــل تاریخ ــه دالی ــه ب ــدند ک ــی ش ــان مدع زن

کم تــر از ایــن حقــوق برخــوردار بــوده  انــد. 

می شــود:  مــوارد  ایــن  شــامل  معمــوال  زنــان  حقــوق     

حــق  کار،  رأی، حــق  و خود مختــاری، حــق  بدنــی  متامیــت 

دســت مزد برابــر بــرای کار برابــر، حــق مالکیــت، حــق مشــارکت 

ــل،  ــق تحصی ــت ح ــزاب و در نهای ــی و اح ــای قانون در قرارداد ه

ازدواج.  و  رسپرســتی 

1-  حق تحصیل 

ــد؛  ــان نیــز ماننــد مــردان ســهم مســاوی در آمــوزش دارن    زن

امــا ایــن حــق هاننــد ســایر حقــوق زنــان در طــول تاریــخ بــه ویژه 

دوره ی طالبــان از زنــان ســلب شــده بــود. بــه  طوری کــه فعالیــت 

ــه امــور منــزل می شــد. پــس  ــان محــدود ب ــان در دوره ی طالب زن

از ســقوط طالبــان و روی کار آمــدن نظــام جدیــد در افغانســتان، 

توجــه بــه زن بــا تصویــب قوانیــن حایتــی از آن هــا بیشــر شــد. 

قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر مســاوات افــراد در برابــر قانــون و از 

ــام  ــق مت ــم را ح ــرد، تعلی ــه زن و م ــض علی ــنت تبعی ــان برداش می

ــان از ایــن حــق  اتبــاع افغانســتان عنــوان می کنــد و مانعــت زن

ــه زن  ــونت علی ــع خش ــون من ــل قان ــادی مث ــن ع ــط قوانی را توس

ــت. ــرده اس ــگاری ک جرم ان

   عــالوه بــر تصویــب قوانیــن متعــدد جهــت حایــت از زنــان 

ــه  ــتا ب ــن راس ــت در ای ــه، دول ــیب پذیر جامع ــر آس ــوان ق ــه عن ب

حفاظتــی  و  حایتــی  متعــدد  کنوانســیون های  و  اعالمیه هــا 

ــق  ــی ح ــی بین امللل ــناد حقوق ــی اس ــه در متام ــده ک ــق ش ملح

تحصیــل زنــان بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی تریــح شــده 

ــض  ــکال تبعی ــه اش ــع کلی ــیون رف ــه در کنوانس ــان چ ــت. چن اس

علیــه زنــان از مکلفیــت دولت هــای عضــو ایــن کنوانســیون بــرای 

تضمیــن حقــوق مســاوی زنــان بــا مــردان در زمینــه ی آمــوزش بــه 

ویــژه در اخــذ مــدارک تحصیلــی و دست رســی بــه تحصیــل تذکــر 

داده شــده اســت. از طــرف دیگــر اعالمیــه ی جهانــی حقــوق بــر 

ــه  ــرورش از جمل ــوزش و پ ــدی از آم ــه بهره من ــد ک ــح می کن تری

حقــوق بــری اســت. 

بنابرایــن، حــق تحصیــل بــه  عنــوان شــاخه ای از حقــوق 

زنــان در اســناد داخلــی و بین املللــی همــواره مطــرح بحــث 

بــوده اســت؛ زیــرا حــق تحصیــل زیــر حقــوق اساســی زنــان قــرار 

می گیــرد و رابطــه ی مســتقیم بــا ســالمت روحــی خانــواده دارد. 

2- تحصیل در خارج از کشور

ــوق   ــه حق ــان ب ــی زن ــزان دست رس ــش می ــال افزای ــه دنب    ب

شــان خصوصــا برخــورداری آنــان از حــق تحصیــل و پذیــرش 

ــتیاق  ــعه یافته، اش ــی و توس ــبتا فرهنگ ــات نس ــق در والی ــن ح ای

زنــان بــرای تحصیــل در دانشــگاه های خارجــی و اســتفاده از 

بورســیه های تحصیلــی افزایــش یافتــه اســت. عمومــا کشــور های 

لیســانس،  مقاطــع  در  را  تحصیلــی  بورســیه های  پیش رفتــه 

ماســری و دکــرا جهــت بــاال بــردن ســطوح علمــی ــــ فرهنگــی 

کشــور های کم تــر توســعه یافته عرضــه می کننــد کــه در ایــن 

ــان  ــه زن ــوف ب ــا معط ــور ها و نهاد ه ــن کش ــب ای ــه اغل ــان توج می

اســت؛ زیــرا در جوامــع ســنتی زنــان در اغلــب مــوارد بــا بحــران 

ــد. ــه دهن ــل ادام ــه تحصی ــد ب ــد و منی توانن ــی مواجــه  ان تحصیل

ــل در  ــرای تحصی ــان ب ــب زن ــث ترغی ــی باع ــه عوامل • چ

می شــود؟ خارجــی  دانشــگاه های 

عرف هــای  و  ســنن  وجــود  متــادی  ســال های  طــی 

بی بنیــاد، ذهــن زنــان را شست وشــو داده و رفتــه رفتــه قبوالنــدن 

برخــی پند ارهــای خرافــی کــه ریشــه در جاهلیــت محــض داشــت 

بــرای ازدواج اســت«، »دخــر منی توانــد تنهــا  مثــل »دخــر 

جایــی بــرود«، »دخــری  کــه دانشــگاه بخوانــد یــا موبایــل داشــته 

باشــد خــراب اســت« و امثــال این هــا ملکــه ی ذهــن زنــان جــوان 

ــه ازدواج در  ــزم ب ــود را مل ــران خ ــه دخ ــان ک ــود. آن چن ــده ب ش

ســنین خردســالی می دانســتند و تــا کنــون نیــز در بیــن بیشــر 

خانواده هــا چنیــن عقایــدی پی ریــزی شــده اســت. 

زینــب، نــام مســتعار دخــر ۱۴ســاله اســت کــه در همســایگی 

مــان زندگــی می کنــد. او کــه در یــک خانــواده ی ســنتی و 

بی ســواد رشــد کــرده، می گویــد: »بــرادرم هــر بــار بــه مــن 

ــر  ــه در آخ ــرا ک ــت چ ــده اس ــو بی فای ــدن ت ــد درس خوان می گوی

ــده ای کالن  ــن عقی ــا چنی ــه ب ــز ک ــب نی ــوی.« زین ــروس می ش ع

شــده، می گویــد: »درس خوانــدن مــا را به جــای منی رســاند؛ 

ــود  ــا وج ــا ب ــت« ؛ ام ــه داری اس ــا خان ــی م ــه ی اصل ــون وظیف چ

ــم  ــی چش ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــروزه ب ــی، ام ــای جهان حایت ه

و  داشــته  وجــود  ســال ها  کــه  خشــونت هایی  روی  بــه   زنــان 

ــپری  ــود را س ــونت های روزگار خ ــن خش ــج ای ــول رن ــا قب ــان ب آن

ــه ی  ــرای ادام ــان ب ــالش زن ــذا ت ــت؛ ل ــده اس ــاز ش ــد، ب می کردن

تحصیــل بــه  عنــوان یکــی از حقــوق اساســی  شــان افزایــش یافتــه 

ــت.  اس

ــگاه های  ــل در دانش ــه تحصی ــان ب ــل زن ــاد می ــل ازدی کال دلی

خارجــی را می تــوان بــه دو دســته ی اقتصــادی و اجتاعــی 

ــرد. ــه ک خالص

3- دالیل اجتامعی

ــا  ــتان ب ــان در افغانس ــد، زن ــاره ش ــال اش ــه قب ــوری  ک هان ط

مشــکالت عمیــق دســت و پنجــه نــرم می کننــد. بــه نقــل از 

ــا  ــاالنه ب ــان س ــتان، زن ــر افغانس ــوق ب ــقل حق ــیون مس کمیس

ــی  ــی و روان ــمی، جنس ــونت های جس ــی از خش ــکال مختلف اش

مواجهــه انــد. طبــق آمــار ایــن کمیســیون، در جریــان ســال 

ــان از  ــه زن ــونت علی ــه ی خش ــورد قضی ــش از ۵۱۳۲ م ۲0۱۵ بی

مجمــوع خشــونت های کــه علیــه زنــان صــورت می گیــرد بــه 

ثبــت رســیده کــه ایــن مســأله رابطــه ی مســتقیم بــا متایــل زنــان 

ــور های  ــان در کش ــت آن ــور و اقام ــارج از کش ــل در خ ــه تحصی ب

خارجــی دارد.

ــه،  ــط جامع ــوم غل ــی رس ــال ها قربان ــه س ــان ک ــده ای از زن ع

قــوم و خانــواده ی خــود بودنــد، خــروج از کشــور بــه قصــد 

ادامــه ی تحصیــل را بهریــن فرصــت بــرای رهایــی از ایــن معضــل 

ــزد  ــی ن ــیه های تحصیل ــدی از بورس ــع بهره من ــد. در واق می دانن

برخــی از دخــران، مطمنئ تریــن راه ممکــن بــرای پناهنــده 

ــان  ــا نش ــه آماره ــت؛ بدبختان ــی اس ــور خارج ــک کش ــدن در ی ش

ــد،  ــل می رون ــرای تحصی ــه ب ــجویی ک ــر ۱0 دانش ــد از ه می ده

تنهــا ۲ تــا ۴ نفــر مجــددا بــر می گردنــد و متباقــی پناهنــده 

ــون  ــرا اکن ــد؛ زی ــان  ان ــان زن ــن پناه جوی ــر ای ــه بیش ــوند ک می ش

کــه آنــان بــا حقــوق خــود آشــنایی بیشــری دارنــد و صدماتــی را 

ــه آن هــا می رســد،  ــوق  شــان ب ــت حق ــه ی عــدم رعای کــه از ناحی

و  جنســیتی  تبعیض هــای  تحمــل  می کننــد.  درک  بیشــر 

ــد  ــگ می کن ــوری تن ــه را ط ــان عرص ــوق  ش ــدن حق ــال ش لگدم

ــل  ــان مث ــرای ش ــی ب ــای تحصیل ــت آوردن بورس ه ــه  دس ــه ب ک

ــد.  ــل می کن ــی عم ــک ناج ی

تعــداد دیگــر،  دلیــل و هــدف کامــال متفاوتــی بــرای تحصیــل 

آنــان کــه خــود مســتقیم  در دانشــگاه های خارجــی دارنــد؛ 

انــد،  بــوده   آن  وقــوع  شــاهد  یــا  و  بودنــد  خشــونت  درگیــر 

ــونت  ــروز خش ــری از ب ــرای جلوگی ــی ب ــل را راه ــه ی تحصی ادام

ــه  ــی ک ــد. حکیمــه، دخــر جوان ــده می دانن ــه نســل های آین علی

ــم  ــل می کن ــن تحصی ــد: »م ــت می گوی ــاد اس ــوی اقتص دانش ج

ــر  ــم زی ــم دخران ــم؛ منی خواه ــی باش ــادر توانای ــده م ــا در آین ت

ــا تحصیــل در دانشــگاه های  ــد. مــن می خواهــم ب ــم برون ــار ظل ب

خارجــی بــه خانــواده و اقوامــم نشــان بدهــم کــه ضعیف نیســتم.«

دوم  جنــس  را  زن  همیشــه  خانــواده اش  می گویــد  او   

ــه. ــای خان ــام کاره ــرای انج ــر ب ــده مگ ــق نش ــه خل ــد ک می دانن

ــای  ــهمی در تصمیم گیری ه ــچ س ــرد: »هی ــه ک ــه اضاف حکیم

خانوادگــی نــدارم؛ چــون از نظــر آنــان مــن زنــم و زن ناقص العقــل 

اســت.« وجــود چنیــن تفکــری آنــان را ترغیــب بــه ادامــه ی 

تحصیــل در دانشــگاه های خارجــی می کنــد. 

4-  دالیل اقتصادی

تحصیــل یکــی از راه هــای اشــتغال زایی بــرای زنــان محســوب 

می شــود؛ بــه خصــوص در جامعــه ای ماننــد افغانســتان کــه 

نیــروی کاری جنــس زن بســیار محــدود اســت و دولــت عالقه منــد 

حضــور زنــان در عرصه ی اداری و سیاســی اســت؛ داشــنت مدارک 

لیســانس، ماســری و باالتــر از آن از دانشــگاه های معتــر جهــان 

ــک  ــی کم ــم اداری ــــ سیاس ــت های مه ــان در بس ــذب زن ــه ج ب

ــزان  ــش می ــث افزای ــوع باع ــن موض ــر ای ــوی دیگ ــد. از س می کن

ــان هــدف  ــه کل زن ــان می شــود. لــذا اکرثیــت قریــب ب درآمــد زن

ــه ی اول  ــل در دانشــگاه های خارجــی در مرحل  شــان را از تحصی

ــد. ــوان می کنن ــد عن ــش درآم افزای

• موانع تحصیل زنان در دانشگاه های خارجی

   مســلا بزرگ تریــن مانــع بــر رس راه زنانــی کــه قصــد ادامــه ی 

تحصیــل در کشــور دیگــر را دارنــد، نگــرش منفــی جامعــه بــه ایــن 

پدیــده اســت. حــال کــه بســر تحصیلــی بــرای زنــان همــوار شــده 

ــا  ــی اســتند، ب ــان در آرزوی اســتفاده از چنیــن فرصــت طالی و زن

ــه رو  ــع روب ــراد جام ــراب اف ــت خ ــی ذهنی ــع؛ یعن ــن مان بزرگ تری

اســتند. عــرف و عــادات غلــط در افغانســتان چنــان ریشــه دوانــده 

کــه حتــا در والیت هــای کلیــدی کــه اغلــب مــردم آن دم از متــدن 

ــان  ــل زن ــوز نتوانســنت حــق تحصی ــد، هن و رشــد فرهنــگ می زنن

ــه معنــای کامــل آن درک کننــد و مانــع دخــران از تحصیــل  را ب

ــان را در  ــه آن ــل ب ــازه ی تحصی ــوند و اج ــر می ش ــع باالت در مقاط

کشــور دیگــر منی دهنــد؛ گذشــته از آن مــردم جامعــه ی مــا چنــان 

تحــت تأثیــر هم دیگــر قــرار دارنــد کــه در بســیار مواقــع از تصامیــم 

ــرف  ــردم من ــدگاه م ــر دی ــه خاط ــود ب ــی خ ــاز زندگ رسنوشت س

ــن  ــز در ای ــران نی ــل دخ ــی رود تحصی ــع من ــس توق ــوند؛ پ می ش

ــه نظــر مــردم نباشــد. اغلــب خانواده هــا در ایــن  جامعــه بســته ب

مــورد چنیــن نگرشــی دارنــد »تــا حــال بــه هیــچ یــک از دخــران 

فامیــل اجــازه داده نشــده کــه بــه تنهایــی بــه قصــد تحصیــل بــرای 

ــا«  ــد »و ی ــی کنن ــری زندگ ــور دیگ ــواده در کش ــی دور از خان مدت

ــرای ادامــه ی تحصیــل بفرســتم، مــردم مــرا چــه  اگــر دخــرم را ب

ــا  ــران م ــان و دخ ــوق زن ــن حق ــن چنی ــفانه ای ــد.« متأس می گوین

ــردم می شــود. ــث م ــی حــرف و حدی قربان

ــه  ــه، حمل ــورت گرفت ــای ص ــی گزارش ه ــر؛ ط ــرف دیگ   از ط

ــی در  ــت جنس ــا آزار و اذی ــی ی ــاوز جنس ــد تج ــه قص ــان ب ــه زن ب

دانشــگاه های معتــری مثــل هــاروارد، در رقــم باالیــی قــرار دارد؛ 

لــذا وجــود چنیــن وضعیتــی بــرای دخــران مــا بزرگ تریــن تــرس 

محســوب می شــود و آن هــا را از تحصیــل در کشــور خارجــی 

منــرف می کنــد. در واقــع در پهلــوی تــرس از دســت دادن یــک 

سلســله ارزش هــای دینــی و اخالقــی، بزرگ تریــن دغدغــه ی 

ــط  ــونت ها توس ــن خش ــای ای ــرش مجنی علیه ه ــدم پذی ــان ع زن

جامعــه اســت. بنابرایــن، دخرانــی کــه عمــری بــرای شــان 

گــوش زد شــده کــه بــرای حفاظــت خــود بایــد ســایه ی یــک مــرد 

را بــا خــود داشــته باشــند، قبــول چنیــن ریســکی تــاوان گزافــی 

بــرای شــان دارد، بنابرایــن، ایــن مســأله آنــان را از ادامــه ی 

ــد. ــع می کن ــری من ــور دیگ ــل درکش تحصی

   پدیــده ی تحصیــل در دانشــگاه های خارجــی دو قطــب 

ــه  ــن حــق را ب ــد ای ــه توانســته  ان ــی ک ــرای زنان ــی ب ــت و منف مثب

ــته  ــان توانس ــده از زن ــن ع ــه ای ــد دارد؛ خوش بختان ــت بیاورن دس

ــق  ــنت ح ــرت داش ــه در ح ــان ک ــزاران زن افغ ــان ه ــد، از می  ان

تحصیــل در دانشــگاه های خارجــی بــه رس می برنــد، از ایــن حــق 

برخــوردار شــوند؛ امــا ایــن دســته از زنــان بــا چالــش جدیدتــری 

روبــه رو می شــوند و در واقــع اقامــت آن هــا در کشــور دیگــر خــود 

نیــز رس آغــاز مشــکالت دیگــر اســت. بــرای دخرانــی کــه از یــک 

محیــط بــه شــدت ســنتی بــه کشــور های دیگــر ســفر می کننــد، 

همــه چیــز متفــاوت اســت و آن هــا را دچــار کشــمکش های 

درونــی می کنــد. تضــاد فرهنگــی و دینــی بــرای دخــران افغــان 

ــرای  ــه زمــان بیشــری ب ــان ب بیــش از پــران حجیــم اســت و آن

عیــار کــردن خــود بــا محیــط جدیــد نیــاز دارنــد.

دخــران دانشــجو شــاکی از ســایه ی ســنگین مــردان افغــان  

انــد؛ پــران افغــان کــه می خواهنــد بزرگــی کننــد و اســاس 

غیــرت  و  دیــن  قالــب  در  کورکورانــه  تعصب هــای  و  ســنت ها 

بــه دخــران امــر نهــی کننــد، کــم نیســتند. بــه  طــور مثــال 

بورســیه ی   ۵00 همه ســاله  کــه  اســت  کشــوری  هندوســتان 

تحصیلــی بــرای دانشــجویان افغــان اختصــاص می دهــد. در 

ــن کشــور مشــغول  حــال حــارض ۵000 دانشــجوی افغــان در ای

ــت،  ــجویان اس ــن دانش ــی از ای ــه یک ــره، ک ــد. طاه ــل  ان تحصی

حداکــرث  از  این جــا  در  افغــان  پــران  »بیشــر  می گویــد: 

آزادی و امکانــات اســتفاده می کننــد، بــه کلوپ هــای شــبانه 

ــه  ــه رابط ــد آزادان ــه بخواهن ــی ک ــر و زن ــر دخ ــا ه ــد و ب می رون

ــا  ــیم ب ــته باش ــا خواس ــی م ــه وقت ــی  ک ــد، در حال ــرار می کنن برق

ــگاه  ــه ی دانش ــورد درس و در محوط ــود در م ــی های خ هم کالس

صحبــت کنیــم، تهدیــد می شــویم.«

ــان  ــران پای ــی از دخ ــرای برخ ــل ب ــن تحصی ــفانه ای    متأس

ــه  ــه پذیرفت ــط جامع ــددا توس ــان مج ــب آن ــدارد و اغل ــی ن خوش

ــه  ــت ک ــاله ای اس ــر ۲۷س ــتعار دخ ــام مس ــا، ن ــوند. ه منی ش

بــرای تحصیــل در مقطــع ماســری بــه امریــکا ســفر کــرده بــود، 

ــه افغانســتان برگشــته،  ــون مــدت یــک ســال اســت ب او کــه اکن

جریــان ایــن یــک ســال را چنیــن روایــت می کنــد: »بعــد از 

فــارغ شــدن از تحصیــل و برگشــتنم بــه والیــت  مــان دیــد مــردم 

ــود. می شــنیدم کــه مــرا فاحشــه  ــر کــرده ب ــه مــن تغیی نســبت ب

ــا  ــکا ب ــه در امری ــد ک ــت می زنن ــن تهم ــه م ــا ب ــد. آن ه می گفتن

بچه هــا رابطــه داشــتی. ایــن وضعیــت چنــان بــر خانــواده ی 

مــا تأثیــر گذاشــته کــه آن هــا مــرا از قبــل هــم محــدود تــر کــرده 

 انــد. پر هــای قــوم  مــان نظــر بــد بــه مــن دارنــد. پــر کاکایــم 

می گویــد: تــو خــو در خــارج تیر کــردی، بیــا بــا هــم شــویم. ایــن 

گونــه حرف هــا و رفتار هــا بــه شــدت مــرا متأثــر ســاخته تــا حــدی 

ــکا برگــردم.«  ــه امری ــاره ب ــم دارم دوب کــه تصمی

نتیجه گیری

آیــات  قوانیــن،  در  تحصیــل  حــق  بــه تریــح  توجــه  بــا 

و احادیــث، ایــن حــق در ذیــل حقــوق اساســی زنــان قــرار 

ــن  ــرش ای ــه ی افغانســتان پذی ــا متأســفانه در جامع ــرد؛ ام می گی

حــق در مفهــوم کامــل آن هنــوز قبــول نشــده. امــروزه بــا افزایــش 

ســهولت های  زن،  قــر  از  جهانــی  جامعــه ی  حایت هــای 

زیــادی بــرای دست رســی زنــان بــه حقــوق  شــان پی ریــزی 

ــه  ــز ک ــل نی ــق تحصی ــه ح ــوان ب ــان می ت ــن می ــه در ای ــده ک ش

ذریعــه ی بورس هــای تحصیلــی بــه زنــان اختصــاص یافتــه اشــاره 

ــد  ــائلی مانن ــروز مس ــا و ب ــن حایت ه ــش ای ــا افزای ــذا ب ــرد. ل ک

خشــونت های خانوادگــی، مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی میــل 

و اشــتیاق زنــان بــرای ادامــه ی تحصیــل در کشــور های خارجــی 

و بــه خصــوص در کشــور های غربــی افزایــش می یابــد.

لیکــن بــرای تحصیــل در کشــور دیگــر بــا مشــکالت فراوانــی 

ــران  ــد و دیگ ــروم  ان ــق مح ــن ح ــده ای از ای ــوند. ع ــه رو می ش روب

ــتعال  ــی از اس ــی ناش ــمی و روح ــونت های جس ــا خش ــال ب عم

ــه رو اســتند. ــن حــق روب ای

 متأســفانه جامعــه ی مــا هنــوز بــه پیــروی از تعصب هــای 

ــت  ــه می دهــد و نقــش دول ــه و تبعیــض جنســیتی ادام کورکوران

محــدود بــه قوانیــن حایتــی و افزایــش فرصت هــا بــرای ادامــه ی 

ــد بلکــه منــک  ــه تنهــا دردی را دوا منی کن تحصیــل اســت کــه ن

ــد آگاه  ــه دارن ــی ک ــوق و فرصت های ــه از حق ــی ک ــر دل دخران ب

شــدند، می پاشــد.

پیشنهادها

   ۱- ادامــه ی تحصیــل زنــان بــا ســالمت روانــی جامعــه رابطه ی 

ــارج از  ــان در خ ــل آن ــرای تحصی ــت ب ــذا الزم اس ــتقیم دارد؛ ل مس

کشــور شــعور اجتاعــی و فرهنگــی جامعــه را تقویــت کــرد.

 ۲- چالش هــا و موانــع تحصیلــی در دانشــگاه های خارجــی، 

ــر  ــه کم ت ــت ک ــان اس ــه زن ــی علی ــونت های روان ــادق خش از مص

ــد  ــری، می توان ــه شــده و در صــورت عــدم پیش گی ــه آن پرداخت ب

ماننــد ســایر خشــونت های روانــی ناهنجاری هایــی را در جامعــه 

ــات  ــأله از رضوری ــن مس ــه ای ــت ب ــه دول ــذا توج ــد؛ ل ــاد کن ایج

اســت.

بــروز  بــا کاهــش  ۳- یکــی از شــیوه های مؤثــر در پیونــد 

دخــران  مانعــت  زمینــه ی  در  خانوادگــی  خشــونت های 

خارجــی،  کشــور های  در  خصــوص  بــه  تحصیــل  ادامــه ی  از 

اطالع رســانی رســانه ها بــه خانواده هــا اســت تــا در زمینــه ی 

حــق تحصیــل و آزادی در آن و هم چنــان مزایــای تحصیلــی بــرای 

زنــان اســت کــه می بایــد توســط دولــت روی دســت گرفتــه شــود.

محدثه پدرام

موانع زنان افغان برای تحصیل در آن سوی مرز  ها
درآمدی بر حقوق زنان

اشــاره: مجنی علیــه عبــارت از قربانــی جــرم اســت کــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از ارتــکاب جــرم متــرر می شــود. کلامتــی مثــل 

ــه بررســی حقــوق مجنی علیــه مطابــق قانــون  قربانــی، مجنی علیــه، متــرر و ضحیــه بــرای آن اســتفاده می شــود. هــدف اساســی ایــن مقال

ــاره ی حامیت هــای مجنی علیــه بیــان شــده، و قوانینــی   اجــراآت جزایــی و قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت. مــواد قانونــی ای کــه در ب

کــه حقــوق مجنی علیــه بایــد در آن بیــان می شــد، بســیار محــدود اســت.

ایــن گــزارش توســط مؤسســه ی حقــوق بــر و محــو خشــونت بــا همــکاری مالــی نهــاد جامعــه ی بــاز افغانســتان )OSA( تهیــه شــده اســت. 

روزنامــه ی صبــح کابــل در مــورد محتــوای آن هیــچ مســؤولیتی نــدارد.
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جــزو  رضایــی،  محســن  اشــاره: 

پرامیدتریــن تکوانــدوکاران حــال حــارض 

بــزرگان  جانشــینی  بــرای  افغانســتان 

ایــن رشــته ی پرطــرف دار، پرافتخــار و 

بــا  او  افغانســتان اســت.  مــدال آور در 

بــه دلیــل حضــور در  وجــود جوانــی، 

ــای  ــا تجربه ه ــاال از ب ــون، ح ــرزی گوناگ ــای برون م رقابت ه

تیــم ملــی مــا اســت. رضایــی جــزو نامــزدان حضــور در 

املپیــک 2020 نیــز اســت کــه آخریــن افتخــار و مدالــش 

کســب مــدال طــای رقابت هــای تکوانــدوی »چاینــا اوپــن« 

یــا رقابت هــای آزاد چیــن اســت کــه چنــدی پیــش بــه 

ــد. ــت آم دس

صبــح کابــل: می شــود، خواننــدگان مــا بهــر و بیشــر 

صمیمی تــر! و  نزدیک تــر  بشناســند؟  را  رضایــی«  »محســن 

رضایــی: محســن رضایــی اســتم، ۲۱ســاله، در مشــهد 

ــت  ــال اس ــیزده س ــم، س ــتباه نکن ــر اش ــم و اگ ــی می کن زندگ

کــه در ورزش اســتم. صنــف دوازده را خانــده ام و بــه دلیــل آن 

 کــه ســال ۲0۱۶ حریــف مترینــی در تیــم املپیــک افغانســتان 

ــم ادامــه دهــم. مجــرد اســتم و  ــه تحصیالت ــودم، نتوانســتم ب ب

ــت. ــت در ورزش اس ــزم روی موفقی ــام مترک مت

ــی در ورزش  ــن رضای ــای محس ــقف آرزوه ــل: س ــح کاب صب

ــه کجاســت؟ ــا ب ت

رضایــی: ســقف آرزوهــای هــر ورزش کاری، طــالی املپیــک 

اســت و مــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتم. دوســت دارم 

ــک  ــی املپی ــکوی قهرمان ــت کار روی س ــالش و پش ــا ت روزی، ب

بیاســتم. 

صبــح کابــل: تصــور می کنیــد تالش هــا و زحمت هایــت 

ــه مــدال طــالی املپیــک اســت؟ ــدازه ی رســیدن ب ــه ان ب

رضایــی: اگــر برنامه ریــزی درســت و تالش هــای خــودم 

نیــز بــا آن هاهنــگ باشــد، هــر چیــزی دور از دســت رس 

نیســت. متــام تالشــم در همیــن راســتا اســت.

صبــح کابــل: همــه از کم بــود امکانــات صحبــت می کننــد؛ 

منظــور تــان از امکانــات دقیقــا چیســت؟

رضایــی: منظــورم امکانــات بهــر اســت، مــا بــا دنیــای 

ــور  ــات آمات ــا امکان ــم؛ ام ــه داری ــیار فاصل ــه ای ورزش بس حرف

و اولیــه را بایــد داشــته باشــیم؛ مثــال در بُعــد فنــی مثــل 

ــات خــوب مترینــی، وســائل  پزشــک ورزشــی، ماســاژور، امکان

الکرونیکــی، فضــا و زمینــه ی مناســب بــرای متریــن، اردوهــای 

و  تیم هــا  بــرای  کشــورها  دیگــر  کــه  امکاناتــی  و  آمادگــی 

ورزش کاران شــان مهیــا می کننــد. مــا همیشــه بــه چیــزی بــه 

نــام »غیــرت افغانــی« دل خــوش اســتیم کــه همیشــه و در همــه 

ــری  ــه حرفه ای گ ــای آن ب ــه ج ــد ب ــت. بای ــردی نیس ــا، کارب ج

روی آوریــم.

ــح  ــر توضی ــی بیش ــی« را کم ــرت افغان ــل: »غی ــح کاب صب

ــد؟ دهی

رضایــی: ســال ها بــودن در جنــگ و نابســامانی ها مــا را 

رسســخت و پوســت کلفــت بــار آورده اســت؛ بــرای همیــن، 

ســختی هایی کــه بــه دیگــران ممکــن اســت، غیــر قابــل تحمــل 

و کشــنده باشــد، بــرای مــا عــادی اســت. دیگــران شــاید ندیــده 

باشــند؛ ولــی مــن تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران را دیــده ام کــه 

چــه امکاناتــی دارنــد. همیــن کــه ناامیــد منی شــویم و بــا 

همــه ی کم بودی هــا می ســازیم، ایــن غیــرت اســت.

لقایــش  بــه  را  کار  عطــای  کــه  ایــن  کابــل:  صبــح 

؟ ی ه ا نبخشــید

رضایی: بلی، دقیقا منظورم همین اســت.

ــیار  ــا بس ــا در ورزش م ــی و دع ــرت افغان ــل: غی ــح کاب صب

ــد؟  ــاور داری ــن دو ب ــه نقــش ای ــرد اســت. شــا چقــدر ب پرکارب

رضایــی: خداونــد متعــال می گویــد، از شــا حرکــت، از 

مــن برکــت. بــدون تــالش و فقــط بــا دعــا منی تــوان در ورزش 

موفــق شــد. دعــا مکمــل تالش هــای ورزش کاران و قــوت قلــب 

آرامــش روح و روان در  شــان اســت کــه می توانــد موجــب 

میدان هــای ســخت شــود. 

صبــح کابــل: دنیــای یــک بازی کــن تیــم ملــی چگونــه 

ــت؟  ــش او اس ــار درخش ــم انتظ ــردم چش ــه م ــی ک ــت؟ کس اس

دارد؟ بدی هایــی  و  خوبی هــا  چــه 

مثــال،  دارد؛  را  خــودش  مشــکالت  و  ســختی  رضایــی: 

ــتم  ــی نتوانس ــم مل ــر تی ــه خاط ــم ب ــه گفت ــه ک ــن هان گون م

وارد دانشــگاه شــوم، منی توانــم کار کنــم و درآمــد مســتقل 

داشــته باشــم. از طرفــی دولــت هــم مــاه یک هــزار افغانــی 

معــاش می دهــد. ملی پــوش بــودن ایــن ســختی ها را دارد. 

مــا امتیــاز خیلــی خــاص نداریــم، بســیار عــادی اســتیم؛ چــون 

ــاد، هنــوز بازی کــن تیــم  ــه دالیــل زی در فرهنــگ افغانســتان ب

ــت. ــژه نیس ــودن دارای ارزش وی ــی ب مل

ــرای  ــا ب ــا تنه ــه اســت، ی ــرای همــه این گون ــل: ب صبــح کاب

شــا وضعیــت چنیــن اســت؟

ــد  ــا، نثاراحم ــه نیک پ ــل روح الل ــرادی مث ــرای اف ــی: ب رضای

بهــاوی و افــراد مشــهور شــاید این گونــه نباشــد؛ امــا بــرای مــا 

طــوری اســت کــه گفتــم.

ــخصی ات،  ــی ش ــودن، در زندگ ــوش ب ــل: ملی پ ــح کاب صب

موجــب چــه تغییراتــی شــده اســت؟

و احــرام  اعتــاد  زیــاد رفتــه ام،  رضایــی: چــون ســفر 

خانــواده کمــی نســبت بــه گذشــته بیشــر شــده اســت و زیــاد 

منی گیرنــد. ســخت 

صبــح کابــل: مــدال گرفــنت از تورمننت هــای ورزشــی و 

عضــو تیــم ملــی بــودن در غربــت چــه پیامــدی دارد؟ شــا در 

ایــران مهاجــر اســتید، در محــل زندگــی تــان برخــورد مــردم بــا 

شــا چگونــه اســت؟

رضایــی: در کل  شــهر مشــهد و جایــی کــه مــا زندگــی 

ــی  ــم وقت ــا ه ــا ایرانی ه ــد؛ ام ــر ان ــرینه مهاج ــم، بیش می کنی

می فهمنــد مــن عضــو تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان اســتم، 

محرمانه تــر برخــورد می کننــد. بــرای  شــان جالــب اســت کــه 

مــا از کشــورهای دیگــر، بــه افغانســتان می آییــم و بــرای کشــور 

مــان مبــارزه می کنیــم؛ در مجمــوع نــگاه بــه مهاجــر در ایــران 

مناســب نیســت. 

صبــح کابــل: بــه نظــر می رســد زمینــه بــرای فعالیــت 

ورزش کاران تکوانــدوی مهاجــر نســبت بــه رشــته های دیگــر در 

ــر  ــای برت ــد در لیگ ه ــا می توانی ــت؟ ش ــب تر اس ــران مناس ای

ــران حضــور داشــته باشــید؟ ای

برتــر  لیــگ  در  امســال  خوش بختانــه  بلــی،  رضایــی: 

ــدو  ــای تکوان ــن لیگ ه ــی از قوی تری ــه یک ــران ک ــدوی ای تکوان

در دنیــا اســت، تیــم داریــم. در ایــن زمینــه رییــس فدراســیون 

ــر  ــای دیگ ــی در رقابت ه ــرد؛ ول ــکاری ک ــران هم ــدوی ای تکوان

مهاجــران حــق رشکــت ندارنــد. بحــث لیــگ چــون همــه چیــز 

ــم.  ــا حضــور داری ــی اســت، م پول

صبــح کابــل: حضــور در لیــگ برتــر تکوانــدوی ایــران 

چقــدر در رشــد شــا مؤثــر خواهــد بــود؟

رضایــی: مثــل آن اســت کــه مــا هــر هفتــه در رقابت هــای 

ــا  ــا واقع ــرای م ــیم. ب ــرده باش ــت ک ــاال رشک ــطح ب ــی س خارج

ــت.  ــوب اس خ

صبــح کابــل: وزن شــا ۶۳ کیلوگــرام اســت و در ۵۸ کیلــو 

مســابقه می دهیــد، ایــن مشکل ســاز نیســت؟

ــر  ــردن در ورزش اگ ــم ک ــو وزن ک ــش کیل ــی: پنج-ش رضای

ــا  ــد؛ ام ــته باش ــوارض نداش ــاد ع ــاید زی ــد، ش ــدت باش کوتاه م

اگــر طوالنــی باشــد، عــوارض جــدی خواهــد داشــت. مــن 

ورزش کارانــی را دیــده ام کــه بــه همیــن دلیــل، گرده هــای 

ــد. ــت داده ان ــود را از دس خ

صبــح کابــل: انتقــادی کــه از شــا وجــود دارد ایــن اســت 

کــه در تورمننت هــا پــس از یکــی دو مســابقه، تــوان بدنــی تــان 

را از دســت می دهیــد، چــرا؟

ــه  ــته ب ــن در گذش ــال م ــادی دارد؛ مث ــل زی ــی: دالی رضای

ــدازه ی کافــی متریــن درســت فیزیکــی نداشــتم، وزن خــود  ان

را منی توانســتم کنــرل کنــم، وزن زیــاد کــم می کــردم و تــوان 

خــود را از دســت مــی دادم. بــه انــدازه ی کافــی تجربــه نداشــتم 

و از مکمل هــای غذایــی خــوب اســتفاده منی کــردم؛ چــون 

ــه ی ســنگین دارد.  هزین

ــه  ــک چ ــهمیه ی املپی ــب س ــاره ی کس ــل: در ب ــح کاب صب

ــب  ــد کس ــا، می توانی ــران و کوری ــاب ای ــد؟ در غی ــر می کنی فک

ــد؟ ــهمیه کنی س

کــه  را می کنــم  تالشــم  امــا  قــول منی دهــم؛  رضایــی: 

ــره  ــأله گ ــن مس ــه ای ــب و روزم ب ــت آورم. ش ــه دس ــهمیه را ب س

ــت.  ــورده اس خ

صبــح کابــل: شــناختی از حریفانــت داری؟ نقــاط ضعــف و 

قــوت شــان را می شناســی؟

رضایــی: حریــف زیــاد دارم؛ امــا تکوانــدوکاران تایلنــد، 

اوزبیکســتان و منگولیــا یــا مغولســتان حریفــان جدی تــری 

اســتند. کســب ســهمیه نیــز آســان نیســت، چــون تکوانــدو در 

ــت. ــرده اس ــد ک ــورها رش ــه ی کش هم

ــور  ــر کش ــت و از ه ــی اس ــار وزن املپیک ــل: چه ــح کاب صب

ــت  ــده اس ــخص ش ــد، مش ــده باش ــد رشکت کنن دو وزن می توان

کــه از  افغانســتان چــه کســانی بــرای کســب ســهمیه خواهنــد 

رفــت؟

ــورم آن  ــا تص ــت؛ ام ــخص نیس ــوز مش ــد هن ــی: هرچن رضای

ــتان  ــده ی افغانس ــوری دو مناین ــرزاد منص ــن و ف ــه م ــت ک اس

ــم، شــاید فدراســیون و  ــرای کســب ســهمیه باشــیم. منی دان ب

ــد. ــری گرفتن ــم دیگ ــی تصمی کادر فن

صبــح کابــل: اگــر شــا دو نفــر نباشــید، چــه کســانی 

باشــند؟ مــا  بــرای  می تواننــد مناینــده ی شایســته 

رضایــی: انتخاباتــی برگــزار شــده اســت و مــا چهــار نفــر در 

وزن هــای مختلــف انتخــاب شــده ایــم. مــن، فــرزاد منصــوری، 

ــن و حســین لطفــی. ــه زی حکمت الل

خصوصیــات  بــاره ی  در  اســت  ممکــن  کابــل:  صبــح 

بپرســم؟ ســؤال  شــا  شــخصی 

رضایی: بلی، چرا که نه!

صبــح کابــل: تــا حــاال عاشــق شــده ایــد؟ منظــورم از 

نیســت؟ کلیشــه ای  عشــق های 

رضایــی: نــه تــا هنــوز چنیــن ســعادتی نداشــته ام، بــه جــز 

آن کــه عاشــق خــدا و خانــواده ام اســتم.

صبــح کابــل: خانــواده برنامه یــی بــرای آن کــه متأهــل 

دارد؟ شــوید 

رضایــی: برعکــس مــادران دیگــر، مــادرم دوســت نــدارد مــن 

ــا  ــودم را ب ــف خ ــد اول تکلی ــون بای ــم؛ چ ــه زودی ازدواج کن ب

ــم.  ــخص کن ــا مش ورزش و مدال ه

ــا  ــه ب ــت ک ــان هس ــواده ی ت ــی در خان ــل: کس ــح کاب صب

ورزش کار بــودن شــا شــدیدا مخالــف بــوده باشــد؟

رو بــه رو  مشــکلی  چنیــن  بــا  خوش بختانــه  رضایــی: 

ــوده  ــواده ام مشــوقم ب ــل و خان ــدا، فامی ــوده ام. از هــان ابت نب

ــد  ــت می ش ــاد ناراح ــیار زی ــا بس ــان باخت ه ــدرم در زم ــد. پ ان

ــه ام! ــرا باخت ــه چ ک

صبــح کابــل: جالب تریــن خاطــره بــرای فامیــل تــان از 

ــت؟ ــدام اس ــدو ک ــا در تکوان ــور ش حض

رضایــی: ســال ۱۳9۷ در رقابت هــای تکوانــدوی فجــر کــه 

در کــرج ایــران بــود، فامیلــم نیــز حضــور داشــتند کــه مــن بــه 

فاینــل رســیدم و بهریــن بازی کــن شــدم. هــر چنــد در فاینــل 

ــرای  ــن ب ــا ای ــم؛ ام ــره گرفت ــن نق ــد و م ــم را خوردن ــار حق دوب

ــواده ام، خاطــره ی شــیرینی بــود. خان

صبــح کابــل: چــرا در بــازی نهایــی آن ســال ها دو بــار حــق 

تــان را خوردنــد؟

رضایــی: مــن بــازی را بــرده بــودم و بایــد برنــده می شــدم؛ 

ــا  ــر ب ــق آخ ــود، در دقای ــان ب ــور میزب ــف از کش ــون حری ــا چ ام

ــود  ــه س ــازی را ب ــدم و ب ــاره ش ــورد داور، ده اخط ــار بی م اخط

حریــف اعــالم کردنــد. در فاینــل یــک  ســال پیشــر از آن نیــز 

ــا اخطــار مــرا بازنــده کردنــد. ب

صبــح کابــل: ســبک کار کــدام تکوانــدوکار را می پســندی؟ 

ــی و خارجی! داخل

دارد  را  بازی کــن ســبک خــاص خــودش  هــر  رضایــی: 

ــر  ــا را بیش ــه نیک پ ــا روح الل ــی؛ ام ــم خارج ــی و ه ــم داخل ه

می پســندیدم.

ــدو دارد؟  ــی در تکوان ــه نقش ــه چ ــن تن ــل: پایی ــح کاب صب

ــند،  ــته باش ــر داش ــه ی درازت ــن تن ــه پایی ــانی ک ــد کس می گوین

موفق تــر انــد!

رضایــی: قــد و پاییــن تنــه ی بلنــد، در تکوانــدو نقــش 

و  قــد  مناســب،  وزن  اگــر  شــا  دارنــد.  تعیین کننــده 

ــد  ــید، می توانی ــد باش ــدو بل ــته و تکوان ــد داش ــه ی بلن پایین تن

باشــید. موفق تــر 

صبح کابل: تکواندو بلد باشــید، یعنی چه؟ 

رضایــی: یعنــی بــا قوانیــن تکوانــدو آشــنا باشــی، سیســتم 

الکرونیکــی را بفهمــی، بدانــی در کجــای هوگــو رضبــه بزنــی 

تــا امتیــاز بگیــری. نقــاط حســاس امتیازگیــری را بدانــی و 

ــد را بفهمــی. ــن جدی متــام قوانی

ــی  ــد، یک ــور باش ــی مجب ــن رضای ــر محس ــل: اگ ــح کاب صب

ــخ افغانســتان انتخــاب  ــدوکار تاری ــن تکوان ــوان بهری ــه عن را ب

ــد؟ ــر می گزین ــی را ب ــه کس ــد، چ کن

ــه  ــدارد، »روح الل ــه ســؤال ن ــاز ب رضایــی: ایــن کــه دیگــر نی

نیک پــا«. در جهــان نیــز بــا وجــودی کــه »اســتیون لوپــز« 

امریکایــی بیشــرین مــدال را دارد؛ امــا مــن »لــی دای هــون« 

ــت دارم.  ــر دوس ــی را بیش کوریای

ــه  ــی دارد ک ــه خصوصیات ــون چ ــی دای ه ــل: ل ــح کاب صب

ــد؟ ــران ندارن دیگ

ــت،  ــته اس ــاد داش ــت زی ــز باخ ــون نی ــی دای ه ــی: ل رضای

ــک  ــب، تکنی ــدام مناس ــی، ان ــا او چابک ــت؛ ام ــه نیس ــن گون ای

ــر، هوشــیاری و بازدهــی بیشــری داشــته اســت. همیشــه  برت

خــود را در اوج نگــه داشــته و دوره ی قهرمانــی اش کوتــاه و 

ــت. ــوده اس ــی نب مقطع

صبــح کابــل: بــه نکتــه ی خوبــی اشــاره کــردی، ارزش 

نیک پــا نیــز شــاید بیشــر از آن کــه بــه دو مــدال املپیکــی اش 

ــه  ــود را در اوج نگ ــال خ ــت س ــه هش ــت ک ــن اس ــه ای ــد، ب باش

داشــته اســت تــا دو مــدال بگیــرد، عوامــل در اوج مانــدن بــرای 

ــت؟ ــک ورزش کار چیس ی

ــگ  ــش، فرهن ــطح بین ــن، س ــی، متری ــی: روش زندگ رضای

ــا  ــت؛ ام ــم اس ــدن مه ــرای در اوج مان ــک ورزش کار، ب ــر ی و فک

امکانــات نیــز تأثیــر خــودش را دارد. لــی دای هــون، همــه چیــز 

ــی  ــن امکانات ــا از چنی ــه م ــی ک ــت؛ در حال ــم اس ــش فراه برای

ــا شــاه کار کــرده اســت. ــه واقع برخــوردار نیســتیم. روح الل

صبــح کابــل: روی امکانــات بســیار تأکیــد داری، آیــا بــرای 

نیک پــا همــه چیــز فراهــم بــوده اســت؟

ــه، مــن داســتان زندگــی ایشــان را از اســتادانم  رضایــی: ن

ــا  ــده اســت ت شــنیده ام کــه چقــدر زجــر کشــیده و زحمــت دی

ــر بلنــدای تاریــخ ورزش مــا نقــش ببنــدد.  نامــش ب

صبــح کابــل: کســی می گفــت تفــاوت یــک تکوانــدوکار بــا 

ــدوکار  ــه تکوان ــت ک ــن اس ــال ام ام ای در ای ــک ورزش کار مث ی

بــرای پــول مســابقه منی دهــد؛ امــا شــا همــه اش از مادیــات 

ــا آن را؟ ــن را ی ــم، ای ــاور کنی ــد، کــدام را ب صحبــت می کنی

ــات و مادیــات  ــاور کنیــد. بــدون امکان رضایــی: هــر دو را ب

و  بــرای هــر ســفر  مــن  موفــق شــد. منی شــود  منی شــود 

ــته  ــره خس ــرم. باالخ ــرض بگی ــول ق ــتانم پ ــزی از دوس ــر چی ه

ــن  ــی، ارزش پیراه ــم. از طرف ــن کن ــود چنی ــوم و منی ش می ش

تیــم ملــی و مــدال را نبایــد بــا پــول ســنجش کــرد، این هــا یــک 

ارزش انــد، ارزشــی کــه بــا هیــچ چیــزی قابــل مقایســه نیســت.

صبــح کابــل: تــا حــاال پیــش آمــده اســت تــا یکــی از دیــدن 

شــا بســیار ذوق زده شــده باشــد؟

رضایــی: بلــی، بارهــا. در ایــران پیــش آمــده اســت کــه 

مــردم پــس از ایــن کــه مــرا دیــده  انــد، بســیار محبــت کــرده و 

ــد. ــی دعــوت کــرده ان ــه مهان ــرا ب ــا م حت

صبح کابل: این ها برای شــا چقدر می ارزند؟

ــی  ــه خوش ــا ب ــی م ــام دل خوش ــاد. مت ــیار زی ــی: بس رضای

ــت. ــته اس ــا وابس ــت آن ه ــردم و محب م

ــه خصــوص پــس از  ــدوکاران ب صبــح کابــل: در بیــن تکوان

بازنشســتگی، روحیــه ی جوان مــردی و پهلوانــی، بیشــر دیــده 

شــده اســت، شــا تجربــه ی در ایــن زمینــه داریــد؟

ــا  ــان اول حت ــه ورزش کاران از ه ــت ک ــر اس ــی: به رضای

در دوران کــه در اوج قهرمانــی انــد، دســت خیــر داشــته و 

باشــند. جوان مــرد 

ــوص  ــه خص ــا ب ــدوکاران م ــته تکوان ــل: در گذش ــح کاب صب

ــر  ــد، ورزش کاران دیگ ــرده بودن ــی ک ــران زندگ ــه در ای ــا ک آن ه

ــا ایرانی هــا مشــکل داشــتند، حــاال  ــد؛ امــا ب را راحــت می بردن

ــا  ــا کوریایی ه ــدن ب ــه رو ش ــا در رو ب ــرای م ــت ب ــن وضعی همی

پیــش آمــده اســت، در حالــی کــه در گذشــته محمــود حیــدری، 

حتــا »لــی دای هــون« را بــرده اســت؛ چــرا مــا از نظــر روحــی در 

برابــر کوریــا مشــکل داریــم؟

رضایــی: ایــن بســتگی بــه تجربــه و روحیــه ی ورزش کار 

دارد. برخــی ورزش کاران پیــش از مســابقات از دیگــر کشــورها 

می ترســند؛ امــا مــن کــه حــاال جــزو بــا تجربه هــای تیــم ملــی 

اســتم، از هیــچ کســی منی ترســم، نــه از کوریایــی و نــه از 

ایرانــی؛ در ضمــن این قــدر کــه مــن ایرانی هــا را شکســت 

ــت. ــرده اس ــتان ن ــری از افغانس ــی دیگ داده ام، کس

ــی در  ــوت و ضعــف محســن رضای ــل: نقطــه ی ق صبــح کاب

ــت؟ ــدو چیس تکوان

ــد مربیــان جــواب دهنــد، منی خواهــم  رضایــی: ایــن را بای

در بــاره ی نقــاط ضعفــم بگویــم؛ امــا نقطــه ی قوتــم رضبه هــای 

ســه امتیازی بــاال بــه صــورت اســت.

صبــح کابــل: ســطح رقابت هــای »چاینــا اوپــن« چطــور 

ــرای مســابقات کســب ســهمیه  ــد کمک کننــده ب ــود؟ می توان ب

باشــد؟

رضایــی: تورمننــت بســیار خوبــی بــود، ورزش کارانــی قــوی 

ــود کــه شــامل رنکینــگ  ــن ب ــی اش ای ــد و خوب ــز آمــده بودن نی

بــود و مــن بــا مــدال طــال، ده امتیــاز نیــز گرفتــم کــه می توانــد 

موجــب صعــود بیــن ۱۵ تــا ۲0 پلــه در رده بنــدی جهانی شــود.

ــب  ــای کس ــیدن رقابت ه ــرا رس ــان ف ــا زم ــل: ت ــح کاب صب

و  خــودت  داری؟  برنامه هایــی  چــه  املپیــک،  ســهمیه ی 

فدراســیون؟

ــیه  ــن در روس ــه دارد، قرنطی ــه برنام ــیون ک ــی: فدراس رضای

ــام  ــون انج ــورهای گوناگ ــه در کش ــی ک ــا و رقابت های ــا کوری ی

ــودم را دارم  ــی خ ــای خصوص ــم برنامه ه ــن ه ــم داد. م خواهی

کــه انشــاءالله مجمــوع ایــن برنامه هــا و تالش هــا نتیجه بخــش 

باشــد.

صبــح کابــل: از بیــن تکوانــدوکاران فعلــی کــه در تیــم ملــی 

اســتند، آینــده ی کــدام یــک را از هــر نظــر بهــر می دانــی؟

ــهمیه ی  ــب س ــرای کس ــه ب ــر ک ــار نف ــن چه ــی: همی رضای

ــم. ــده داری ــه آین ــم، هم ــده ای ــاب ش ــک انتخ املپی

ــته،  ــه گذش ــبت ب ــی« نس ــمیه غالم ــرا »س ــل: چ ــح کاب صب

ــت؟ ــرده اس ــت ک اف

ــت  ــؤالی اس ــم س ــن ه ــدارم، ای ــی ن ــالع دقیق ــی: اط رضای

ــم  ــم بگوی ــان جــواب دهنــد؛ امــا می توان کــه بهــر اســت مربی

کــه شــاید دلیلــش آن باشــد کــه حــاال در وزن دیگــر مســابقه 

می دهــد. 

صبــح کابــل: شــا کــه خانــواده ی تــان در کابــل نیســت، 

زندگــی در کابــل بــرای مترین هــای تیــم ملــی ســخت نیســت؟

رضایــی: مــا در خــواب گاه تیم هــای ملــی اســتیم و بــا 

اســت. خــوب  منی گــذرد.  ســخت  زیــاد  هم تیمی هــا 

از  میرزایــی  اســتاد  پیــش  وقــت  چنــد  کابــل:  صبــح 

ــود؟ ــی ب ــتان چ ــد، داس ــت بودن ــات ناراح ــیون و امکان فدراس

رضایــی: ایــن مربــوط بــه گذشــته ها اســت، در غــذا و 

ــیون  ــار فدراس ــا فش ــه ب ــتیم ک ــکل داش ــات مش ــی امکان برخ

ــد. ــل ش ح

صبــح کابــل: منی شــد پیــش از ایــن کــه ایــن مســائل 

رســانه ای شــود، مشــکل را حــل می کردیــد؟

ــی  ــم؛ ول ــه مســؤوالن خــواب گاه گفتی ــا ب ــا باره ــی: م رضای

ــم. ــن کنی ــور شــدیم کــه چنی ــا را نشــنیدند. مجب حــرف م

صبــح کابــل: آخریــن ســؤامل ایــن اســت کــه محســن 

ــه  ــی، نتیج ــر بل ــود؟ اگ ــد ب ــک ۲0۲0 خواه ــی در املپی رضای

ــد؟ ــد ش ــه خواه چ

رضایــی: متــام تالشــم را خواهــم کــرد؛ امــا قــول منی دهــم 

ــالی  ــدال ط ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــرم، رؤیای ــدال می گی ــه م ک

ــت  ــخ ثب ــم در تاری ــرم و نام ــتان بگی ــرای افغانس ــک را ب املپی

شــود. ایــن دور از دســت رس نیســت، بــه رشطــی کــه همــه ی 

ــه آن ســمت متمرکــز شــود. نیروهــا ب

از تمجید تا نقد و اصالح

رؤیایم مدال طالی المپیک و ماندگاری در تاریخ است 
پیراهن تیم ملی یک ارزش است، آن را نباید با پول سنجش کرد

گفت وگو با محسن رضایی )ورزشکار (

نعمت رحیمی
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ــم  ــه رح ــد ک ــان می ده ــی نش قاعدگ

یــک زن، بــرای بــاردار شــدن آمادگــی 

ــش  ــد، پوش ــارداری رخ نده ــر ب دارد و اگ

ــد  ــزش می کن ــه ری ــی رحــم رشوع ب داخل

ــدن  ــه از ب ــی ک ــون قاعدگ ــق خ و از طری

ــدی در  ــا پوشــش جدی خــارج می شــود ت

دیــواره ی داخلــی )اندومــر( ایجــاد شــود. اگــر چــه زنــان در 

دوران عــادت ماهانــه انــرژی زیــادی را از دســت می دهنــد و 

شــادابی و نشــاط کم تــری دارنــد؛ امــا پــس از امتــام عــادت 

ماهانــه، دوره ی جدیــدی از زندگــی خــود را آغــاز می کننــد.

کارهایــی کــه الزم اســت تــا در دوره ی عــادت ماهانــه یــا 

قاعدگــی بایــد انجــام داد.

۱-  شــش تــا هشــت لیــوان آب در روز بنوشــید. نوشــیدن 

آب بــه مقــدار کافــی، آب از دســت رفته ی بــدن در طــی 

خون ریــزی ماهانــه را بــه بــدن بــر می گردانــد و رطوبــت 

هم چنیــن  می دهــد.  هدیــه  بــدن  خــون  جریــان  بــه  را 

واژن کمــک  بــه  و آب،  مایعــات  نوشــیدن مقــدار کافــی 

می کنــد تــا رسیع تــر و راحت تــر خــود را پــاک و متیــز کنــد.

۲-  رژیــم غذایــی خــود را بــه گونــه ای تنظیــم کنیــد تــا از 

بــروز یبوســت در ایــن دوران دور مبانیــد.

کــه  ایــن  محــض  بــه  ماهانــه،  عــادت  طــول  در   -۳

ــد. در  ــوض کنی ــد، آن را ع ــف ش ــا کثی ــتی ش ــوار بهداش ن

صــورت عــدم تعویــض نــوار بهداشــتی بــرای مــدت طوالنــی، 

و  رشــد  بــرای  رشایــط  و  می شــود  کــم  اکسیجن رســانی 

منــوی باکری هــا در ناحیــه ی تناســلی مهیــا می شــود. 

ایــن باکری هــای بیــاری زا، وارد مهبــل شــده و مشــکالت 

عفونــی را بــرای شــا ایجــاد می کننــد.

۴- ناحیــه تناســلی و بیــرون واژن را حداقــل روز یــک تــا 

ــزی  ــل از خون ری ــوع حاص ــوی نامطب ــا ب ــویید ت ــار بش دو ب

ــد. ــدا کن قاعدگــی، کاهــش پی

و  آب  بــا  تناســلی  ناحیــه ی  بیــرون  شست وشــوی   -۵

صابون هــای بهداشــتی بــه جلوگیــری از عفونــت کمــک 

می کنــد. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کار بایــد 

بــه آرامــی انجــام بگیــرد و پــس از شست وشــو، ناحیــه ی 

تناســلی بایــد بــه وســیله ی دســتال بهداشــتی خشــک 

شــود. باقــی مانــدن هــر گونــه رطوبــت در ناحیــه ی تناســلی، 

زمینــه را بــرای رشــد باکری هــای بیــاری زا و بــروز عفونــت 

می کنــد. فراهــم 

ــر  ــر، منج ــتی معط ــای بهداش ــتفاده از نواره ــر اس ۶- اگ

بــه ســوزش ناحیــه ی تناســلی شــود، از مــرف آن اجتنــاب 

ــر  ــالوه ب ــتی، ع ــایل بهداش ــته از وس ــن دس ــرا ای ــد؛ زی کنی

ــای  ــود و بوه ــت ش ــروز عفون ــه ب ــر ب ــد منج ــوزش می توان س

ــد. ــاد کن ــمت ایج ــی در آن قس نامطبوع

ــه  ــران توصی ــوان و دخ ــه بان ــی ب ــی دوران قاعدگ ۷- ط

پنبــه ای اســتفاده  از  لباس هــای زیــر نخــی و  می شــود 

ــی  ــوع م ــوی نامطب ــر ب ــی، کم ت ــر نخ ــاس زی ــرا لب ــد؛ زی کنن

عبــور می کنــد، درجــه ی  آن  از  راحتــی  بــه  هــوا  گیــرد، 

حــرارت بــدن را تعدیــل مــی کنــد و رشایــط راحتــی را بــرای 

فعالیت هــای جســانی فــرد در ایــن دوران فراهــم می کنــد. 

لباس هــای زیــر نخــی و پنبــه ی خــود را زود تعویــض کنیــد 

ــویید. و بش

صابون هــای  از  قاعدگــی،  دوره ی  پایــان  از  پــس   -۸

بهداشــتی بــرای شســنت بیــرون واژن خــود اســتفاده کنیــد تا 

هــر گونــه آلودگــی ناشــی از خون ریــزی پــاک شــود و امــکان 

ــه عفونتــی کاهــش یابــد. ــروز هــر گون ب

9-  خانم هــا توجــه داشــته باشــند کــه شســنت و خشــک 

کــردن ناحیــه ی واژن، بایــد از ســمت جلــو بــه عقــب باشــد. 

ــه  ــال عفونت هــا از ناحی ــه انتق ــن حرکــت منجــر ب عکــس ای

ــه ســمت واژن می شــود. مقعــد ب

ــو  ــگام شست وش ــرم هن ــا ول ــرم ی ــتفاده از آب گ ۱0-  اس

ــرد،  ــش در ف ــاد آرام ــر ایج ــالوه ب ــد ع ــن دوره می توان در ای

بــه کاهــش دردهــای ناحیــه ی زیــر شــکم هــم کمــک کنــد.

دوران  در  رحــم  دهانــه ی  بــودن  بــاز  علــت  بــه   -۱۱

قاعدگــی، توجــه بــه بهداشــت فــردی در ایــن دوران بســیار 

رضوری اســت و عــدم رعایــت بهداشــت ممکــن اســت باعــث 

ــراه  ــده هم ــی در آین ــد نازای ــی مانن ــت و عوارض ــاد عفون ایج

ــد. باش

۱۲-  اگــر بــا ترشــحات و یــا بــوی تنــد غیرعــادی در طــی 

دوران قاعدگــی خــود مواجــه اســتید، حتــا بــه پزشــک 

ــه  ــا ب ــود آی ــخص ش ــا مش ــد ت ــه کنی ــان مراجع ــص زن متخص

ــه ی واژن  ــی ناحی ــی و باکریای ــی و قارچ ــای عفون بیاری ه

ــا نــه. مبتــال اســتید ی

۱۳- فعالیــت بدنــی و ورزش ســبک در ایــن دوران نــه 

ــد و  ــش می ده ــالت آرام ــه عض ــه ب ــدارد، بلک ــی ن ــا مانع تنه

از مشــکالت جســمی و روانــی قبــل از قاعدگــی می کاهــد. 

ــت و  ــیدن روی تخ ــن کار، درازکش ــه بدتری ــد ک ــد بدانی بای

ــت. ــی اس ــدت طوالن ــرای م ــدن ب ــت مان بی حرک

علل بوی بد در قاعدگی

ــی در  ــی از قاعدگ ــوی ناش ــه ب ــتید ک ــردی اس ــر ف • اگ

شــا بســیار شــدید و تنــد اســت، ابتــدا بایــد بدانیــد کــه بــه 

موقــع نــوار بهداشــتی خــود را عــوض کنیــد. عــدم تعویــض 

بــه موقــع نــوار بهداشــتی، باعــث ایجــاد بــوی نامطبــوع 

می شــود.

ــی  ــادی در ط ــد غیرع ــوی تن ــا ب ــحات و ی ــا ترش ــر ب • اگ

دوران قاعدگــی خــود مواجــه اســتید، حتــا بــه پزشــک 

ــه  ــا ب ــود آی ــخص ش ــا مش ــد ت ــه کنی ــان مراجع ــص زن متخص

ــه ی واژن  ــی ناحی ــی و باکریای ــی و قارچ ــای عفون بیاری ه

ــه. ــا ن ــال اســتید ی مبت

مراقبت ها
 در دوره ی قاعدگی

دکرا  چندین  دارای  برگ،  ان  دیوید 

رشته های  در  مختلف  دانشگاه های  از 

درس های  است.  روان شناسی  مختلف 

و  منزلت  از  یل،  دانشگاه  در  فعال  او 

اعتبار باالیی برخوردار و یک بار در سال 

از  نیز  را  ۱990، جایزه ی بهرین مدرس 

این دانشگاه اخذ کرده است. رشته ی اختصاصی او تدریس 

جنبه های روان شناختی سازمان دهی و مدیریت است و تالش 

می کند میان جهان اندیشه ها و جهان پیوندی برقرار کند. او 

نویسنده ی مقاله ها و کتاب های زیادی است که مشهورترین 

تغییر  و  »ناکامی در رشد  زندگی گروهی«،  »پارادوکس  آن ها 

است. گروه ها«  »بازیابی  و  سازمانی« 

وقتی پشت میز نشست، از ابتدا گفت: دو چوکی که در 

بنشینند.  آن ها  روی  افراد  آخرین  باید  است  خالی  او  کنار 

اول تر می آمد  و هر کسی که  را جدی گرفتند  او  همه حرف 

کوشش می کرد غیر از آن دو چوکی، جای دیگری را انتخاب 

کند. وقتی همه نشستند، با لبخندی گفت: این خود یکی از 

شگردهای اِعال نفوذ بر دیگران است. وقتی شا در جایی 

خود  موقعیت  این  از  می گیرید،  موقعیت  دیگران  از  قبل تر 

سوء استفاده می کنید تا دیگران را در رده ای بعدتر از خود و 

در نتیجه تابع خود قرار دهید. من وقتی گفتم: آخرین افراد 

و می پرسید  از شا جرأت می کرد  اگر یکی  بنشینند  این جا 

چرا؟ متام مسأله دگرگون می شد.

جالب  خیلی  گفت وگو  و  بحث  به  آغازکردنش  نحوه ی 

آماده ی  را  خود  ذهن  همه  که  شد  باعث  خود  همین  بود. 

گرفنت مطالب مهمی کنند که در جریان درس و گفت وگوها 

و  منت  خود  درس های  برای  ما  گفت:  دیوید  می شد.  طرح 

برنامه ی خاصی نداریم. این جا تالش می کنیم همه به نوعی 

این  هدف  دهیم.  پرورش  و  کنیم  کشف  را  خود  رابطه های 

بهری  نحو  به  را  هم دیگر  شا  که  است  آن  بیشر  درس ها 

درک کنید و از آن جا بروید به سوی حل معضل های که خاص 

زندگی گروهی اند و هر کسی که وارد گروه باشد، مسؤولیت 

را حل کند. آن ها  دارد 

دیویدبرگ گفت: زندگی گروهی آمیزه ای از رقابت و سازش 

است و در این راستا، درک کسانی که در گروه عضویت دارند، 

عالی ترین دست آورد به شار می رود. رهری گروهی نیز به 

معنای آن است که شا چگونه می توانید افراد و مجموعه ها 

را با وجود تفاوت هایی که دارند پیوند دهید. در میان گروه،  

همیشه افراد و مجموعه هایی هستند که دارای دیدگاه های 

فوق العاده ای اند و رهری موفق کارش این است که زمینه را 

برای کشف، باروری و رشد این دیدگاه ها مساعد  سازد.

بزرگ  جنگی  رشایط  در  که  کسانی  گفت:  برگ  آقای 

یا  مبارزه  می گیرند:  انس  زود  مفهوم خیلی  یک  با  می شوند 

مرگ. این وضعیت رفته رفته فرد را در موقعیتی قرار می دهد 

دنیایش  می شود.  مرگ  یا  مبارزه  برایش  زندگی  متام  که 

برای  که  زمینه هایی  و  رشایط  کسان،  میان  می شود  تقسیم 

مبارزه اش مساعدت می کنند و یا در پی کشنت و نابود کردن 

او استند. او گفت: این واقعیت را در اکرث بخش های تاریخ 

تا حدی  نیز  را  بری می توان متوجه شد و ماهیت زمان ما 

می دهد. تشکیل  امر  همین  زیاد 

آقای برگ از هر کسی که در جلسه بود، خواست که خود 

را به طور ساده معرفی کنند و حد اقل یک یا دو سؤال مهمی 

را که دارند مطرح کنند تا دیگران در مورد آن ابراز نظر داشته 

باشند. سؤال ها با توجه به دیدگاه هایی که افراد داشتند فرق 

به  بود که  نفرتی  می کرد. سؤال مهمی که مطرح شد، یکی 

و  می آید  پدید  انسان ها  روابط  در  سیاه  سایه ی  یک  عنوان 

از آن پس هر گاه رابطه ای شکل  از میان می برد.  را  اعتاد 

پنهان  طور  به  می شود،  بسته  عهدی  و  پیان  یا  و  می گیرد 

که  می کند  حفظ  انسان ها  روان  در  نیز  را  هراسی  و  خوف 

نسبت به هم دیگر به نحوی بدبین باشند. این بدبینی اساسا 

چیست و چگونه می شود در ایجاد روابط سازمان یافته میان 

افراد و مجموعه های انسانی از این سایه ی سیاه نجات یافت. 

سؤال دیگر از می آکیل بود که جنبه ی روان شناختی عدالت 

و خشونت را پرسید. در جریان مباحث سؤال های زیادی روی 

میز آمد:

مدیریت مردم با وجود انگیزه های مختلف آن ها؛• 

روابط میان گروهی: چگونگی مقابله با »ترس« از دیگران؛• 

من کی استم و بعد از تکمیل کارها من چه خواهم بود؛• 

زمان ما زمان بازتاب های مداوم و تغییر است. می خواهم • 

کجا بروم؛

چگونه می توان دوام و استمرار کارهایی را که رشوع شده • 

است، تضمین کرد؛

چگونه •  و  چیست  کوچک  تشبثات  و  تجارت  ریسک های 

می توان مردم را قادر ساخت کاری را انجام دهند که خود 

برای انجام آن به حد کافی شوق و تعهد داریم؛

تنظیم •  می توان  چگونه  را  قربانیان  و  مهاجان  رابطه ی 

کرد؛

انصاف، عدالت، دموکراسی و مصالحه با هم چه رابطه و • 

چه پیوندی دارند؛

قدرت و اتوریته با هم چگونه رابطه می یابند و چگونه از هم • 

تفکیک می شوند؛

الزام رهری و تحمِل بار رهری؛• 

آن •  اعضای  که  بخشید  را سامان  گروهی  می توان  چگونه 

می کنند؛ فکر  متفاوت  هم دیگر  به  نسبت 

مدیریت مردم: زیردستان و خواسته های آنان؛• 

کارکردهای •  خصوصیت ها،  مهارت ها،  چیست،  رهریت 

رهری چیست، رهران اصوال کی ها استند و چگونه تلقی 

می شوند؛

تداوم •  چگونگی  دیگر،  انسان های  مورد  در  کاوش گری 

دیگران؛... با  رابطه 

خصوصیت های گذار به دوران بلوغ و سازگاری دوره های • 

زندگی با هم دیگر؛

جاه طلبی های ما و نتایج آن ها؛• 

پیروی از دیگران )آیا کسی می خواهد پیرو دیگران باشد؟(• 

آقای برگ از همه خواست تا یکی از عمده ترین مشکالتی 

را که فکر می کنند در زندگی گروهی خود با آن مواجه استند، 

طرح  دیگر  باری  می آکیل  و  من  که  را  نکته ای  کنند.  بیان 

کردیم مربوط به جامعه هایی بود که از تاریخ طوالنی جنگ و 

نفرت عبور کرده اند. 

برگ به سؤال ما نخواست جواب دهد. در عوض خواست 

و  او  و  کنیم  باز  بپرسیم  می خواهیم  را  آن چه  ما  خود  که 

دیگران گوش کنند. من از افغانستان یاد کردم: تاریخی که 

با اراده و خواست یک امیر آهنین و سیاست های دو ابرقدرت 

قتل  گرفت.  شکل  بریتانوی(  هند  و  تزاری  )روسیه ی  زمان 

می خواستند  تازه  که  مردمی  روان  در  نفرت  و  غارت  و  عام 

امیر  شمشیر  تیز  لبه ی  با  آشنایی  این  و  شوند  آشنا  هم  با 

مذهبی،  و  اتنیکی  حقارت های  بردگی،  فصل  شد.  ایجاد 

اجتاعی،  روابط  در  بودن  سوم  دست  و  دوم  دست   مفهوم 

برابر خواسته های در حال  برخورد قبیله ای و کینه توزانه در 

ایدیولوژیک،  نفرت های  اجتاعی،  گروه های  و  اقوام  رشد 

خشونت های بی وقفه، ... تا حاال که مردم خسته از گذشته 

سایه های  ترس  و  بیم  از  فارغ  را  آینده ای  می کنند،  تالش 

گذشته بنا کنند؛ اما هر تالش شان برای نزدیکی به جدایی 

کرده  باور  یکی  می شود.  منجر  عمیق تر  نفرت های  و  بیشر 

منی داند  ولی  می بیند،  حقارت  چشم  به  را  او  دیگران  که 

کرده  باور  دیگری  شود.  بیرون  موقعیت  این  از  چگونه  که 

انعطاف پذیرتر  و  رشدیافته تر  و  بهر  دیگری  به  نسبت  که 

است؛ اما دیگری او را درک و تحمل منی کند. درست است 

دور  هم  از  را  همه  پنهان  سایه ای  اما  نیست،  مهم  غلط،  یا 

از این سایه دور شد و چگونه  نگه می دارد، چگونه می شود 

میان  را  اعتادی  ترس ناک  سایه های  این  ورای  از  می شود 

آسوده تر  و  بهر  رسنوشت  برای  بتوانند  که  کرد  خلق  همه 

بیایند؟ کنار  هم دیگر  با  جمعی 

جنبه های روان شناختی عدالت و خشونت
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زهرا سیاس

عزیز رویش

ــان  در بعضــی مواقــع خشــونت هایی کــه زن

ــر و  ــی بدت ــد، خیل ــر روا می دارن ــه یک دیگ علی

ــردان  ــه م ــت ک ــونت هایی اس ــر از خش زننده ت

ــد. ــان اعــال می کنن ــر آن ب

مداخله هــای  خشــونت ها  ایــن  بارزتریــن 

خصوصی تریــن  در  حتــا  بی مــورد 

قســمت های زندگــی زوج هــا اســت. از آن چــه 

ــه دار  ــا بچ ــذرد، ت ــان می گ ــاف ش ــب زف در ش

شــدن و نشــدن، مســؤولیت مالــی خانــه و 

بالخــره همــه ی جزئیــات یــک زندگــی مشــرک 

ــته  ــان گذاش ــواده در می ــای خان ــا اعض ــد ب بای

ــی  ــان در زندگ ــوره های آن ــایه ی مش ــود و س ش

شــان محســوس باشــد.

بچــه دار نشــدن یکــی از عمده تریــن دالیلــی 

ــه ســبب آن،  ــان در افغانســتان ب اســت کــه زن

ــد؛  ــرار می گیرن ــاری ق ــونت و بدرفت ــورد خش م

ایــن بچــه دار نشــدن ســبب می شــود، همــه ی 

زنــان خانــواده یــک طــرف شــوند و علیــه زنــی 

ــد و  ــزی کنن ــود، برنامه ری ــه دار منی ش ــه بچ ک

بــه تحریــک و ترغیــب شــوهر او بــرای داشــنت 

زن دومــی کــه عقیــم نباشــد و بتوانــد فرزنــد بــه 

دنیــا بیــاورد، تأکیــد کننــد.

ــر  ــه بیش ــت ک ــی اس ــی از زنان ــی، یک مالل

از ده ســال را بــا شــوهرش ســپری کــرده؛ امــا 

نتوانســته بچــه دار شــود و همــواره مــورد نیــش 

زبــان و متلــک گفنت هــای زنــان اطرافــش قــرار 

گیــرد کــه او را بــا نام هــای دم بریــده، ســنده و 

ــد.  ــاد می کنن ــول ی ــک معم ــاظ رکی ــایر الف س

ــک و نیــش زبان هــای کــه ســال ها اســت  متل

او را از درون خــورده اســت و از او تنهــا یــک 

جســم متحــرک باقــی مانــده اســت و بــس. 

ــوب  ــوهرش لت وک ــط ش ــا توس ــی باره مالل

از  بغــض  از  پــر  بــا گلــوی  او  اســت؛  شــده 

مــداوا  زیــر  کــه  می کنــد  قصــه  روز  هایــی 

ــود  ــا وج ــا ب ــود؛ ام ــاردار ش ــا ب ــته ت ــرار داش ق

اســتفاده از داروی هــای مختلــف و چشــم به راه 

بودن هــا، در رشوع مــاه پریــود شــده اســت. 

ــود( از  درد و عــذاب خــود ایــن قاعدگــی ) پری

یــک ســو، ناامیــد شــدنش از ایــن کــه بــا وجــود 

اســتفاده از داروهــای زیــاد بــاز هــم نتوانســته 

بــاردار شــود از ســوی دیگــر، شــکنجه ها و 

لت وکــوب شــوهر بــرای ایــن کــه چــرا بــاز 

هــم همــرش بــه جــای بــاردار شــدن، پریــود 

شــده، روح و جســم او را افــرده می کنــد.

در  را  فرزنــدی  داشــنت  آرزوی  ماللــی، 

ــای  ــوهر و اعض ــر از ش ــی بیش ــش خیل آغوش

خانــواده ی شــوهرش دارد؛ او می گویــد کــه 

ــرای  ــا ب ــل را تنه ــنت طف ــوهرش داش ــاید ش ش

روزهــای پیــری و تنهایــی، میــراث و رهــا شــدن 

از زیــر بــار طعنــه ی اطرافیانــش مبنــی بــر 

ایــن کــه او مردانگــی نــدارد و اثبــات مردانگــی 

می خواســت؛ امــا مــن داشــنت یــک کــودک را 

بــرای تجربــه ی حــس شــیرین مــادری، عشــق، 

عاطفــه و زندگــی می خواســتم.

و  رنــج  ســال ها  تحمــل  از  بعــد  ماللــی 

و  شــوهر  شــکنجه های  نشــدن،  مــادر  درد 

می گیــرد  تصمیــم  اطرافیانــش  طعنه هــای 

و  بگیــرد  دیگــری  زن  شــوهرش  بــرای  تــا 

خــود را از زیــر شــکنجه های شــوهرش رهــا 

کنــد. تصمیمــی کــه گویــا ســال ها اســت 

در ذهــن شــوهرش می گــذرد؛ امــا تنهــا بــه 

شــکنجه کــردن ماللــی اکتفــا می کنــد و از 

تصمیمــش چیــزی منی گویــد تــا ماللــی را بــا 

ــی وا دارد  ــن تصمیم ــه چنی ــکنجه ها ب ــن ش ای

ــذارد.  ــردن او بگ ــدی را گ ــؤولیت های بع و مس

ــه  ــدازی ک ــول پس ان ــدار پ ــک مق ــا ی ــی ب مالل

مصــارف  در  طالهایــش  فروخــنت  و  داشــته 

ازدواج شــوهرش بــه ایــن امیــد ســهیم می شــود 

کــه روزی بتوانــد فرزنــد شــوهرش را ماننــد 

بچــه ی خــودش کــه هیــچ گاهــی نداشــته، 

دوســت داشــته باشــد. چندیــن ماه از عروســی 

ــاه،  ــد م ــن چن دوم شــوهرش می گــذرد و در ای

ــدارد؛  ــه ای ن ــچ رابط ــا او هی ــوهرش ب ــر ش دیگ

حتــا رابطــه ی جنســی کــه قبــال هیــچ گاهــی 

از او قضــا نبــود دیگــر بــا ماللــی نــدارد و 

ــوهرش  ــه ی ش ــی در خان ــودن مالل ــودن و نب ب

ــدارد و همــه ی توجــه شــوهر  ــی ن ــرای او فرق ب

و اعضــای خانــواده اش بــه عــروس نــو خانــه ی 

شــان اســت؛ زنــی کــه شــاید آن هــا را بــه قلــه ی 

ــی  ــاند. مالل ــد برس ــنت فرزن ــی داش خوش بخت

مجبــور بــه انجــام کارهــای خانــه و مواظبــت از 

اســت. تازه عــروس 

ــاردار  ــاه و ب ــد م ــدن چن ــپری ش ــد از س بع

ــی را در  ــو، دیگــر کســی مالل شــدن عــروس ن

آن خانــه منی خواهــد او را بــه ســان رسبــار، در 

ــر  ــوهر و هم ــا ش ــد ت ــان می دانن ــه ی ش خان

ــد.  ــرون می کنن ــه بی ــوهرش او را از خان ش

دیگــر تــالش و تقــالی ماللــی بــرای بــودن 

ــه زودی  ــدارد و ب ــودی ن ــوهر س ــه ی ش در خان

مراجعــه  می دهــد.  طــالق  را  او  شــوهرش 

کــردن ماللــی بــه هــر دری از درهــای دولــت، 

ــخ  ــن پاس ــا ای ــدارد و ب ــر ن ــودی در ب ــچ س هی

لحــاظ  از  او  شــوهر  کــه  می شــود  مواجــه 

ــر دوم و  ــنت هم ــق داش ــی ح ــی و رشع قانون

ســوم و چهــارم را هــم دارد و طــالق هــم حــق 

مــرد اســت و هیــچ کمکــی منی تواننــد بــه 

ــرای گرفــنت  ــن کــه ب ــه جــز ای ــد ب ــی کنن مالل

ــی  ــا زمان ــانند؛ ام ــاری رس ــرش او را ی ــق مه ح

ــکاح خطــی در  ــه ن ــی ازدواج کــرده ن کــه مالل

کار بــوده و نــه هــم مهــری. ماللــی بــا شــاکی 

ــرده  ــه »خودک ــد ک ــرش می گوی ــدن از تقدی ش

ــد از  ــد بع ــان« و بای ــه درم ــت و ن ــه درد اس را ن

ســال ها زندگــی مشــرک پــر از درد و شــکنجه 

حــاال باقــی زندگــی اش را در بی رسنوشــتی 

ــد. بگذران

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زنی که قربانی نازایی می شود
افسانه یاس
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شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  رییــس 

ــل  ــرای تکمی ــا ب ــه تالش ه ــد ک ــد می کن ــی، تأکی انتخابات

ــان  ــی در زم ــکایات انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــردن رون ک

دارد. جریــان  آن،  تعیین شــده ی 

زهره بیــان شــینواری، روز یک شــنبه )۱۵ جــدی( در 

یــک نشســت خــری گفــت کــه شــکایت های ثبــت شــده 

ــاظ  ــته از لح ــی، در ۱۶ دس ــته های انتخابات ــوی دس از س

ــت. ــده اس ــدی ش ــی، بخش بن موضوع

ــورم  ــا ف ــک ب ــاوت رأی بایومری ــورد تف ــزود: »در م او اف

ــزد ۱۱9  ــع نام ــه نف ــش آرا ب ــکایت، افزای ــج ۶۸۸۱ ش نتای

شــکایت،   ۵۵۲ نامــزد  رضر  بــه  آرا  کاهــش  شــکایت، 

شــارش آرای یــک نامــزد بــه نفــع نامــزد دیگــر ۴ شــکایت، 

اســتفاده از رأی پیــش از وقــت ۲۸۲ شــکایت، اســتفاده از 

ــک  ــدون بایومری ــکایت، رأی ب ــت ۳۸۱ ش ــد از وق رأی بع

دلیــل  بــدون  رأی دهــی  محــل  ابطــال  ۶۵۷ شــکایت، 

ــکایت  ــج ۳9 ش ــورم نتای ــدن ف ــود ش ــکایت، مفق ۲۱۴0 ش

ــیده  ــت رس ــه ثب ــکایت ب ــج ۱00 ش ــورم نتای ــر در ف و تغیی

ــت.« اس

ــات  ــی ثب ــته ی انتخابات ــه دس ــت ک ــینواری، گف ــو ش بان

و همگرایــی ۵۵۶۴ مــورد شــکایت، دســته ی انتخاباتــی 

صلــح و عدالــت اســالمی ۳۷۱۱ مــورد شــکایت، دســته ی 

انتخاباتــی دولت ســاز ۳۳0۲ مــورد شــکایت و دســته ی 

ــت  ــکایت ثب ــورد ش ــک م ــت، ی ــت و عدال ــی امنی انتخابات

کــرده اســت.

شــکایت های  بــه  رســیدگی  رونــد  کــه  گفــت  او 

انتخاباتــی، در ۳۴ والیت افغانســتان جریــان دارد و حتا در 

ــکایت های  ــری روی ش ــا، کار تصمیم گی ــی از والیت ه برخ

ــت. ــده اس ــاز ش ــده آغ ــت ش ثب

ــورد ۳00  ــی در م ــه پرسش ــخ ب ــینواری، در پاس ــو ش بان

شــکایت های  از  »بعضــی  گفــت:  جنجالــی،  رأی  هــزار 

از  بعضــی  و  اســت  بی بنیــاد  و  بی اســاس  ثبت شــده، 

شــکایت ها تأثیرگــذار اســت؛ امــا پیــش از وقــت اســت کــه 

ــد از  ــم، بع ــرف بزنی ــی ح ــزار رأی جنجال ــورد ۳00 ه در م

ــد.« ــد ش ــخص خواه ــه ی آن مش ــکایات، نتیج ــی ش بررس

او هم چنــان گفــت کــه رونــد رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، ممکــن اســت یــک تــا دو روز بیشــر طــول 

بکشــد؛ امــا ایــن کمیســیون متــام تــالش خــود را خواهــد 

ــا شــفافیت را تأمیــن کنــد. کــرد ت

ســخن گوی  الیاســی،  محمدقاســم  هــم،  ســویی  از 

انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

می گویــد کــه رونــد بررســی شــکایات در شــش والیــت، بــه 

زودی تکمیــل خواهــد شــد.

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  رییــس 

انتخاباتــی، چنــدی پیــش تأکیــد کــرده بــود کــه نتیجــه ی 

انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از  اعالم شــده 

ابتدایــی اســت و طرف هــای دخیــل در انتخابــات، بایــد از 

کننــد. پیــش داوری، خــودداری 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، حــدود دو هفتــه پیــش، 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را اعــالم 

کــرد کــه بــر اســاس آن، محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت 

ــا  ــه ب ــه عبدالل ــدر و عبدالل ــد آرا در ص آوردن ۵0٫۶۴ درص

ــرار دارد. ــگاه دوم ق ــد آرا در جای ــب ۳9٫۵۲ درص کس

ــکرات  ــا مس ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل ــؤوالن مرک مس

و مــواد مخــدر، می گوینــد کــه در جریــان ســال ۲0۱9 

میــالدی، ۱۲۸۷ نفــر بــه اتهــام دست داشــنت در ۱0۸۱ 

افغانســتان  رسارس  در  مخــدر،  مــواد  قاچــاق  پرونــده ی 

ــد. ــده ان ــت ش بازداش

خالــد موحــد، ســخن گوی ایــن مرکــز، روز یک شــنبه )۱۵ 

ــراد  ــان اف ــک نشســت خــری گفــت کــه در می جــدی( در ی

بازداشــت شــده، ۳۷ زن و ســه شــهروند ایــران نیــز شــامل انــد 

و پرونده هــای ایــن افــراد، زیــر بررســی قــرار دارد.

ــز  ــور مرک ــی و البرات ــق، بررس ــت تدقی ــزود: »مدیری او اف

پرونده هــا،  ایــن  از  کــدام  هــر  بــه  قضایــی،  و  عدلــی 

رســیدگی کــرده و بــه منظــور تحقیقــات بیشــر بــه ریاســت 

دادســتانی اختصاصــی مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه علیــه 

ــت.« ــتاده اس ــدر فرس ــواد مخ ــکرات م مس

آقــای موحــد، گفــت کــه از میــان افــراد بازداشت شــده، 

۲0۵ نفــر بــه شــمول ۱۳ زن، قصــد داشــتند بســته های 

هیروییــن را در بطــن و بکس هــا از میــدان هوایــی کابــل بــه 

هنــد و امــارات متحــده ی عربــی انتقــال دهنــد.

بــه گفتــه ی او، بــر اســاس پیشــنهاد ریاســت دادســتانی 

 ۳۷ ۳۱۳موتــر،  ابتدایــی  دادگاه  حکــم  و  اختصاصــی 

موترســایکل، ۱۵9۲ ســیت تلفــون و ۱0۵ میــل ســالح 

مختلــف کــه از قاچاق چیــان بــه دســت آمــده بــود، مصــادره 

ــت. ــده اس ش

 ۶999۳۱۱ مبلــغ  کــه  کــرد  تریــح  موحــد،  آقــای 

نــزد  از  کــه  امریکایــی  دالــر   ۳۲۶۳۴ مبلــغ  و  افغانــی 

قاچاق چیــان ضبــط شــده بــود، نیــز مصــادره و بــه حســاب 

دولــت واریــز شــده اســت.

او گفــت کــه در جریــان ســال ۲0۱9 میــالدی، از ســوی 

دادگاه ابتدایــی مبــارزه علیــه مســکرات و مــواد مخــدر 

ــی و ۸۴  ــهروند خارج ــمول ۳۷ زن، ۱ ش ــه ش ــر ب ۱۷۷۱ نف

بــه دست داشــنت در ۱0۷۷  پیونــد  کارمنــد دولتــی، در 

پرونــده، از ۳ مــاه تــا ۳0 ســال زنــدان، محکــوم بــه مجــازات 

شــده انــد.

آقــای موحــد، افــزود کــه از ســوی دادگاه اســتیناف 

مبــارزه علیــه مســکرات و مــواد مخــدر 90۵ نفــر بــه شــمول 

۱۴ زن، ۵۱ نفــر از مأمــوران خدمــات عامــه و ۱ شــهروند 

ــه  ــده، ب ــنت در ۶۷۸ پرون ــه دست داش ــد ب ــی در پیون خارج

ــده  ــازات ش ــه مج ــوم ب ــف محک ــذی مختل ــای تنفی حبس ه

انــد.

او گفــت کــه در پیونــد بــه ۱0۸۱ پرونــده ی قاچــاق 

ــش  ــن، بی ــرام هیرویی ــش از ۲۴۴9 کیلوگ ــدر، بی ــواد مخ م

ــش از ۳0۷۳۷ کیلوگــرام  ــن، بی ــرام مورفی از ۱۴۲۱ کیلوگ

تریــاک، بیشــر از ۱0۶۷۸0 کیلوگــرام چــرس، بیــش از 

۱۱۶۵ کیلوگــرام مــت امفتامیــن، بیــش از ۱۷ کیلوگــرام 

تابلیــت )کا( و هــزاران لیــر تیــزاب، مــواد کیمیایــی مایــع و 

ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــی، کش ــات الکل مروب

ــواره  ــته، هم ــاه گذش ــد م ــان چن ــه، در جری وزارت داخل

از بازداشــت فروشــندگان و قاچاق بــران مــواد مخــدر در 

رسارس افغانســتان خــر داده اســت.

ــه گفتــه ی مقام هــا، مــواد مخــدر، یکــی از بزرگ تریــن  ب

منابــع مالــی گروه هــای تروریســتی در افغانســتان محســوب 

می شــود. دولــت افغانســتان قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر 

ــی  ــل ناامن ــتی، عام ــای تروریس ــت گروه ه ــار فعالی را در کن

ــد. ــن کشــور می دان ای

دزدان مســلح، حوالــی ســاعت ۸:۳0 دقیقــه ی شنبه شــب 

ــیزدهم  ــوزه ی س ــات ح ــوان را در مربوط ــک ج ــدی( ی )۱۴ج

امنیتــی در غــرب کابــل بــه رضب چاقــو کشــتند.

گفتــه ی  بــه  و  داشــت  نــام  علی ســینا  جــوان،  ایــن 

و  امریکایــی  دانشــگاه  دانش جــوی  نزدیکانــش، 

ــود. ــل ب فارغ التحصیــل دانشــکده ی ژورنالیــزم دانشــگاه کاب

ــا  ــو ب ــینا، در گفت وگ ــکان علی س ــو، از نزدی ــاس فراس عب

ــه  ــی ک ــینا زمان ــد: »علی س ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

شنبه شــب از دانشــگاه رخصــت می شــه، طــرف خانــه میایــه 

و زمانــی کــه بــه کوچــه ی خانــه ی شــان می رســه، دزدان 

ــون  ــر و تلف ــد کمپیوت ــد و می خواهن ــلح راه او را می گیرن مس

او را بــا خــود برنــد؛ امــا بــا مقاومــت علی ســینا مواجــه 

ــد.« ــه شــکمش زدن ــو ب ــا چاق شــدند، بالخــره دزدان ب

آقــای فراســو، هم چنــان گفــت کــه دزدان مســلح پــس از 

ایــن کــه علی ســینا را بــا چاقــو زدنــد، از ســاحه فــرار کردنــد. 

بــه گفتــه ی او، »علــی کــه شــدیدا مجــروح شــده بود، خواســته 

اســت کــه خــود را بــه خانــه برســاند، ۴0-۵0 قــدم کــه پیــش 

مــی رود، دیگــر توانــی بــرای ادامــه ی راه منی مانــد و بــه 

ــد،  ــواده اش می رس ــا خان ــد. ت ــگ می زن ــود زن ــواده ی خ خان

ــاد، بی هــوش می شــود.« ــه دلیــل خون ریــزی زی علی ســینا ب

او افــزود، زمانــی کــه خانــواده ی علی ســینا، پــر شــان را 

بــه شــفاخانه های خصوصــی انتقــال می دهنــد، مســؤوالن از 

تــداوی او خــودداری می کننــد و تــا رســیدن بــه شــفاخانه ی 

بعــدی، جــان می دهــد.

دو  دانش جــوی  هم  زمــان  علی ســینا  می شــود،  گفتــه 

دانشــگاه )دانشــگاه  امریکایــی افغانســتان و فــارغ التحصیــل 

ــوان  ــه عن ــز ب ــی را نی ــت. او مدت ــوده اس ــل( ب ــگاه کاب دانش

ــت. ــرده اس ــل کار ک ــای کاب ــی از روزنامه ه ــوز در یک کارآم

آن چــه  کــه نزدیــکان ایــن قربانــی از آن انتقــاد می کنــد، 

عــدم توجــه مســؤوالن پولیــس بــه ایــن گونــه پرونده هــا 

ــه  ــس ک ــه پولی ــفانه، ب ــت: »متأس ــو گف ــاس فراس ــت. عب اس

زنــگ زدنــد، آن هــا دو ســاعت پــس از رویــداد بــه ســاحه 

رســیدند و گفتنــد کــه مــا ایــن مســأله را پیگیــری می کنیــم؛ 

ــت.« ــه نیس ــت ک ــس نیس ــری از پولی ــر خ ــا دیگ ام

ایــن بــار نخســت نیســت کــه چنیــن رویدادهایــی در شــهر 

ــلح راه  ــن، بارهــا دزدان مس ــش از ای ــد. پی ــل، رخ می ده کاب

افــراد را در نقــاط مختلــف پایتخــت گرفتــه و در برخــی مــوارد، 

آنــان را بــه قتــل رســانده انــد.

دولــت اســرالیا، از حــدود صــد هــزار نفــر از ســاکنان 

مناطقــی کــه بــا تهدیــد آتش ســوزی روبــه رو انــد، خواســته 

اســت تــا خانه هــای خــود را تــرک کننــد.

دولــت اســرالیا، بــه دلیــل آن کــه شــعله های آتــش در 

ــر  ــن کشــور مهارناپذی برخــی از مناطــق جنــوب رشقــی ای

پرجمعیت تریــن  کــه  نیوســاوت ولز  ایالــت  در  اســت، 

ــت. ــرده اس ــالم ک ــراری اع ــت اضط ــت، وضعی ــه اس منطق

از  وســیعی  بخش هــای  جنگلــی،  آتش ســوزی های 

اســرالیا را در بــر گرفتــه و وزش بــاد، خطــر گســرش آن را 

ــت. ــش داده اس ــه افزای ــر هفت در دو روز آخ

خرگــزاری رویــرز، گــزارش داده اســت کــه ده هــا هــزار 

نفــر از ســاکنان مناطقــی کــه در محــارصه ی آتــش انــد، از 

روز شــنبه )۱۴ جــدی( منــازل خــود را تــرک کردنــد و بــه 

ســمت ســایر شــهرها رفتنــد.

جنــوب  جنگل هــای  از  هکتــار  میلیــون   ۶ تاکنــون 

رشقــی اســرالیا، آتــش گرفتــه اســت. 

گفتــه  اســرالیا،  نخســت وزیر  موریســون،  اســکات 

اســت کــه بــر اســاس آخریــن آمــار، ۲۳ نفــر در پــی 

آتش ســوزی جــاری در ایــن کشــور جــان باختــه انــد.

پژوهشــگران  بررســی  اســاس  بــر  حــال،  ایــن  بــا 

دانشــگاه ســیدنی، تاکنــون حــدود ۴۸0 میلیــون حیــوان 

ــق  ــوزی مناط ــه ی آتش س ــف، در نتیج ــای مختل از گونه ه

جنــوب رشقــی ســوخته و تلــف شــده اند. پژوهشــگران 

اعــالم کــرده انــد کــه آمــار تلفــات حیوانــات، افزایــش 

خواهــد یافــت.

تاکنــون  خارجــی،  رســانه های  گــزارش  اســاس  بــر 

۱۵00 خانــه در مناطــق درگیــر آتش ســوزی، بــه خاکســر 

ــود دارد.  ــار وج ــن آم ــش ای ــکان افزای ــده و ام ــدل ش مب

شــدت تخریــب آتش ســوزی در جنــوب رشق اســرالیا، 

ــال نو  ــاز س ــش از آغ ــا پی ــه ت ــده ک ــزارش ش ــدی گ ــه ح ب

و  نیوســاوت ولز  ایالت هــای  در  شــهر  چنــد  میــالدی، 

ویکتوریــا، بــا خــاک یک ســان شــدند.

ســمنگان،  والیــت  در  امنیتــی  مســؤوالن 

ســوی  از  غیرنظامــی  دو  کــه  می گوینــد 

ــاران  ــت، تیرب ــن والی ــب در ای ــان طال هراس افگن

شــده  انــد.

منیــر رحیمــی، ســخن گوی پولیــس والیــت 

ــد  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ســمنگان، ب

دو  جــدی(   ۱۵( یک  شــنبه  روز  بامــداد  کــه 

چپ چــل  منطقــه ی  مربوطــات  در  غیرنظامــی 

ســوی  از  پاییــن،  صــوف  دره  ی   ولســوالی 

شــدند. تیربــاران  طالــب  هراس افگنــان 

ــراد  ــان اف ــن، می ــش از ای ــه پی ــد ک او می افزای

اختالفاتــی  طالــب،  هراس افگنــان  و  مقتــول 

ــت. ــته اس ــود داش وج

افغانســتان،  شــال  در  ســمنگان  والیــت 

دره  ی  ولســوالی  اســت.  ناامــن  والیت هــای  از 

ــن  ــدت ناام ــه ش ــای ب ــن، از بخش ه ــوف پایی ص

ــر،  ــد ســال اخی ــت ســمنگان اســت و در چن والی

راه انــدازی حمــالت  بــا  هراس افگنــان طالــب 

پی هــم برخــی از روســتاهای آن را تــرف کــرده 

ــد.  ان

شینواری: به شکایت های انتخاباتی در زمان 
تعیین شده رسیدگی می شود

بازداشت 1287نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر 
در یک سال گذشته

دزدان مسلح یک جوان دانش جو
 را در غرب کابل کشتند

آتش سوزی در اسرتالیا؛ حدود ۴8۰ میلیون 
حیوان تلف شده اند

تیرباران دو غیرنظامی
 توسط طالبان در سمنگان

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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با وارد شدن مان به یک دهه ی جدید، در حدود بیست 

سال از جنگ امریکا در افغانستان می گذرد؛ طوالنی ترین 

فوری  پیامد  در  چه  آن  متحده.  ایاالت  تاریخ  در  جنگ 

حمله ی تروریستی القاعده در ۱۱ سپتامر ۲00۱ به عنوان 

مأموریتی  به  اکنون  شد،  آغاز  ضدتروریسم  مأموریت  یک 

موفقیت  و  شده  بدل  نشده  تعریف  خوب  اما  جاه طلبانه؛ 

است؛  این جنگ حیرت آور  است. هزینه های  داشته  کمی 

بیش از دو هزار تن از کارکنان ایاالت متحده در افغانستان 

کشته و بیش از ۱۵٫000 نفر زخم برداشته اند و بر پایه ی 

برخی از تخمین ها، ایاالت متحده در این جنگ بیش از دو 

تریلیون دالر هزینه کرده است.

امریکایی ها – از نخبگان سیاست خارجی در واشنگنت 

این  پایان  خواهان  درکی  قابل  طور  به   – عادی  مردم  تا 

عجوالنه  ی  خروج  پیامدهای  از  تاریخ  اما  استند؛  فصل 

ایاالت متحده از یک جنگ، بدون این که اساس های یک 

در  می دهد.  هشدار  باشد،  داشته  وجود  سیاسی  راه حل 

سال ۱9۷۵، زمانی که ارتش ایاالت متحده به طور کامل 

به  رسیع  خیلی  کمونیست  نیروهای  شد،  خارج  ویتنام  از 

همین  اگر  کردند.  حمله  جنوبی  ویتنام  ضعیف  حکومت 

سوءاستفاده های  برسند،  پیروزی  به  هم  طالبان  گونه 

متام  و  آمد  خواهد  آن  همراه  به  دل خراشی  بری  حقوق 

می شود. نابود  مان  مالی  و  خونی  رسمایه گذاری های 

فوری  خروج  یک  از  بودن  نگران  برای  خوبی  دلیل 

از  را  افغان  طالبان  با  مذاکرات  امریکا،  دولت  دارد.  وجود 

ترامپ  رییس جمهور  احتالی  اعالمیه ی  به  و  گرفته  رس 

انتخابات  از  پیش  امریکایی  نیروهای  کاهش  بر  مبنی 

واشنگنت  می کند.  اشاره  نوامر،  ماه  در  ریاست جمهوری 

پست هم با نر گزارش هایی از اشتباهات گوناگون چندین 

مسائل  خالف  بر  کرد.  اضافه  فوریت  این  به  امریکا  دولت 

دیگر در واشنگنت، هر دو حزب ]دموکرات و جمهوری خواه[، 

مشرکا در این مورد ابراز ناامیدی کرده اند. در مناظره های 

در  امریکا  آینده ی  نقش  دموکرات،  حزب  ریاست جمهوری 

است. شده  بحث  بار  چندین  افغانستان 

مأموریت  دادن  پایان  در  افغانستان  دولت  از  پشتیبانی 

ناتو به طور رسیع؛ اما بدون برنامه ریزی، بسیار مهم است. 

دولت  و  طالبان  میان  قدرت  درست  توازن  از  اطمینان 

افغانستان، در حفاظت از دست آوردهایی که در ۱۸ سال 

اخیر به سختی به دست آمده اند، اهمیت فراوانی دارد؛ اما 

میان  جاری  گفت وگوهای  در  افغانستان  دولت  هم اکنون، 

ایاالت متحده و طالبان، یک طرف رسمی نیست. ما به این 

باوریم که ناکامی در شامل کردن دولت افغانستان در این 

عاقالنه ای است. غیر  کار  گفت وگوها 

در  امریکا  ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد،  جاری  مذاکرات 

دوحه، روی بخشی از این پازل که توافق میان دولت ایاالت 

می رسد  نظر  به  اما  دارد؛  مترکز  است،  طالبان  و  متحده 

انجام پذیر  توافق  یک  با  زیادی  فاصله ی  طرف  دو  که 

و  افغانستان  دولت  میان  مؤثر  توافق   یک  ایجاد  و  دارند 

صلح  توافق  یک  برای  بود.  خواهد  دشوارتر  حتا  طالبان 

بپذیرند،  را  تقسیم قدرت  باید  پایدار، طالبان  بین االفغانی 

و  روندهای مردم ساالرانه رشکت کرده  در جوانب گوناگون 

محدودیت های قانون اساسی را قبول کنند. صورت گرفنت 

چنین چیزی احتال بسیار کمی دارد؛ مگر این که ایاالت 

نظامی  دوام دار  فشارهای  ایتالفی اش  همکاران  و  متحده 

وارد کنند، نشان دهند که در صورت نیاز مأموریت را متدید 

از  استفاده  به  وادار  را  منطقه ای  بازی گران  و  خواهند کرد 

روش »زردک و چوب« به لحاظ اقتصادی و سیاسی کنند 

تا توافق نامه عملی شود. با توجه به اولویت ها و هدف های 

 – طالبان  و  افغانستان  دولت  متحده،  ایاالت  گوناگون 

گذشته از قدرت های منطقه مانند هند، پاکستان، چین و 

روسیه – چشم اندازها برای یک صلح پایدار در کوتاه مدت، 

نیست. مشخص 

یک  رشایط،  آن  شدن  عملی  از  پیش  شکست  پذیرفنت 

خطر بسیار واقعی را به وجود می آورد. گزارش اخیر »راند«، 

از  پیش  امریکا  ارتش  نیروهای  خروج  احتالی  پیامدهای 

اجرای توافق نامه ی صلح را برجسته کرده بود. اگر نیروهای 

امریکایی خیلی زود بیرون شوند، افغانستان دوباره به چنگ 

یک  درگیر  هم  باز  یا  می افتد  طالبان  رسکوب  گری های 

جنگ داخلی خواهد شد. در هر دو صورت، دو دهه تالش 

تروریست ها در  امن  پناه گاه های  از  برای جلوگیری  امریکا 

افغانستان، ترویج ثبات در منطقه و پاسداری از ارزش هایی 

مانند حقوق زنان، به هدر خواهد رفت.

از  امریکایی  نیروهای  خروج  بر  مبنی  خواست ها 

افغانستان در سال های آینده، باید با این خطرهای واقعی، 

که  زمانی  تا  امریکایی  نیروهای  شود.  سنگین  و  سبک  

طالبان و دولت افغانستان به توافق می رسند و آن توافق نامه 

کم کم رشوع به اجرایی شدن می کند، باید در افغانستان 

مبانند. الزم است صادقانه با این واقعیت روبه رو شویم که 

این روند احتاال سال ها طول خواهد کشید؛ اما این یک 

اشتباه خطرناک است که پیش از رسیدن به این هدف، فورا 

را کاهش دهیم.  این کشور  ایاالت متحده در  قابلیت های 

در صورتی که حضور دوام دار ایاالت متحده به ثبات نسبی 

در افغانستان کمک کرده و از خطرهای یک خروج عجوالنه 

توجیه  می تواند  راهردی  صر  هزینه های  کند،  جلوگیری 

باشد. داشته  خوبی 

هزینه های بلند خروج شتاب ناک امریکا از افغانستان
پذیرفنت شکست پیش از عملی شدن آن رشایط، 

یک خطر بسیار واقعی را به وجود می آورد. گزارش 

اخیر »راند«، پیامدهای احتاملی خروج نیروهای 

ارتش امریکا پیش از اجرای توافق نامه ی صلح را 

برجسته کرده بود.
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