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گزارش روز

«کُندکاری کمیسیون
شکایات» و رسنوشت نامعلوم
انتخابات ریاستجمهوری
کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،در
پنجمیــن روز از آغــاز رونــد
بررســی شــکایتهای انتخاباتــی
عبدالرازق اختیاربیگ اطمینــان میدهــد کــه بــه
متــام شــکایتها در زمــان
تعیینشــدهی آن رســیدگی خواهــد شــد.
زهرهبیــان شــینواری ،رییــس ایــن کمیســیون،
روز یکشــنبه ( ۱۵جــدی) در نشســتی گفــت
کــه شــکایتهای ثبتشــده از ســوی دســتههای
انتخاباتــی ،در  ۱۶دســته از لحــاظ موضوعــی،
دســتهبندی شــده اســت.
بانــو شــینواری همچنــان گفــت کــه دســتهی
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ...

برخی منایندگان مجلس پولیس
را رشیک دزدان میدانند
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بازداشت 1287نفر به اتهام قاچاق
مواد مخدر در یک سال گذشته
مســؤوالن مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا
مســکرات و مــواد مخــدر ،میگوینــد کــه در جریــان
ســال  2019میــادی ۱۲۸۷ ،نفــر بــه اتهــام
دستداشــن در  ۱۰۸۱پرونــدهی قاچــاق ...
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آتشسوزی در اسرتالیا؛ حدود
 ۴۸۰میلیون حیوان تلف شدهاند

محسن رضایی
(ورزشکار)

دولــت اســرالیا ،از حــدود صــد هــزار نفر از ســاکنان
مناطقــی کــه بــا تهدیــد آتشســوزی روبــهرو انــد،
خواســته اســت تــا خانههــای خــود را تــرک کننــد.

رؤیایم مدال طالی املپیک
و ماندگاری در تاریخ است

7

دزدان مسلح یک جوان دانشجو
را در غرب کابل کشتند
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تردد دیپلامتیک جهان برای مهار تنشهای
امریکا و ایران

یادداشت روز

بــرای تنظیــم روابــط مــردم و حفــظ نظــم در اجتــاع،
دولــت بــرای هــر شــخص امتیازهایــی را میشناســد
کــه مجمــوع ایــن امتیازهــا را حقــوق مینامنــد .حــق
حیــات ،حــق مالکیــت ،حــق آزادی کســبوکار و دههــا
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 دســتهبندی
ایــن حقــوق تحــت عنــوان زنــان و جــدا کــردن آن از حقــوق
عامتــری ماننــد حقــوق بــر ،ریشــه در ایــن تئــوری دارد
کــه ایــن حقــوق در ابتــدا بــرای متــام برشیــت بــه رســمیت
شــناحته شــده؛ امــا مدافعــان حقــوق زنــان مدعــی شــدند

انــد .در جریــان ســه روز گذشــته ،تــردد دیپلامتیــک در
ایــران و امریــکا نیــز بیســابقه بــوده اســت .وزیرخارجـهی
قطــر بــه ایــران رفتــه و پیرامــون حادث ـهی اخیــر در عــراق
بــا مقامهــای دولــت ایــران گفتوگــو کــرده اســت .حســن
روحانــی در یــک متــاس تلفونــی بــا رجبطیــب اردوغــان،
رییسجمهــور ترکیــه ،گفتــه اســت« :اگــر برابــر اقــدام
متجــاوز ســکوت کنیــم ،ممکــن اســت موجــب جســارت
بیشــر متجــاوز شــود ».آقــای روحانــی ،بــا اشــاره بــه
ای ـن کــه واشــنگنت بــا کشــن قاســم ســلیامنی ،مرتکــب
اشــتباه بزرگــی شــده ،تأکیــد کــرده کــه اگــر ایــران و
ترکیــه یکصــدا نباشــد ،خطــر بزرگــی هم ـهی منطقــه را
تهدیــد میکنــد.
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یکی زن کاری به از صد هزار
در ایــن شــبهایی کــه بــرف شــاهراههای
افغانســتان را مســدود کــرده اســت و مســافران
در رسمــای استخوانســوز مجبــور میشــوند

موانع زنان افغان برای تحصیل در آن سوی مرزها
درآمدی بر حقوق زنان

ســاعتها و چــه بســا روزهــا در ترافیــک مزدحــم
مباننــد تــا مســؤولی پیــدا شــود و بــا هــزار منــت
دل بســوزاند ،خــدم و حشــم خــود را از خــواب ...
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زندگی به رنگ زن

بــه دنبــال کشــته شــدن قاســم ســلیامنی ،فرمانــدهی
ســپاه قــدس پاســداران ایــران ،تهــران و واشــنگنت ،جهــان
را درگیــر یــک آشــوب کــرده اســت و دو طــرف ،هــر لحظــه
تهدیدهــای خاطرناکــی را تحویــل یکدیگــر میدهنــد.
تهــران از ســه روز بدینســو بــه شــکل پیدرپــی،
واشــنگنت را تهدیــد بــه تالفــی میکنــد کــه انتقــام خــون
ســلیامنی را از امریکاییهــا میگیــرد .ایــران گفتــه اســت
کــه انتقــا م را در زمــان کوتاهمــدت نــه ،بلکــه برنامهریــزی
شــده و در زمــان مناســب آن خواهــد گرفــت .ســیدعلی
خامنــهای ،رهــر مذهبــی ایــران و حســن روحانــی
رییسجمهــور ایــران ،از جملــه کســانی اســتند کــه تــا
کنــون بیشــرین تهدیــد را علیــه امریــکا مطــرح کــرده

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تأکیــد میکنــد کــه تالشهــا بــرای
تکمیــل کــردن رونــد رســیدگی ...
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گفتوگو

شینواری :به شکایتهای
انتخاباتی در زمان تعیینشده
رسیدگی میشود

کــه بــه دالیــل تاریخــی و فرهنگــی ،زنــان کمتــر از ایــن
حقــوق برخــوردار بــودهانــد.
حقــوق زنــان معمــوال شــامل ایــن مــوارد میشــود:
متامیــت بدنــی و خودمختــاری ،حــق رأی ،حــق کار،
حــق دســتمزد برابــر بــرای کار برابــر ،حــق مالکیــت،
حــق مشــارکت در قراردادهــای قانونــی و احــزاب و در
نهایــت حــق تحصیــل ،رسپرســتی و ازدواج.
 -1حق تحصیل
زنــان نیــز ماننــد مــردان ســهم مســاوی در آمــوزش
دارنــد؛ امــا ایــن حــق هامننــد ســایر حقــوق زنــان در طــول
تاریــخ بــه ویــژه دورهی طالبــان از زنــان ســلب شــده بــود.
بــهطوریکــه فعالیــت زنــان در دورهی طالبــان ...

زنی که قربانی نازایی میشود
در بعضــی مواقــع خشــونتهایی کــه زنــان
علیــه یکدیگــر روا میدارنــد ،خیلــی بدتــر و
زنندهتــر از خشــونتهایی اســت کــه مــردان بــر

آنــان اعــال میکننــد.
بارزتریــن ایــن خشــونتها مداخلههــای
بیمــورد حتــا در خصوصیتریــن ...
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کابل؛
شهر گانگسرتهای مسلح
آلودگــی هــوا ،انفجــار ،انتحــار ،فســاد همهگیــر،
قــوم و تبارپرســتی ،انحصارطلبــی ،فاشــیزم ،جنــگ،
خشــونتطلبی روزافــزون ،اوضــاع متشــنج منطقــه،
رسگیجــهی انتخابــات ،مشــخص نبــودن گفتوگوهــای
صلــح ،فقــر گســرده ،تجــاوز جنســی بــر شــاگردان
مکاتــب و حــاال گانگســرهای مســلح کــه در هــر
قــدم ،هــر کوچــه و خیابــان در کمیــن انســان ایــن
رسزمیــن نشســتهانــد ،دمــار از روزگار همــه در آورده
اســت .روزی نیســت کــه در کوچههــای کابــل ،دزدان
مســلح بــه دالیــل گوناگــون خــون جوانــان مــا را بــه
زمیــن نریزنــد .کار بــه جایــی رســیده اســت کــه روز
روشــن ،موتــر ،تلفــون ،کمپیوتــر ،پــول و اجنــاس
مــردم بــا زور اســلحه دزدیــده نشــود .بــیکاری ،فقــر
روزافــزون اقتصــادی ،فقــر فرهنگــی و ارزش نداشــن
جــان انســانها بــه دلیــل عــدم کارایــی الزم مســؤوالن
امنیتــی بــرای دســتگیری مجرمــان ،تطبیــق نشــدن
قانــون و هزینهبــر نبــودن کشــن انســان ،هــر روز در
افغانســتان فاجعــه میآفرینــد .مســألهای کــه موجــب
افزایــش روزافــزون باندهــا و گروههــای اختطــاف،
دزدی و زورگیــری بــه خصــوص در کابــل شــده اســت.
باندهایــی کــه در بســیار مــوارد بــا مراجــع قــدرت و حتــا
مقامهــا در ارتبــاط انــد و کســی را یــارای مقابلــه و تــوان
برابــری بــا آنهــا نیســت .افــرادی کــه بــه راحتــی آب
خــوردن جوانــان مــردم را میکشــند و آب از آب تــکان
منیخــورد.
در حالــی کــه گــراف جــرم و جنایــت هــر روز بیشــر
از دیــروز اســت و مــردم از ایــن همــه ناامنــی بــه ســتوه
آمــده انــد؛ امــا وزارت داخلــه میگویــد در یکســال
گذشــته  2632واقعــهی جنایــی در کابــل ثبــت شــده
اســت کــه  523مــورد قتــل 638 ،رویــداد رضب و جــرح،
 26واقعـهی اختطــاف 937 ،مــورد دزدی و جرایــم دیگــر
بــوده اســت .ایــن وزارت همچنــان میگویــد کــه 1187
واقعــهی جرمــی را در ســطح افغانســتان کشــف کــرده
اســت.
در مــاه آخــر خــزان امســال در کابــل  149قضی ـهی
جرمــی اتفــاق افتــاده کــه  33مــورد آن قتــل بــوده
اســت؛ در حالــی کــه تنهــا در  15روز مــاه اول زمســتان
(جــدی) هفتــاد واقعـهی جنایــی در فرماندهــی پولیــس
کابــل ثبــت شــده اســت کــه بیشــرین آمــار آن مربــوط
بــه دزدیهــای خیابانــی ،چاقوکشــی و زورگیــری بــوده
اســت.
همیــن دو شــب پیــش بــود کــه دزدان مســلح بــرای
گرفــن موبایــل و کمپیوتــر ،جــوان 22ســالهلی را
در حــوزهی ســیزدهم پولیــس بــا رضبههــای پیهــم
چاقــو کشــتند کــه دانشجــوی ســال ســوم خربنــگاری
دانشــگاه کابــل و دانشجــوی سمســر پنجــم دانشــگاه
امریکایــی و کارمنــد یکــی از رشکتهــای خصوصــی
بــود .او کــه ســابقهی روزنامهنــگاری نیــز داشــت ،هــم
بــه دلیــل رضبههــای چاقــو و هــم بــه خاطــر عــدم
مســؤولیت شــفاخانههای خصوصــی کــه از پذیــرش
و درمــان او رس بــاز زدنــد ،جانــش را از دســت داد.
نزدیــکان ایــن جــوان بــه رســانهها گفتــه انــد کــه
مســؤوالن امنیتــی پــس از یکونیــم ســاعت از واقعــه ،بــه
شــفاخانه آمــده انــد کــه منجــر بــه دسـتگیری و تعقیــب
هیــچ فــرد یــا گروهــی نشــده اســت .مــردم ترســیده و
بالدیــدهی کابــل از دیــروز کمپاینــی را بــه نــام «کابــل
امــن نیســت» راهانــدازی کــرده انــد کــه قطعــا ره بــه
جایــی نخواهــد بــرد .بــه غیــر از ناامنــی و عــدم کارایــی
ق درمانــی نیــز در جامعــهی
مســؤوالن امنیتــی ،اخــا 
پزشــکی افغانســتان بــه شــدت زیــر ســؤال اســت کــه
چطــور از درمــان کســی کــه بــه شــدت خونریــزی دارد
و زخمــی اســت ،شــفاخانهها خــودداری میکننــد.
بایــد از خــود پرســید کــه نقــش اصلــی ایــن همــه
شــفاخانهی خصوصــی در کابــل چیســت؟ آیــا فقــط
بهانهتراشــی بــرای مریــض و رسکیســه کــردن او اســت
یــا تعهــد اخالقــی بــرای درمــان مــردم را نیــز دارنــد؟
دغدغـهی اصلــی آن اســت کــه جــای امــن بــرای مــردم و
فرزنــدان ایــن رسزمیــن کجاســت؟ چــرا بایــد خانوادههــا
پــس از ایــن همــه ســال ،رسمایهگــذاری ،امیــد بســن و
تــاش 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
از دســت بدهنــد؟ جــواب درد آن مــادر ،پــدر ،خواهــر،
بــرادر و خانــوادهای کــه در یــک چشــم بــه هــم زدن،
همــه چیــز شــان را از دســت میدهنــد ،چیســت؟ چــرا
وضعیــت امنیتــی ،دزدی مســلحانه و کشــن جوانــان
مــردم کــم نشــده و میــزان آن هــر روز بیــش از گذشــته
اســت؟ ریش ـهی ایــن همــه نابســامانی امنیتــی در کجــا
نهفتــه اســت؟ در خریــد و فــروش پس ـتها یــا گامشــته
شــدن افــراد ناالیــق در رأس امــور ،بــه خصــوص در
حوزههــای امنیتــی؟

« ُکندکاری کمیسیون شکایات» و سرنوشت نامعلوم
انتخابات ریاستجمهوری

کمیســیون رســیدگی به شــکایتهای
انتخاباتــی ،در پنجمیــن روز از آغــاز
رونــد بررســی شــکایتهای انتخاباتــی
اطمینــان میدهــد کــه بــه متــام
عبدالرازقاختیاربیگ
شــکایتها در زمــان تعیینشــدهی آن
رســیدگی خواهــد شــد.
زهرهبیــان شــینواری ،رییــس ایــن کمیســیون ،روز
یکشــنبه ( ۱۵جــدی) در نشســتی گفــت کــه شــکایتهای
ثبتشــده از ســوی دســتههای انتخاباتــی ،در  ۱۶دســته از
لحــاظ موضوعــی ،دســتهبندی شــده اســت.
بانــو شــینواری همچنــان گفــت کــه دســتهی انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی  ۵۵۶۴مــورد شــکایت ،دســتهی
انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی  ۳۷۱۱شــکایت،
دســتهی انتخاباتــی دولتســاز  ۳۳۰۲مــورد شــکایت و
دســتهی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت ،یــک مــورد شــکایت
ثبــت کــرده اســت.
هرچنــد کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی
در پایــان رونــد ثبــت شــکایتها ،اعــام کــرده بــود کــه نامزدان
ریاس ـتجمهوری بیــش از  ۱۶هــزار و  ۵۰۰شــکایت را ثبــت
کــرده انــد؛ امــا حــاال گفتــه میشــود کــه حــدود  ۱۲هــزار و
 ۱۹۶شــکایت آن از ســوی کمیســیون شــکایات انتخاباتــی
معتــر شــناخته شــده و چهــار هــزار و  ۳۰۴شــکایت بیاعتبــار
دانســته شــده اســت کــه از مجمــوع 12هــزار و  196شــکایت
در حــدود دو هــزار و  ۹۷۷مــورد شــکایت وصــف جرمــی دارد
و شــامل جرائــم انتخاباتــی میشــود.

همچنــان از میــان شــکایتهایی کــه از ســوی نامــزدان
ریاســتجمهوری بــه ثبــت رســیده بــود؛ حــدود ۹۰۱
مــورد شــکایت از تیــم دولتســاز و بیــش از ســه هــزار و
 ۵۰۰شــکایت تیــم ثبــات و همگرایــی از ســوی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی بیاعتبــار شــناخته
شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه (اول
جــدی) نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات را اعــام کــرد و بــه
طــور رســمی مســؤولیت بررســی شــکایتها را بــه کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ســپرد .درســت پنــج
روز از رونــد بررســی شــکایتها وقــت میگــذرد؛ امــا ایــن
کمیســیون تــا کنــون توانســته فقــط رونــد دســتهبندی
شــکایتها را تکمیــل کنــد؛ بــا آن کـه کمیســیون در مجمــوع
15روز فرصــت دارد تــا بــه متــام شــکایتها رســیدگی کنــد.
بــا توجــه بــه حجــم بلنــد شــکایتها در کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی و از ســوییهم
موجودیــت مشــکالت در اعــام نتیجــهی ابتدایــی و
اعــراض شــدید نامــزدان ریاس ـتجمهوری ،کار بــرای ایــن
کمیســیون بســیار مشــکل شــده و ممکــن اســت کــه اعــام
نتیجــهی نهایــی را بــا تأخیــر مواجــه کنــد.
در همیــن حــال ،نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز بــه
ایــن بــاور انــد کــه رونــد کاری کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی بــه کُنــدی پیــش مــیرود و اگــر
ایــن وضعیــت همچنــان ادامــه پیــدا کنــد ،ممکــن اســت
پروســهی اعــام نتیجــهی نهایــی بــه تأخیــر بیفتــد.

زبیــر حبیــبزاده ،ســخنگوی تیفــا ،بــه روزنامــهی
صبــح کابــل میگویــد« :چالشهــای کــه مــا دریافتــه ایــم،
کنــدکاری کمیســیون شــکایات واقعــا خیلــی جــدی اســت
و اگــر اینهــا بــه همیــن منــوال ادامــه دهنــد ،بــه هــان
چیــزی کــه قانــون پیشبینــی کــرده ،بــه متــام مــوارد
رســیدگی نخواهــد شــد و ایــن پروســه را بیشــر بــه درازا
خواهــد کشــاند و چالشهــای جــدیای را در نتیجــهی
نهایــی انتخابــات بــه وجــود خواهــد آورد».
آقــای حبیــبزاده ،تأکیــد میکنــد کــه کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی بــه قانــون انتخابــات
مراجعــه کنــد تــا از بحرانــی کــه در نتیجـهی عــدم شــفافیت
در بررســی شــکایتها بــه وجــود میآیــد ،جلوگیــری شــود.
«قانــون انتخابــات ،صالحیتهــای کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی را مشــخص کــرده .خواســت
مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه حجــم زیــاد شــکایتها،
کــه بــه بیــش از  16هــزار شــکایت ثبــت شــده ،بایــد بــا
رسعــت و دقــت مطابــق بــه قانــون عمــل شــود تــا اعتــاد از
دســترفته دوبــاره احیــا شــود».
رسیدگی به  300هزار رأی جنجالی
گ شــکایتها برمیگــردد بــه  300هــزار رأی
بخــش بــزر 
جنجالــی کــه بــه گفتـهی تیــم ثبــات همگرایــی بایــد تفتیـش
ویــژ ه صــورت گیــرد .عبداللــه عبداللــه ،رهــر ایــن تیــم ،بارهــا
گفتــه اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات بایــد فــورا
 ۳۰۰هــزار رأی غیــر بایومرتیــک و جعلــی را از دور خــارج و
اســتقاللیت و بیطرفـیاش را در رونــد انتخابــات ثابــت کنــد.
زهرهبیــان شــینواری ،رییــس کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،در نشســت روز گذشــته گفــت کــه
برخــی از شــکایتهای ثبتشــده در مــورد  300هــزار رأی،
بیاســاس اســت و بعضــی از شــکایتها تأثیرگــذار اســت؛
امــا تأکیــد کــرد کــه پیــش از وقــت اســت تــا در مــورد ۳۰۰
هــزار رأی جنجالــی حرفــی زده شــود؛ زیــرا پــس از بررســی
شــکایات مشــخص خواهــد شــد.
تیفــا نیــز میگویــد کــه بــا توجــه بــه حجــم گســردهی
شــکایتها ،اگــر کمیســیون شــکایات بــه شــکل درســت و
مطابــق بــه قانــون بــه شــکایتها بــه ویــژه شــکایتهایی
کــه در مــورد  300هــزار رأی جنجالــی وجــود دارد ،رســیدگی
کنــد ،احتــال دارد انتخابــات بــه دور دوم کشــانده شــود.
حــاال بایــد منتظــر مانــد که ایــن کمیســیون به شــکایتها
رســیدگی کنــد تــا مشــخص شــود کــه انتخابــات در دور اول
برنــده دارد و یــا آن چــه شــاری از نامــزدان ریاسـتجمهوری
ادعــا میکننــد و نهادهــای ناظــر بــاور دارنــد ،انتخابــات بــه
دور دوم خواهــد رفــت.

تردد دیپلماتیک جهان برای مهار تنشهای امریکا و ایران
بــه دنبــال کشــته شــدن قاســم
ســلیامنی ،فرمانــدهی ســپاه قــدس
پاســداران ایــران ،تهــران و واشــنگنت،
جهــان را درگیــر یــک آشــوب کــرده
سیدمهدیحسینی اســت و دو طــرف ،هــر لحظــه
تهدیدهــای خاطرناکــی را تحویــل
یکدیگــر میدهنــد .تهــران از ســه روز بدینســو بــه
شــکل پیدرپــی ،واشــنگنت را تهدیــد بــه تالفــی میکنــد
کــه انتقــام خــون ســلیامنی را از امریکاییهــا میگیــرد.
ایــران گفتــه اســت کــه انتقــام را در زمــان کوتاهمــدت نــه،
بلکــه برنامهریــزی شــده و در زمــان مناســب آن خواهــد
گرفــت .ســیدعلی خامن ـهای ،رهــر مذهبــی ایــران و حســن
روحانــی رییسجمهــور ایــران ،از جملــه کســانی اســتند کــه
تــا کنــون بیشــرین تهدیــد را علیــه امریــکا مطــرح کــرده
انــد .در جریــان ســه روز گذشــته ،تــردد دیپلامتیــک در
ایــران و امریــکا نیــز بیســابقه بــوده اســت .وزیرخارجــهی
قطــر بــه ایــران رفتــه و پیرامــون حادثــهی اخیــر در عــراق
بــا مقامهــای دولــت ایــران گفتوگــو کــرده اســت .حســن
روحانــی در یــک متــاس تلفونــی بــا رجبطیــب اردوغــان،
رییسجمهــور ترکیــه ،گفتــه اســت« :اگــر برابــر اقــدام
متجــاوز ســکوت کنیــم ،ممکــن اســت موجــب جســارت
بیشــر متجــاوز شــود ».آقــای روحانــی ،بــا اشــاره بــه ایــن
کــه واشــنگنت بــا کشــن قاســم ســلیامنی ،مرتکــب اشــتباه
بزرگــی شــده ،تأکیــد کــرده کــه اگــر ایــران و ترکیــه یکصــدا
نباشــد ،خطــر بزرگــی همــهی منطقــه را تهدیــد میکنــد.
عــراق ایــن روزهــا هـمدردی نزدیــک بــا ایــران را در پیــش
گرفتــه ،گــروه کتائــب حزباللــه در عــراق نیــز هشــدار داده
و از نیروهــای نظامــی عــراق خواســته کــه تــا عــر روز
یکشــنبه ( 15جــدی) از مراکــز و پایگاههــای امریکایــی
حداقــل یــک کیلومــر فاصلــه بگیرنــد.
از ســویی هــم ،مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجــهی امریــکا
بــا عبداللــه بنزایــد ،وزیرخارجــهی امــارات در مــورد
تصمیــم رییسجمهــور امریــکا بــرای اقــدام قاطــع بــه
هــدف حفاظــت از کارکنــان امریــکا در خــارج از کشــور خــود
صحبــت کــرده اســت .پمپئــو گفتــه اســت کــه واشــنگنت بــه
کاهــش تنشهــا در منطقــه متعهــد اســت .او همچنــان در
یــک متــاس تلفونــی بــا برهــم صالــح ،رییسجمهــور عــراق،
گفتــه کــه اقــدام امریــکا بــرای صیانــت از کارکنــان و منافــع
امریــکا در خــارج از کشــورش انجــام شــده اســت.
در عیــن حــال ،پــای افغانســتان نیــز تــا حــدودی
در تنشهــای ایــران و امریــکا کشــانده شــده اســت.
وزیرخارجـهی امریــکا بــا رییسجمهــور غنــی صحبــت کــرده
و در خصــوص اقــدام ترامــپ در عــراق توضیــح داده اســت.

جوادظریــف ،وزیرخارجــهی ایــران ،بــا عبداللــه عبداللــه
متــاس تلفونــی برقــرار کــرده و پیرامــون کشــته شــدن قاســم
ســلیامنی گفتوگــو کــرده اســت .از جانــب دیگــر ،ســفیر
ایــران در کابــل بــا حمداللــه محــب ،مشــاور امنیــت ملــی
دولــت افغانســتان ،دیــدار کــرده اســت .مشــاور امنیــت ملــی
بــار دیگــر اطمینــان داده اســت کــه از خــاک افغانســتان
علیــه هیــچ کشــوری اســتفاده نخواهــد شــد.
در پــی تــردد دیپلامتیــک در نظــام بینامللــل ،بیشــر
کشــورهای جهــان و منطقــه کــه منافــع آنهــا بــه همدیگــر
گــره خــورده اســت ،از ایــران و امریــکا خواســتار کاهــش
تنشهــای دو کشــور شــدهانــد .از ســوی دیگــر ،پــس از
کشــته شــدن قاســم ســلیامنی ،شــار زیــادی از مردمــان
جهــان دســت بــه اعــراض زده و انزجــار شــان را نســبت

از سویی هم ،مایک پومپئو ،وزیر خارجهی
امریکا با عبدالله بنزاید ،وزیرخارجهی
امارات در مورد تصمیم رییسجمهور امریکا
برای اقدام قاطع به هدف حفاظت از کارکنان
امریکا در خارج از کشور خود صحبت کرده
است .پمپئو گفته است که واشنگنت به
کاهش تنشها در منطقه متعهد است.
بــه وقــوع یــک جنــگ دیگــر بــه منایــش گذاشــته انــد؛
امــا هشــدار جدیــد ترامــپ بــه جانــب ایــران ،خطرنــاک و
تحریکآمیــز بــه نظــر میرســد و تالشهــای دیپلامتیــک
جهــان را بیتأثیــر میکنــد .ترامــپ گفتــه اســت کــه اگــر
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.
او خیلــی رصیــح بیــان کــرده« :ایــران ســالها اســت کــه
چیــزی جــز دردرس نبــوده .بگذاریــد ایــن هشــداری باشــد
کــه اگــر ایــران بــه امریکاییهــا یــا داراییهــای امریــکا
حملــه کنــد ،مــا  ۵۲هــدف را در ایــران کــه برخــی دارای
ارزش و اهمیــت بــاال بــرای ایــران و فرهنــگ ایرانــی اســتند
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 منیکنــد».
در حــال حــارض ،ایــاالت متحــدهی امریــکا در منطق ـهی
خاورمیانــه بــه شــدت تحــت فشــار اســت .ســفارت امریــکا در
بغــداد و پایگاههــای نظامــی ایــن کشــور در عــراق تحــت
تهدیدهــای امنیتــی و حمــات 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 تازهنفــس را بــه خاورمیانــه فرســتاده و
ایــن رسبــازان در«کویــت» مســتقر شــدهانــد؛ امــا تحرکاتــی
مبتنــی بــر قدرتمنایــی دولــت ایــران نیــز در عــراق دیــده
شــده اســت .هــزاران نفــر بــه شــمول مقامهــای ارشــد دولــت
عــراق ،در مراســم تشــییع جنــازهی قاســم ســلیامنی رشکــت
کــرده و شــعار«مرگ بــر امریــکا» را رس دادنــد.
بــا توجــه بــه رسمایهگذاریهایــی کــه دولــت ایــران
روی قاســم ســلیامنی کــرده بــود ،او را بــه یــک شــخصیت
محبــوب ایــران و منطقــه تبدیــل کــرد و قاســم ســلیامنی
نیــز تــاش کــرد تــا رسمایهگــذاری ایــران هــدر نــرود و بــه
همیــن خاطــر ،بــا توجــه بــه دســتآوردهای ســلیامنی ،او
را طــراح و معــار سیاس ـتهای منطق ـهای ایــران مینامنــد
کــه از منافــع ایــران در ســوریه ،یمــن ،تونــس و عــراق بــه
خوبــی دفــاع کــرده اســت؛ بنابرایــن ،کشــن او بــه دســت
امریکاییهــا ســاده نبــود و در واقــع ،قــاری بــود کــه دونالــد
ترامــپ در منطقــه بــازی کــرد.
هرچنــد حقوقدانــان بیناملللــی ،اقــدام امریــکا مبنــی
بــر کشــن قاســم ســلیامنی را ،زیــر پرســش قــرار داده و
تأکیــد کــرده انــد ،ثابــت نشــده کــه قاســم ســلیامنی تهدیــد
علنــی بــرای رسبــازان و منافــع امریــکا بــوده اســت و نیــاز
بــود کــه شــکایتی علیــه او در دادگاههــای بیناملللــی درج
میشــد و بــه عنــوان یــک مجــرم خطرنــاک علیــه او پرونــده
بــاز میشــد .اگــر ایــران چنیــن اقدامــی را علیــه امریــکا
انجــام مــیداد ،طبعــا واشــنگنت بــه شــدت خشــمگین
میشــد و اســتدالل میکــرد کــه جهــان درگیــر یــک
انارشــی شــده و اقدامــات بالقــوهای را انجــام مـیداد؛ امــا بــه
لحــاظ سیاســی ،واشــنگنت از ایــن کار خــود خرســند اســت
و توجیــه میکنــد کــه بــرای حفاظــت از منافــع امریــکا و
رسبــازان امریکایــی در منطقــه انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن،
کاری را کــه ایــران در آینــدهی بلندمــدت خواهــد کــرد ،ایــن
اســت کــه بــه اقــدام انتقامجویانــه متوســل خواهــد شــد و بــه
دنبــال آن ،امریــکا انتقامجویــی ایــران را تروریســتی خواهــد
خوانــد.
بــا ایــن حــال ،نقــش انتخابــات ریاس ـتجمهوری امریــکا
بــر تنــش تهران-واشــنگنت ســایه افکنــده اســت؛ انتخاباتــی
کــه قــرار اســت در ماه فیــروری ســال  2020میــادی برگزار
شــود .تحلیلهــا بــر ایــن اســت کــه اگــر دونالــد ترامــپ بــار
دیگــر در کاخ ســفید تکیــه کنــد ،بــا توجــه بــه سیاســت
غافلگیــری او ،احتــال یــک درگیــری متامعیــار بیــن دو
کشــور وجــود دارد و در صورتــیکــه ترامــپ در ایــن انتخابــات
شکســت بخــورد ،روابــط دو کشــور بــه دورهی بــاراک اوبامــا
بــاز خواهــد گشــت.

یدانند
برخی نمایندگان مجلس پولیس را شریک دزدان م 

سال اول
شامره 154
 دوشنبه

طــرح احضــار فرمانــدهی پولیــس بــه کمیســیون
داخلــی مجلــس
افزایــش جرائــم جنایــی در ســطح شــهر کابــل یکــی
از بحثهــای داغ روز یکشــنبه در کمیت ـهی مصؤونیــت
و کمیســیون امنیــت داخلــی مجلــس مناینــدگان بــود.
مناینــدگان مــردم در مجلــس تأکیــد دارنــد کــه ســیلی از
شــکایتهای شــهروندان از ناحیههــای مختلــف شــهر
کابــل مبنــی بــر افزایــش جرائــم جنایــی و دزدیهــای
مســلحانه در ایــن کمیســیونها رسازیــر شــده اســت.
بــه گفتــهی ایــن مناینــدگان ،روز شــنبهی ایــن هفتــه،
شــورای علــا نیــز تعــدادی از مناینــدگان را روی همیــن
موضــوع دعــوت کــرده بودنــد و از آنهــا خواســتهانــد 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 همدســتی
پولیــس بــا دزدان عنــوان میکننــد و تأکیــد دارنــد کــه
بخــش عمــدهای از آمریتهــای حوزههــای امنیتــی
توســط وزارت امــور داخلــه خریــد و فــروش میشــود.
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اســت و نیــاز اســت کــه تــا ده روز دیگــر نیــز بــه شــفاخانه
بیســر باشــد.
ظهوراللــه عاملــی ،بــرادر صبغتاللــه ،از کارکــرد
پولیــس شــکایت دارد و میگویــد کــه پولیــس تنهــا از
آنهــا گــزارش گرفتــه و هیــچ اقدامــی بــرای گرفتــاری
عامــان ایــن حادثــه نکــرده اســت.
او گفــت« :پولیــس تنهــا اظهــارات مــا را گرفــت .از
حــوزهی ســوم امنیتــی ،مناینــدهی ریاســت تحقیقــات
جنایــی ،تیــم بررســی قوماندانــی امنیــه و ریاســت
امنیــت همــه بودنــد .امــا دیگــر بــرای مــا گــزارش ندادند
و حتــا ســه روز در شــفاخانه بودیــم؛ بــه مــا چیــزی خــر
نــداده انــد».

 523قتل در یک سال
مســؤوالن فرماندهــی پولیــس کابــل نگرانــی
شــهروندان شــهر کابــل را در مــورد افزایــش جرائــم
جنایــی در ایــن شــهر محســوس میداننــد؛ امــا تاکیــد
دارنــد کــه پولیــس بــرای تأمیــن امنیــت شــهر کابــل،
شــب و روز تــاش میکنــد .بــر اســاس آمــار فرماندهــی
کابــل ،تنهــا در دوهفتـهی گذشــته 70 ،رویــداد جنایــی
در شــهر کابــل ثبــت شــده اســت کــه بلندتریــن ارقــام آن
رسقــت مبایــل و رهزنــی بــوده اســت.
فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی فرماندهــی پولیــس
کابــل ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت« :در  15روز
نخســت مــاه جــدی 70 ،واقعـهی جنایــی از ســطح شــهر
کابــل در فرماندهــی پولیــس کابــل ثبــت شــده اســت
کــه در ارتبــاط بــه ایــن قضایــا 103 ،تــن بازداشــت
شــدهانــد .بســیاری از ایــن افــراد در حــال اقــدام بــه
یــک عمــل جرمــی بازداشــت شــده انــد».
از ســوییهــم ،مــروه امینــی ،معــاون ســخنگوی
وزارت داخلــه ،میگویــد کــه ایــن وزارت توانســته
اســت تنهــا در مــاه قــوس ســال جــاری خورشــیدی،
حــدود 149رویــداد کشــف کنــد کــه در ارتبــاط بــه
ایــن رویدادهــای جنایــی بیشــر از  240تــن مظنــون
بازداشــت شــده انــد.
خانــم امینــی گفــت« :مــا در مــاه قــوس بــه تعــداد
 241تــن مظنــون را در پیونــد بــه  149رویــداد دســتگیر
و طبــق مــادهی  134قانــون اساســی بــه دادســتانی
معرفــی کــرده ایــم .در ایــن میــان 33 ،تــن بــه جــرم
قصــد قتــل 38 ،تــن بــه جــرم چپاولگــری و  45تــن بــه
جــرم رسقــت در شــهر کابــل دســتگیر شــده اســت».
معــاون ســخنگوی وزارت داخلــه تأکیــد دارد ،در
کل  75تــا  80درصــد واقعاتــی کــه در کابــل رخ داده،
توســط ایــن وزارت کشــف شــده اســت.
بــر اســاس آمــار نهادهــای امنیتــی افغانســتان در
یــک ســال گذشــته حــدود  523تــن در اثــر جرائــم
جنایــی در شــهر کابــل بــه قتــل رســیدهانــد .آمــار ایــن
نهادهــا نشــان میدهــد کــه در جریــان یــک ســال اخیــر
در شــهر کابــل 2 ،هــزار و  632واقع ـهی جنایــی ثبــت
شــده اســت کــه از آن جملــه  ۵۲۳مــورد قتــل۶۳۸ ،
رویــداد زخمــی ۲۶ ،واقعــهی آدمربایــی ۹۳۷ ،مــورد
رسقــت و متباقــی آن جرائــم ديگــر گــزارش شــده اســت.

در ایــن شــبهایی کــه بــرف شــاهراههای
افغانســتان را مســدود کــرده اســت و مســافران
در رسمــای استخوانســوز مجبــور میشــوند
ســاعتها و چــه بســا روزهــا در ترافیــک مزدحــم
مباننــد تــا مســؤولی پیــدا شــود و بــا هــزار منــت
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 قــوارهی مســؤول
نــه چنــدان متعهــد ،در ایــن شــبهای برفــی و
رسد ترجیــح میدهنــد کــه در رختخوابهــای
گــرم خــود ملیــده ،پنبــه بــه گــوش بگذرانــد تــا
صــدای مــردم را کــه در شــاهراههای کشــور و در
کوتلهــای برفــی پشــت ترافیــک و راه بنــدان گیــر
افتــاده انــد ،نشــوند.
در ایــن وانفســای تنپــروری و تنبلــی مــردان
مســؤولیتناپذیر افغانســتان ،کســی اســت کــه از
جنــس مــردان نیســت .همیــن مردانــی کــه هشــت
مــاه اجرایــی شــدن حکــم مســؤولیت او را بــه
عنــوان شــهردار شــهر شــان بــه تعویــق انداختنــد
تــا بــا شــهردار شــدن او ،آبــروی مردانــهی آنــان
نــرود و کســی بــه آنــان طعنــ ه ندهــد کــه چــرا
شــهردار شــهر شــان یــک زن اســت.
ظریفــه غفــاری ،شــهردار میــدانوردک،
شــب شــنبه در حالــی کــه ممکــن اســت والــی و
فرمانــدهی پولیــس میــدان وردک در خان ـهی گــرم
شــان بودنــد ،بــه شــاهراه آمــد و کوتلــی را کــه
در میــدان شــهر در نتیجــهی برفبــاری مســدود
شــده بــود ،بــه روی ترافیــک بــاز کــرد.
ظریفــه غفــاری زنــی کــه بــا مشــقتهای فــراوان
توانســت بــر نــگاه مردســاالرانهی افغانســتان پیــروز
و بعــد از حکایتهــا و مشــقتهای فــراوان،
شــهردار میــدان وردک شــود .او در ایــن مــدت بــا
تــاش فــراوان نشــان داد کــه مســؤولیت پذیــری،
متعهــد بــودن و خدمــت بــه مــردم معطــوف بــه
جنســیت نیســت .او ثابــت کــرده اســت کــه هــر
شــهروند افغانســتان اگــر وجــدان کاری داشــته
باشــد ،میتوانــد مصــداق بــارز مســؤولیت پذیــری
و منــاد صداقــت و تعهــد باشــد.
کارهــای بانــو غفــاری ،بــا اســتقبال گســردهی
مــردم در میــدان وردک مواجــه شــده اســت .بــدون
شــک رفــن بــه شــاهراه ،آن هــم در دل شــب و
بــرای بــاز کــردن راه بــه روی ترافیــک و بــه خصوص
در والیتــی کــه در ناامنــی در میــان والیتهــای
افغانســتان شــهره اســت ،کار ســادهای نیســت
و چــه بســا شــجاعتی میطلبــد کــه در بســیاری
از مــردان مســؤول در والیــت میــدان وردک وجــود
نــدارد .اگــر شــجاعت هــم داشــته باشــند ،ثابــت
شــده اســت کــه وجــدان کاری نداشــته و بــرای
شــان فــرق منیکنــد کــه مســافری در هنــگام
شــب و در رسمــای استخوانســوز زمســتان چنــد
ســاعت بایــد در انتظــار بــاز شــدن راه مینشســتند
تــا مســیر ترافیــک بــه روی شــان بــاز شــود.
بانــو غفــاری نشــان داد کــه بــه معنــای کامــل،
بــا مســؤولیتش آشــنا اســت و میدانــد کــه او
بــرای آن شــهردار شــهر شــده اســت تــا بــه مردمــش
خدمــت کنــد .صداقــت در ایفــای وظیفــه،
امــری اســت کــه بایــد در دولــت و در فرهنــگ
حکومــتداری بیــن مــردم افغانســتان نهادینــه
شــود .فرهنگــی کــه باتأســف تــا امــروز از نبــود آن
رنــج بــرده و در فرهنــگ خدمترســانی ،وجــدان
کاری ،تعهــد در مســؤولیت مشــکل داشــته ایــم.
روزی بانــو غفــاری گفتــه بــود ،خیلیهــا فکــر
میکننــد کــه شــهردار زن منیتوانــد یــک شــهر را
اداره کنــد؛ امــا او نشــان داد کــه بــر خــاف تصــور
عمــوم ،حتــا یــک زن میتوانــد اگــر پشــت میــز
هــم نباشــد ،بهــر از آنــان بــه شــهروندان خدمــت
کنــد.
مــا در ســالهای اخیــر و در پســت شــهرداری،
شــاهد حضــور زنــان پرتــاش و بــا پشــتکاری
همچــون بانــو ظریفــه غفــاری بودهایــم .در ســال
 ۱۳۸۷عــذرا جعفــری ،نیــز نخســتین زنــی بــود کــه
از ســوی ادارهی ارگانهــای محلــی افغانســتان بــه
عنــوان شــهردار نیلــی ،مرکــز والیــت دایکنــدی،
گامشــته شــد .بانوانــی مثــل شــهردار میــدان
وردک نشــان داده انــد کــه امــروز در پســتهای
دولتــی در بخشهــای خدماتــی و شــهرداری،
جــای چنیــن زنانــی خالــی اســت.

 6جنوری 2020

عباس فراسو ،از نزدیکان این دانشجو
میگوید ،دزدان میخواستند کمپیوتر
و تلفون او را بگیرند ،مقاومتعلیسینا
سبب شد میشود که دزدان او را با
چاقو بزنند« :علی که شدیدا زخمی
شده بود ،خواسته بود که خود را به
خانه برساند ۵۰-۴۰ ،قدم که پیش
میرود ،دیگر توانی برای ادامهی راه
منیماند و به خانه زنگ میزند .تا
خانواده میرسند،علیسینا به دلیل
خونریزی زیاد بیهوش شده است».

حسن ابراهیمی
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«خیلــی عــادی بــود کــهعلیســینا را
بــار دیگــر در پــل رسخ ببینــم .در کوچه
رس بخوریــم یــا خان ـهی یکــی از رفیقــا
ببینیــم؛ امــا باورنکردنــی اســت کــه
علیشیر شهیر در یادداشــت کوتــاه پیهــم بخوانــی
کــه همــه نوشــته انــد «علیســینا را کشــتند» .دزدهــا
بــه خاطــر یــک کامپیوتــر او را کشــتند .دیگــر نیســت؛
منیبینیــم او را .مثــل علیســینا افــراد زیــادی اســتند
کــه ممکــن اســت فقــط بــه خاطــر پادشــاهی دزدان در
قلــب کابــل ،آنهــا را نبینیــم».
ایــن یادداشــت ذکــی دریابــی ،مدیــر مســؤول
روزنامــهای اســت کــهعلیســینا در آنجــا نخســتین
گامهایــش را بــرای رســیدن بــه رؤیاهایــش برداشــت.
علیســینا در ایــن روزنامــهی،
مــدت چنــد ماهــی کارآمــوز
بــود .همکارانــش از او بــه
عنــوان انســان خوشبرخــورد
و خنــدهرو یــاد میکننــد .او
در کنــار ایــن کــه دانشــجوی
ســال آخــر خربنــگاری در
دانشــکدهی ژورنالیــزم دانشــگاه
کابــل بــود ،رشــتهی اقتصــاد را
نیــز در دانشــگاه امریکاییهــا
میخوا نــد .
شنبهشــب ،زمانــی کــه
علیســینا از ســمت دانشــگاه
بــه خانــهاش بــر میگشــت،
دزدان مســلح او را در یکــی از
کوچههــای تاریــک دشــت برچــی
در مربوطــات حــوزهی ســیزدهم
امنیتــی ،غافلگیــر میکننــد.
ســاعت شــاید چیــزی از هشــت
شــب نگذشــته بــود؛علیســینا
در میــان تاریکــی و دود بــا دزدان
چاقــو بهدســت ،درگیــر میشــود
و بــا رس و صدایــش از مــردم
محلــه کمــک میطلبــد؛ امــا
کســی صدایــش را منیشــنود.
عبــاس فراســو ،از نزدیــکان
ایــن دانشــجو میگویــد ،دزدان میخواســتند کمپیوتــر
و تلفــون او را بگیرنــد ،مقاومــتعلیســینا ســبب شــد
میشــود کــه دزدان او را بــا چاقــو بزننــد« :علــی کــه
شــدیدا زخمــی شــده بــود ،خواســته بــود کــه خــود را بــه
خانــه برســاند ۵۰-۴۰ ،قــدم کــه پیــش م ـیرود ،دیگــر
توانــی بــرای ادامــهی راه منیمانــد و بــه خانــه زنــگ
میزنــد .تــا خانــواده میرســند،علیســینا بــه دلیــل
خونریــزی زیــاد بیهــوش شــده اســت».
بــه گفتـهی فراســو ،زمانــی کــه خانــوادهیعلیســینا،
پــر شــان را بــه شــفاخانههای خصوصــی انتقــال
میدهنــد ،مســؤوالن از تــداوی او خــودداری میکننــد و
تــا رســیدن بــه شــفاخانهی بعــدی ،جــان میدهــد.
عبداللــه ظفــری ،بــرادرعلیســینا ،میگویــد کــه او
آرزوهــای زیــادی در رس داشــت؛ انگلیســی خوانــده بــود
و همزمــان در دو دانشــگاه در دو رشــتهی مختلــف درس
میخوانــد .پرتــاش و پــرکار بــود.
عبداللــه از کودکیهــای علیســینا میگویــد:
«او تنهــا چهــاردهروزه بــود کــه مــادرم بــه رحمــت حــق
پیوســت و مــدت بعــد پــدرم بــه دیــار ابــدی پیوســت؛ امــا
علــی بــا تحمــل متــام مشــکالتی کــه بــا آن مواجــه بــود،
ســخت در تــاش کســب علــم و دانــش بــود؛ تــا بتوانــد
روزی بــرای خــود و فامیلــش افتخــار باشــد و بــه متــام
ایــن آرزوهایــش دســت یابــد».
بــه گفتــهی عبداللــه ،علیســینا کــم کــم بــه
آروزهایــش نزدیــک شــده بــود؛ امــا در شــام روز شــنبه
متــام آروزهایــش در میــان دود و تاریکــی در یکــی از
کوچههــای شــهر کابــل ،از او گرفتــه شــد.
خانــوادهی ایــن قربانــی از کارکــرد پولیــس انتقــاد
دارنــد و تأکیــد میکننــد کــه پولیــس در ایــن قضایــا
توجــه کمتــری دارد .عبــاس فراســو گفــت« :متأســفانه،
بــه پولیــس کــه زنــگ زدنــد ،آنهــا دو ســاعت پــس از
رویــداد بــه ســاحه رســیدند و گفتنــد کــه مــا ایــن مســأله
را پیگیــری میکنیــم؛ امــا دیگــر خــری از پولیــس
نیســت کــه نیســت».
حادثــهیعلیســینا شــاید تنهــا حادثــهی جنایــی
نیســت کــه در شــهر کابــل رخ میدهــد ،شــهروندان
شــهر کابــل اخیــرا از افزایــش جرایــم جنایــی و دزدان
مســلح در متــام نقــاط شــهر کابــل شــاکی اســتند.
دو روز پیــش صبغتاللــه عاملــی ،کارمنــد وزارت
زراعــت ،زمانــی کــه بــا موتر شــخصیاش از ســمت شــهر
بــه خان ـهاش بــر میگشــت ،ســاعت  2پــس از چاشــت
در منطقــهی نوآبــاد دهمزنــگ در مربوطــات حــوزهی
ســوم امنیتــی دزدان مســلح بــر او شــلیک میکننــد و
بــا زخمــی کردنــش ،موتــر او را میدزدنــد.
عاملــی کــه ســه روز اســت در شــفاخانهی علیآبــاد

بســری اســت ،وضعیــت خوبــی نــدارد .او بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد« :ســاعت  2بج ـهی روز بــود .در
نوآبــاد دهمزنــگ ،روبــهروی تانــک تیــل ،در مربوطــات
حــوزهی ســوم .مــن ســودا گرفتــه بــودم و تــازه بــه موتــرم
بــاال شــده بــودم .چهــار فــرد مســلح ،دو فــرد آن دو
دروازهی 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
شــدم و تــوان مقاومتــم را از دســت دادم ،دو نفــره مــرا
از موتــر پاییــن انداختنــد و موتــرم را همــراه بــا مبایــل و
چنــد ســند دفــر بــا خــود بردنــد».
داکــران میگوینــد کــه زخــم صبغتاللــه عمیــق

غالمحســین نــارصی ،مناینــدهی مــردم کابــل در
مجلــس مناینــدگان میگویــد« :درســت اســت کــه مــا
برخــی پولیسهــای خــوب داریــم؛ امــا تعــدادش بســیار
کــم اســت .تعــداد زیــادی از پولیسهــا بــا جنایـتکاران
رس و کار دارنــد؛ بخشــی عمــدهی مســؤوالن حوزههــای
امنیتــی توســط وزارت داخلــه فروختــه میشــود .وقتــی
آنهــا بــه حــوزه میآینــد ،بــه خاطــر تــدارک و جــران
ایــن موضــوع ،دنبــال چنیــن راههایــی میگردنــد ».بــه
گفتـهی 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
و بــا مجــرم برخــورد قانونــی و حقوقــی شــده و در بــدل
پــول رهــا نشــود .او تأکیــد میکنــد« :ایــن تنهــا راه
اســت».
از ســوییهم فاطمــه نظــری،
عضــو دیگــر مجلــس مناینــدگان
نیــز بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه پولیــس توانایــی
تامیــن امنیــت باشــندگان کابــل
را نــدارد و همیــن امــر ســبب
شــده اســت کــه بــا گذشــت هــر
روز،گــراف جرایــم جنایــی بلندتــر
بــرود.
بانــو نظــری افــزود ،بــا توجــه
بــه ایــن کــه هــر روز حادثــهای
جنایــی در کابــل اتفــاق میافتــد
و عامــان آن دســتگیر منیشــوند
و یــا دوبــاره رهــا میشــوند ،نشــان
میدهــد کــه پولیــس نیــز بــا
دزدان همــکاری میکنــد.
رس انجــام مناینــدگان مجلس،
دیــروز یکشــنبه ،طــرح احضــار
فرمانــدهی پولیــس کابــل همــراه
بــا آمــران حوزههــای امنیتــی
ایــن شــهر را امضــا کــرده و بــه
کمیســیون امنیــت داخلــی
مجلــس ســپردند .در ایــن طــرح
آمــده اســت کــه کمیســیون
امنیــت داخلــی ،فرمانــدهی
پولیــس کابــل را یــک روز بــا متــام مســؤوالن حوزههــای
امنیتــی بــه مجلــس مناینــدگان احضــار کنــد و در کنــار
آن از متــام ناحیههــای شــهر کابــل ،قربانیــان ،شــاهدان
و افــراد شــاکی کــه ســند و مدرکــی از جرمهــای جنایــی
داشــته باشــند ،نیــز خواســته شــود.
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چشم انتظار مرگ
در زیر خیمههای زمستانی
مــاه نخســت زمســتان از نیمــه
گذشــته اســت و مــردم در والیتهــای
مختلــف در حــال تجربـهی بــرف بــاری
و رسمــای ســوزناک زمســتان اســتند.
در ایــن روزهــای برفــی ،شــار
مجیب ارژنگ
زیــادی از جوانــان پایتخــت از دخــران
و پــران؛ هــوای برفــی و پــاک کابــل را فرصتــی بــرای
نفــس کشــیدن دانســته و بــرای دور کــردن ناراحتیشــان و
شــادی آفریــدن بــه محلهــای تفریحــی میرونــد و یــا بــه
خیابانهــا میریزنــد تــا از بــرف و رسمــای آن لــذت بربنــد.
امــا در ایــن حــال شــار زیــادی از خانوادههــای
افغانســتانی از پایتخــت گرفتــه تــا والیتهــای شــالی
و مرشقــی رسمــای ســوزناک زمســتان را زیــر خیمههــا
و یــا در خانههــای روســتایی بــدون دسترســی بــه
امکانهــای اولیــهی زندگــی میگذراننــد.
بــر اســاس آمــار وزارت مهاجــران و بازگش ـتکنندگان،
در ســال روان  95هــزار خانــواده ،نیازمنــد بــه کمکهــای
ابتدایــی زمســتانی انــد کــه شــار شــان از دو میلیــون نفــر
میگــذرد.
عبدالباســط انصــاری ،ســخنگوی ایــن وزارت
میگویــد کــه تــا حــال وزارت مهاجــران و بازگشــت
کننــدگان تنهــا بــه  13هــزار خانــواده کمــک کــرده اســت
و کمــک بــه 12100خانــوادهی دیگــر نیــز از دو هفت ـهی
پیــش رشوع شــده کــه در حــال جریــان اســت.
بــر اســاس آمــار ایــن وزارت ،خانوادههــای نیازمنــد بــه
کمکهــای زمســتانی در  24والیــت بــه رس میبرنــد .ایــن
مهاجــران در وضعیــت بســیار بــدی بــه رس میبرنــد ،شــار
زیــاد ایــن بیجاشــدگان در اردوگاههــای ویــژهی بیجــا
شــدگان؛ در زیــر خیمههــا شــبهای رسد زمســتان را در
انتظــار دریافــت کمکــی بــه روز میرســانند.
در کابــل  47اردوگاه ویــژهی بیجــا شــدگان اســت کــه
تنهــا در اردوگاه ویــژهی بیجــا شــدگان در چهــار راهــی
قنــر 11 ،هــزار خانــواده زندگــی میکنــد.
همینطــور در اردوگاههــای دیگــر نیــز هشــت ،هفــت
یــا پنــج هــزار خانــواده در زیــر خیمههــای رسد از زمســتان
پذیرایــی میکننــد.
در والیتهــا نیــز بیشــر بیجــا شــدگان در
ارودگاههــای ویــژهی مهاجــران بــه رس میبرنــد کــه ایــن
اردوگاههــا در هــر والیــت در مرکــز آن قــرار دارد.
وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان میگویــد
کــه نزدیــک بــه  52هــزار خانــوادهی دیگــر را نهادهــای
بیناملللــی همــکار ،وعــدهی کمــک داده بودنــد کــه
توزیــع ایــن کمکهــا در  24والیــت در حــال جریــان
اســت.
در شــال کشــور بــه دلیــل رسدی هــوا خانوادههــای
نیازمنــد بــه کمــک در وضعیــت بدتــری در مقایســه بــا دیگر
والیــت هــا اســت .بغــان ،فــراه ،بلــخ ،کنــدز و بدخشــان
والیتهایــی اســت کــه بیجــا شــدهی بیشــر دارد.
نهادهــای کمکرســان بیناملللــی نیــز در هامهنگــی
بــا وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان بــه خانوادههــا
کمــک میکننــد.
کمکــی کــه از ســوی وزارت مهاجــران و
بازگشــتکنندگان بــه خانوادههــای نیازمنــد میشــود ،از
 5000افغانــی تــا  20000افغانــی اســت کــه بــرای یــک
بــار پرداخــت میشــود.
همینطــور ســازمانهای کمکرســان دیگــر کــه
عهــدهدار کمکرســانی بــه  52هــزار خانــوادهی شــده
انــد؛ مــواد ســوخت و خوراکــی بــه ایــن خانوادههــا کمــک
میکنــد.
البتــه بایــد یــاد آور شــد ،بــه خانوادههایــی کــه از
ســوی نهادهــای کمکرســان ،کمــک میشــود ،از ســوی
وزرات مهاجــران کمکــی منیشــود .همینگونــه بــه
خانوادههایــی کــه از ســوی وزارت مهاجــران و بازگشــت
کننــدگان کمــک شــده اســت ،از نهــاد هــای کمکرســان
دیگــر ،کمکــی دریافــت منیکننــد.
ایــن کمکهــا بــه ســختی میتوانــد نیــاز خانوادههــای
نیازمنــد بــه کمــک را رفــع کنــد .در زمســتان امســال کــه
بــه اســاس پیشبینیهــای ناســا ،رسدتریــن زمســتان در
مقایســه بــا ســالهای پیــش خواهــد بــود ،خانوادههــای
نیازمنــد چگونــه میتواننــد در زیرخیمههــا بــا پنــچ تــا
بیســت هــزار افغانــی ،هم ـهی زمســتان خــود را بگذارننــد.
بــا ایــن رقــم ناممکــن اســت کــه خانوادههــای نیازمنــد
بــه کمــک بتواننــد ،از زمســتان امســال جــان ســامل بــه در
بربنــد.
وضعیــت خانوادههایــی کــه در زیــر خیمههــا بــه رس
میبرنــد ،خیلــی دشــوار و نگرانکننــده اســت .اگــر
کمکهــای جــدی از ســوی وزارت مهاجــران و یــا هــر نهــاد
مســؤول دیگــر صــورت نگیــرد ،در پایــان امســال افغانســتان
بــا فاجع ـهی بــزرگ انســانی روب ـهرو خواهــد شــد .ایــن در
حالــی اســت کــه هنــوز هــم شــار زیــاد خانوادههــای
نیازمنــد ،همیــن کمــک ناچیــز را نیــز دریافــت نکــرده انــد.
ایــن بــه ایــن معنــا اســت که جــان و ســامت باشــندگان
افغانســتان نــه بــرای حکومــت مهــم اســت و نــه نــزد نهــادی
بــه نــام پارملان.
تأمیــن نیازهــای اولی ـهی باشــندگان کشــور ،مهمتریــن
مکلفیــت دولــت اســت .بیتوجهــی حکومــت و بیهویتــی
پارملــان باعــث شــده اســت کــه مــاه نخســت زمســتان از
نیمــه بگــذرد و شــار زیــادی از خانوادههــای مهاجــر
افغانســتانی در زیــر خیمههــا و یــا در خانههــای
روســتایی ،بــدون امکانهــای ابتدایــی زندگــی بــه رس
بربنــد .از ســوی دیگــر بــر اســاس آمــار وزارت مهاجــران
و بازگشــت کننــدگان ،قــرار اســت تنهــا بــه  77هــزار
خانــواده کمــک شــود.
ایــن گونــه بــاز هــم  18هــزار خانــوادهی نیازمنــد بــه
کمـک از دایــرهی کمکهــای وزارت مهاجــران و نهادهــای
همــکار شــان بــه دور مانــده و ناچــار انــد بــا مــرگ ناشــی از
رسمــای زمســتان و گرســنگی کنــار بیاینــد.

محدثه پدرام

اشــاره :مجنیعلیــه عبــارت از قربانــی جــرم اســت کــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از ارتــکاب جــرم متــرر میشــود .کلامتــی مثــل
قربانــی ،مجنیعلیــه ،متــرر و ضحیــه بــرای آن اســتفاده میشــود .هــدف اساســی ایــن مقالــه بررســی حقــوق مجنیعلیــه مطابــق قانــون
اجــراآت جزایــی و قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت .مــواد قانون ـیای کــه در بــارهی حامیتهــای مجنیعلیــه بیــان شــده ،و قوانین ـی
کــه حقــوق مجنیعلیــه بایــد در آن بیــان میشــد ،بســیار محــدود اســت.
ایــن گــزارش توســط مؤسس ـهی حقــوق بــر و محــو خشــونت بــا همــکاری مالــی نهــاد جامع ـهی بــاز افغانســتان ( )OSAتهیــه شــده اســت.
روزنام ـهی صبــح کابــل در مــورد محتــوای آن هیــچ مســؤولیتی نــدارد.

بــرای تنظیــم روابــط مــردم و حفــظ نظــم در اجتــاع ،دولــت
بــرای هــر شــخص امتیازهایــی را میشناســد کــه مجمــوع ایــن
امتیازهــا را حقــوق مینامنــد .حــق حیــات ،حــق مالکیــت ،حــق
آزادی کس ـبوکار و دههــا 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 دســتهبندی ایــن حقــوق تحــت
عنــوان زنــان و جــدا کــردن آن از حقــوق عامتــری ماننــد حقــوق
بــر ،ریشــه در ایــن تئــوری دارد کــه ایــن حقــوق در ابتــدا بــرای
متــام برشیــت بــه رســمیت شــناحته شــده؛ امــا مدافعــان حقــوق
زنــان مدعــی شــدند کــه بــه دالیــل تاریخــی و فرهنگــی ،زنــان
کمتــر از ایــن حقــوق برخــوردار بــودهانــد.
حقــوق زنــان معمــوال شــامل ایــن مــوارد میشــود:
متامیــت بدنــی و خودمختــاری ،حــق رأی ،حــق کار ،حــق
دس ـتمزد برابــر بــرای کار برابــر ،حــق مالکیــت ،حــق مشــارکت
در قراردادهــای قانونــی و احــزاب و در نهایــت حــق تحصیــل،
رسپرســتی و ازدواج.
 -1حق تحصیل
زنــان نیــز ماننــد مــردان ســهم مســاوی در آمــوزش دارنــد؛
امــا ایــن حــق هامننــد ســایر حقــوق زنــان در طــول تاریــخ بــه ویژه
دورهی طالبــان از زنــان ســلب شــده بــود .بــهطوریکــه فعالیــت
زنــان در دورهی طالبــان محــدود بــه امــور منــزل میشــد .پــس
از ســقوط طالبــان و رویکار آمــدن نظــام جدیــد در افغانســتان،
توجــه بــه زن بــا تصویــب قوانیــن حامیتــی از آنهــا بیشــر شــد.
قانــون اساســی بــا تأکیــد بــر مســاوات افــراد در برابــر قانــون و از
میــان برداشــن تبعیــض علیــه زن و مــرد ،تعلیــم را حــق متــام
اتبــاع افغانســتان عنــوان میکنــد و مامنعــت زنــان از ایــن حــق
را توســط قوانیــن عــادی مثــل قانــون منــع خشــونت علیــه زن
جرمانــگاری کــرده اســت.
عــاوه بــر تصویــب قوانیــن متعــدد جهــت حامیــت از زنــان
بــه عنــوان قــر آســیبپذیر جامعــه ،دولــت در ایــن راســتا بــه
اعالمیههــا و کنوانســیونهای متعــدد حامیتــی و حفاظتــی
ملحــق شــده کــه در متامــی اســناد حقوقــی بیناملللــی حــق
تحصیــل زنــان بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی ترصیــح شــده
اســت .چنــان چــه در کنوانســیون رفــع کلیــه اشــکال تبعیــض
علیــه زنــان از مکلفیــت دولتهــای عضــو ایــن کنوانســیون بــرای
تضمیــن حقــوق مســاوی زنــان بــا مــردان در زمینـهی آمــوزش بــه
ویــژه در اخــذ مــدارک تحصیلــی و دسترســی بــه تحصیــل تذکــر
داده شــده اســت .از طــرف دیگــر اعالمیـهی جهانــی حقــوق بــر
ترصیــح میکنــد کــه بهرهمنــدی از آمــوزش و پــرورش از جملــه
حقــوق بــری اســت.
بنابرایــن ،حــق تحصیــل بــه عنــوان شــاخهای از حقــوق
زنــان در اســناد داخلــی و بیناملللــی همــواره مطــرح بحــث
بــوده اســت؛ زیــرا حــق تحصیــل زیــر حقــوق اساســی زنــان قــرار
میگیــرد و رابط ـهی مســتقیم بــا ســامت روحــی خانــواده دارد.
 -2تحصیل در خارج از کشور
بــه دنبــال افزایــش میــزان دسترســی زنــان بــه حقــوق
شــان خصوصــا برخــورداری آنــان از حــق تحصیــل و پذیــرش
ایــن حــق در والیــات نســبتا فرهنگــی و توســعهیافته ،اشــتیاق
زنــان بــرای تحصیــل در دانشــگاههای خارجــی و اســتفاده از
بورســیههای تحصیلــی افزایــش یافتــه اســت .عمومــا کشــورهای
پیشرفتــه بورســیههای تحصیلــی را در مقاطــع لیســانس،
ماســری و دکــرا جهــت بــاال بــردن ســطوح علمــی ــــ فرهنگــی
کشــورهای کمتــر توســعهیافته عرضــه میکننــد کــه در ایــن
میــان توجــه اغلــب ایــن کشــورها و نهادهــا معطــوف بــه زنــان
اســت؛ زیــرا در جوامــع ســنتی زنــان در اغلــب مــوارد بــا بحــران
تحصیلــی مواجــهانــد و منیتواننــد بــه تحصیــل ادامــه دهنــد.
• چــه عواملــی باعــث ترغیــب زنــان بــرای تحصیــل در
دانشــگاههای خارجــی میشــود؟
طــی ســالهای متــادی وجــود ســنن و عرفهــای
بیبنیــاد ،ذهــن زنــان را شستوشــو داده و رفتــه رفتــه قبوالنــدن
برخــی پندارهــای خرافــی کــه ریشــه در جاهلیــت محــض داشــت
مثــل «دخــر بــرای ازدواج اســت»« ،دخــر منیتوانــد تنهــا
جایــی بــرود»« ،دخــریکــه دانشــگاه بخوانــد یــا موبایــل داشــته
باشــد خــراب اســت» و امثــال اینهــا ملکـهی ذهــن زنــان جــوان
شــده بــود .آنچنــان کــه دخــران خــود را ملــزم بــه ازدواج در
ســنین خردســالی میدانســتند و تــا کنــون نیــز در بیــن بیشــر
خانوادههــا چنیــن عقایــدی پیریــزی شــده اســت.
زینــب ،نــام مســتعار دخــر 14ســاله اســت کــه در همســایگی
مــان زندگــی میکنــد .او کــه در یــک خانــوادهی ســنتی و
بیســواد رشــد کــرده ،میگویــد« :بــرادرم هــر بــار بــه مــن
میگویــد درس خوانــدن تــو بیفایــده اســت چــرا کــه در آخــر
عــروس میشــوی ».زینــب نیــز کــه بــا چنیــن عقیــدهای کالن
شــده ،میگویــد« :درس خوانــدن مــا را بهجــای منیرســاند؛
چــون وظیفــهی اصلــی مــا خانــهداری اســت» ؛ امــا بــا وجــود
حامیتهــای جهانــی ،امــروزه بــه شــکل قابــل توجهــی چشــم
زنــان بــه روی خشــونتهایی کــه ســالها وجــود داشــته و
آنــان بــا قبــول رنــج ایــن خشــونتهای روزگار خــود را ســپری
میکردنــد ،بــاز شــده اســت؛ لــذا تــاش زنــان بــرای ادامــهی
تحصیــل بــهعنــوان یکــی از حقــوق اساسـی شــان افزایــش یافتــه
اســت.
کال دلیــل ازدیــاد میــل زنــان بــه تحصیــل در دانشــگاههای
خارجــی را میتــوان بــه دو دســتهی اقتصــادی و اجتامعــی
خالصــه کــرد.

 -3دالیل اجتامعی
هامنطــوریکــه قبــا اشــاره شــد ،زنــان در افغانســتان بــا
مشــکالت عمیــق دســت و پنجــه نــرم میکننــد .بــه نقــل از
کمیســیون مســقل حقــوق بــر افغانســتان ،زنــان ســاالنه بــا
اشــکال مختلفــی از خشــونتهای جســمی ،جنســی و روانــی
مواجهــه انــد .طبــق آمــار ایــن کمیســیون ،در جریــان ســال
 2015بیــش از  5132مــورد قضیــهی خشــونت علیــه زنــان از
مجمــوع خشــونتهای کــه علیــه زنــان صــورت میگیــرد بــه
ثبــت رســیده کــه ایــن مســأله رابطـهی مســتقیم بــا متایــل زنــان
بــه تحصیــل در خــارج از کشــور و اقامــت آنــان در کشــورهای
خارجــی دارد.
عــدهای از زنــان کــه ســالها قربانــی رســوم غلــط جامعــه،
قــوم و خانــوادهی خــود بودنــد ،خــروج از کشــور بــه قصــد
ادامـهی تحصیــل را بهرتیــن فرصــت بــرای رهایــی از ایــن معضــل
میداننــد .در واقــع بهرهمنــدی از بورســیههای تحصیلــی نــزد
برخــی از دخــران ،مطمنئتریــن راه ممکــن بــرای پناهنــده
شــدن در یــک کشــور خارجــی اســت؛ بدبختانــه آمارهــا نشــان
میدهــد از هــر  10دانشــجویی کــه بــرای تحصیــل میرونــد،
تنهــا  2تــا  4نفــر مجــددا بــر میگردنــد و متباقــی پناهنــده
میشــوند کــه بیشــر ایــن پناهجویــان زنــانانــد؛ زیــرا اکنــون
کــه آنــان بــا حقــوق خــود آشــنایی بیشــری دارنــد و صدماتــی را
کــه از ناحی ـهی عــدم رعایــت حقــوقشــان بــه آنهــا میرســد،
بیشــر درک میکننــد .تحمــل تبعیضهــای جنســیتی و
لگدمــال شــدن حقــوقشــان عرصــه را طــوری تنــگ میکنــد
کــه بــهدســت آوردن بورسهــای تحصیلــی بــرای شــان مثــل
یــک ناجــی عمــل میکنــد.
تعــداد دیگــر،دلیــل و هــدف کامــا متفاوتــی بــرای تحصیــل
در دانشــگاههای خارجــی دارنــد؛ آنــان کــه خــود مســتقیم
درگیــر خشــونت بودنــد و یــا شــاهد وقــوع آن بــوده انــد،
ادامــهی تحصیــل را راهــی بــرای جلوگیــری از بــروز خشــونت
علیــه نس ـلهای آینــده میداننــد .حکیمــه ،دخــر جوانــی کــه
دانشجــوی اقتصــاد اســت میگویــد« :مــن تحصیــل میکنــم
تــا در آینــده مــادر توانایــی باشــم؛ منیخواهــم دخرتانــم زیــر
بــار ظلــم برونــد .مــن میخواهــم بــا تحصیــل در دانشــگاههای
خارجــی بــه خانــواده و اقوامــم نشــان بدهــم کــه ضعیف نیســتم».
او میگویــد خانــوادهاش همیشــه زن را جنــس دوم
میداننــد کــه خلــق نشــده مگــر بــرای انجــام کارهــای خانــه.
حکیمــه اضافــه کــرد« :هیــچ ســهمی در تصمیمگیریهــای
خانوادگــی نــدارم؛ چــون از نظــر آنــان مــن زنــم و زن ناقصالعقــل
اســت ».وجــود چنیــن تفکــری آنــان را ترغیــب بــه ادامــهی
تحصیــل در دانشــگاههای خارجــی میکنــد.
 -4دالیل اقتصادی
تحصیــل یکــی از راههــای اشــتغالزایی بــرای زنــان محســوب
میشــود؛ بــه خصــوص در جامعــهای ماننــد افغانســتان کــه
نیــروی کاری جنــس زن بســیار محــدود اســت و دولــت عالقهمنــد
حضــور زنــان در عرصهی اداری و سیاســی اســت؛ داشــن مدارک
لیســانس ،ماســری و باالتــر از آن از دانشــگاههای معتــر جهــان
بــه جــذب زنــان در بســتهای مهــم اداری ــــ سیاســی کمــک
میکنــد .از ســوی دیگــر ایــن موضــوع باعــث افزایــش میــزان
درآمــد زنــان میشــود .لــذا اکرثیــت قریــب بــه کل زنــان هــدف
شــان را از تحصیــل در دانشــگاههای خارجــی در مرحل ـهی اول
افزایــش درآمــد عنــوان میکننــد.
• موانع تحصیل زنان در دانشگاههای خارجی
مســلام بزرگتریــن مانــع بــر رس راه زنانــی کــه قصــد ادامـهی
تحصیــل در کشــور دیگــر را دارنــد ،نگــرش منفــی جامعــه بــه ایــن
پدیــده اســت .حــال کــه بســر تحصیلــی بــرای زنــان همــوار شــده
و زنــان در آرزوی اســتفاده از چنیــن فرصــت طالیــی اســتند ،بــا
بزرگتریــن مانــع؛ یعنــی ذهنیــت خــراب افــراد جامــع روبــهرو
اســتند .عــرف و عــادات غلــط در افغانســتان چنــان ریشــه دوانــده
کــه حتــا در والیتهــای کلیــدی کــه اغلــب مــردم آن دم از متــدن
و رشــد فرهنــگ میزننــد ،هنــوز نتوانســن حــق تحصیــل زنــان
را بــه معنــای کامــل آن درک کننــد و مانــع دخــران از تحصیــل
در مقاطــع باالتــر میشــوند و اجــازهی تحصیــل بــه آنــان را در
کشــور دیگــر منیدهنــد؛ گذشــته از آن مــردم جامعـهی مــا چنــان
تحــت تأثیــر همدیگــر قــرار دارنــد کــه در بســیار مواقــع از تصامیــم
رسنوشتســاز زندگــی خــود بــه خاطــر دیــدگاه مــردم منــرف
میشــوند؛ پــس توقــع منــیرود تحصیــل دخــران نیــز در ایــن
جامعــه بســته بــه نظــر مــردم نباشــد .اغلــب خانوادههــا در ایــن
مــورد چنیــن نگرشــی دارنــد «تــا حــال بــه هیــچ یــک از دخــران
فامیــل اجــازه داده نشــده کــه بــه تنهایــی بــه قصــد تحصیــل بــرای
مدتــی دور از خانــواده در کشــور دیگــری زندگــی کننــد «و یــا»
اگــر دخــرم را بــرای ادام ـهی تحصیــل بفرســتم ،مــردم مــرا چــه
میگوینــد ».متأســفانه ایــن چنیــن حقــوق زنــان و دخــران مــا
قربانــی حــرف و حدیــث مــردم میشــود.
از طــرف دیگــر؛ طــی گزارشهــای صــورت گرفتــه ،حملــه
بــه زنــان بــه قصــد تجــاوز جنســی یــا آزار و اذیــت جنســی در
دانشــگاههای معتــری مثــل هــاروارد ،در رقــم باالیــی قــرار دارد؛
لــذا وجــود چنیــن وضعیتــی بــرای دخــران مــا بزرگتریــن تــرس
محســوب میشــود و آنهــا را از تحصیــل در کشــور خارجــی
منــرف میکنــد .در واقــع در پهلــوی تــرس از دســت دادن یــک
سلســله ارزشهــای دینــی و اخالقــی ،بزرگتریــن دغدغــهی
زنــان عــدم پذیــرش مجنیعلیههــای ایــن خشــونتها توســط
جامعــه اســت .بنابرایــن ،دخرتانــی کــه عمــری بــرای شــان
گــوشزد شــده کــه بــرای حفاظــت خــود بایــد ســایهی یــک مــرد

را بــا خــود داشــته باشــند ،قبــول چنیــن ریســکی تــاوان گزافــی
بــرای شــان دارد ،بنابرایــن ،ایــن مســأله آنــان را از ادامــهی
تحصیــل درکشــور دیگــری منــع میکنــد.
پدیــدهی تحصیــل در دانشــگاههای خارجــی دو قطــب
مثبــت و منفــی بــرای زنانــی کــه توانســته انــد ایــن حــق را بــه
دســت بیاورنــد دارد؛ خوشبختانــه ایــن عــده از زنــان توانســته
انــد ،از میــان هــزاران زن افغــان کــه در حــرت داشــن حــق
تحصیــل در دانشــگاههای خارجــی بــه رس میبرنــد ،از ایــن حــق
برخــوردار شــوند؛ امــا ایــن دســته از زنــان بــا چالــش جدیدتــری
روب ـهرو میشــوند و در واقــع اقامــت آنهــا در کشــور دیگــر خــود
نیــز رس آغــاز مشــکالت دیگــر اســت .بــرای دخرتانــی کــه از یــک
محیــط بــه شــدت ســنتی بــه کشــورهای دیگــر ســفر میکننــد،
همــه چیــز متفــاوت اســت و آنهــا را دچــار کشــمکشهای
درونــی میکنــد .تضــاد فرهنگــی و دینــی بــرای دخــران افغــان
بیــش از پــران حجیــم اســت و آنــان بــه زمــان بیشــری بــرای
عیــار کــردن خــود بــا محیــط جدیــد نیــاز دارنــد.
دخــران دانشــجو شــاکی از ســایهی ســنگین مــردان افغــان
انــد؛ پــران افغــان کــه میخواهنــد بزرگــی کننــد و اســاس
ســنتها و تعصبهــای کورکورانــه در قالــب دیــن و غیــرت
بــه دخــران امــر نهــی کننــد ،کــم نیســتند .بــهطــور مثــال
هندوســتان کشــوری اســت کــه همهســاله  500بورســیهی
تحصیلــی بــرای دانشــجویان افغــان اختصــاص میدهــد .در
حــال حــارض  5000دانشــجوی افغــان در ایــن کشــور مشــغول
تحصیــلانــد .طاهــره ،کــه یکــی از ایــن دانشــجویان اســت،
میگویــد« :بیشــر پــران افغــان در اینجــا از حداکــر
آزادی و امکانــات اســتفاده میکننــد ،بــه کلوپهــای شــبانه
میرونــد و بــا هــر دخــر و زنــی کــه بخواهنــد آزادانــه رابطــه
برقــرار میکننــد ،در حالــیکــه وقتــی مــا خواســته باشــیم بــا
همکالســیهای خــود در مــورد درس و در محوطــهی دانشــگاه
صحبــت کنیــم ،تهدیــد میشــویم».
متأســفانه ایــن تحصیــل بــرای برخــی از دخــران پایــان
خوشــی نــدارد و اغلــب آنــان مجــددا توســط جامعــه پذیرفتــه
منیشــوند .هــا ،نــام مســتعار دخــر 27ســالهای اســت کــه
بــرای تحصیــل در مقطــع ماســری بــه امریــکا ســفر کــرده بــود،
او کــه اکنــون مــدت یــک ســال اســت بــه افغانســتان برگشــته،
جریــان ایــن یــک ســال را چنیــن روایــت میکنــد« :بعــد از
فــارغ شــدن از تحصیــل و برگشــتنم بــه والی ـت مــان دیــد مــردم
نســبت بــه مــن تغییــر کــرده بــود .میشــنیدم کــه مــرا فاحشــه
میگفتنــد .آنهــا بــه مــن تهمــت میزننــد کــه در امریــکا بــا
بچههــا رابطــه داشــتی .ایــن وضعیــت چنــان بــر خانــوادهی
مــا تأثیــر گذاشــته کــه آنهــا مــرا از قبــل هــم محــدود تــر کــرده
انــد .پرسهــای قــوممــان نظــر بــد بــه مــن دارنــد .پــر کاکایــم
میگویــد :تــو خــو در خــارج تیرکــردی ،بیــا بــا هــم شــویم .ایــن
گونــه حرفهــا و رفتارهــا بــه شــدت مــرا متأثــر ســاخته تــا حــدی
کــه تصمیــم دارم دوبــاره بــه امریــکا برگــردم».
نتیجهگیری
بــا توجــه بــه ترصیــح حــق تحصیــل در قوانیــن ،آیــات
و احادیــث ،ایــن حــق در ذیــل حقــوق اساســی زنــان قــرار
میگیــرد؛ امــا متأســفانه در جامع ـهی افغانســتان پذیــرش ایــن
حــق در مفهــوم کامــل آن هنــوز قبــول نشــده .امــروزه بــا افزایــش
حامیتهــای جامعــهی جهانــی از قــر زن ،ســهولتهای
زیــادی بــرای دسترســی زنــان بــه حقــوق شــان پیریــزی
شــده کــه در ایــن میــان میتــوان بــه حــق تحصیــل نیــز کــه
ذریعـهی بورسهــای تحصیلــی بــه زنــان اختصــاص یافتــه اشــاره
کــرد .لــذا بــا افزایــش ایــن حامیتهــا و بــروز مســائلی ماننــد
خشــونتهای خانوادگــی ،مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی میــل
و اشــتیاق زنــان بــرای ادام ـهی تحصیــل در کشــورهای خارجــی
و بــه خصــوص در کشــورهای غربــی افزایــش مییابــد.
لیکــن بــرای تحصیــل در کشــور دیگــر بــا مشــکالت فراوانــی
روبــهرو میشــوند .عــدهای از ایــن حــق محــرومانــد و دیگــران
عمــا بــا خشــونتهای جســمی و روحــی ناشــی از اســتعامل
ایــن حــق روب ـهرو اســتند.
متأســفانه جامعــهی مــا هنــوز بــه پیــروی از تعصبهــای
کورکورانــه و تبعیــض جنســیتی ادامــه میدهــد و نقــش دولــت
محــدود بــه قوانیــن حامیتــی و افزایــش فرصتهــا بــرای ادامـهی
تحصیــل اســت کــه نــه تنهــا دردی را دوا منیکنــد بلکــه منــک
بــر دل دخرتانــی کــه از حقــوق و فرصتهایــی کــه دارنــد آگاه
شــدند ،میپاشــد.
پیشنهادها
 -1ادامـهی تحصیــل زنــان بــا ســامت روانــی جامعــه رابطهی
مســتقیم دارد؛ لــذا الزم اســت بــرای تحصیــل آنــان در خــارج از
کشــور شــعور اجتامعــی و فرهنگــی جامعــه را تقویــت کــرد.
 -2چالشهــا و موانــع تحصیلــی در دانشــگاههای خارجــی،
از مصــادق خشــونتهای روانــی علیــه زنــان اســت کــه کمتــر
بــه آن پرداختــه شــده و در صــورت عــدم پیشگیــری ،میتوانــد
ماننــد ســایر خشــونتهای روانــی ناهنجاریهایــی را در جامعــه
ایجــاد کنــد؛ لــذا توجــه دولــت بــه ایــن مســأله از رضوریــات
اســت.
 -3یکــی از شــیوههای مؤثــر در پیونــد بــا کاهــش بــروز
خشــونتهای خانوادگــی در زمینــهی مامنعــت دخــران
از ادامــهی تحصیــل بــه خصــوص در کشــورهای خارجــی،
اطالعرســانی رســانهها بــه خانوادههــا اســت تــا در زمینــهی
حــق تحصیــل و آزادی در آن و همچنــان مزایــای تحصیلــی بــرای
زنــان اســت کــه میبایــد توســط دولــت روی دســت گرفتــه شــود.
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مناســب نیســت.
صبــح کابــل :بــه نظــر میرســد زمینــه بــرای فعالیــت
ورزشکاران تکوانــدوی مهاجــر نســبت بــه رشــتههای دیگــر در
ایــران مناســبتر اســت؟ شــا میتوانیــد در لیگهــای برتــر
ایــران حضــور داشــته باشــید؟
رضایــی :بلــی ،خوشبختانــه امســال در لیــگ برتــر
تکوانــدوی ایــران کــه یکــی از قویتریــن لیگهــای تکوانــدو
در دنیــا اســت ،تیــم داریــم .در ایــن زمینــه رییــس فدراســیون
تکوانــدوی ایــران همــکاری کــرد؛ ولــی در رقابتهــای دیگــر
مهاجــران حــق رشکــت ندارنــد .بحــث لیــگ چــون همــه چیــز
پولــی اســت ،مــا حضــور داریــم.
صبــح کابــل :حضــور در لیــگ برتــر تکوانــدوی ایــران
چقــدر در رشــد شــا مؤثــر خواهــد بــود؟
رضایــی :مثــل آن اســت کــه مــا هــر هفتــه در رقابتهــای
خارجــی ســطح بــاال رشکــت کــرده باشــیم .بــرای مــا واقعــا
خــوب اســت.
صبــح کابــل :وزن شــا  63کیلوگــرام اســت و در  58کیلــو
مســابقه میدهیــد ،ایــن مشکلســاز نیســت؟
رضایــی :پنج-شــش کیلــو وزن کــم کــردن در ورزش اگــر
کوتاهمــدت باشــد ،شــاید زیــاد عــوارض نداشــته باشــد؛ امــا
اگــر طوالنــی باشــد ،عــوارض جــدی خواهــد داشــت .مــن
ورزشکارانــی را دیــدهام کــه بــه همیــن دلیــل ،گردههــای
خــود را از دســت داده انــد.
صبــح کابــل :انتقــادی کــه از شــا وجــود دارد ایــن اســت
کــه در تورمننتهــا پــس از یکــی دو مســابقه ،تــوان بدنــی تــان
را از دســت میدهیــد ،چــرا؟
رضایــی :دالیــل زیــادی دارد؛ مثــا مــن در گذشــته بــه
انــدازهی کافــی متریــن درســت فیزیکــی نداشــتم ،وزن خــود
را منیتوانســتم کنــرل کنــم ،وزن زیــاد کــم میکــردم و تــوان
خــود را از دســت مـیدادم .بــه انــدازهی کافــی تجربــه نداشــتم
و از مکملهــای غذایــی خــوب اســتفاده منیکــردم؛ چــون
هزین ـهی ســنگین دارد.
صبــح کابــل :در بــارهی کســب ســهمیهی املپیــک چــه
فکــر میکنیــد؟ در غیــاب ایــران و کوریــا ،میتوانیــد کســب
ســهمیه کنیــد؟
رضایــی :قــول منیدهــم؛ امــا تالشــم را میکنــم کــه
ســهمیه را بــه دســت آورم .شــب و روزم بــه ایــن مســأله گــره
خــورده اســت.
صبــح کابــل :شــناختی از حریفانــت داری؟ نقــاط ضعــف و
قــوت شــان را میشناســی؟
رضایــی :حریــف زیــاد دارم؛ امــا تکوانــدوکاران تایلنــد،
اوزبیکســتان و منگولیــا یــا مغولســتان حریفــان جدیتــری
اســتند .کســب ســهمیه نیــز آســان نیســت ،چــون تکوانــدو در
همــهی کشــورها رشــد کــرده اســت.
صبــح کابــل :چهــار وزن املپیکــی اســت و از هــر کشــور
دو وزن میتوانــد رشکتکننــده باشــد ،مشــخص شــده اســت
کــه از افغانســتان چــه کســانی بــرای کســب ســهمیه خواهنــد
رفــت؟
رضایــی :هرچنــد هنــوز مشــخص نیســت؛ امــا تصــورم آن
اســت کــه مــن و فــرزاد منصــوری دو مناینــدهی افغانســتان
بــرای کســب ســهمیه باشــیم .منیدانــم ،شــاید فدراســیون و
کادر فنــی تصمیــم دیگــری گرفتنــد.
صبــح کابــل :اگــر شــا دو نفــر نباشــید ،چــه کســانی
میتواننــد مناینــدهی شایســته بــرای مــا باشــند؟
رضایــی :انتخاباتــی برگــزار شــده اســت و مــا چهــار نفــر در
وزنهــای مختلــف انتخــاب شــده ایــم .مــن ،فــرزاد منصــوری،
حکمتاللــه زیــن و حســین لطفــی.
صبــح کابــل :ممکــن اســت در بــارهی خصوصیــات
شــخصی شــا ســؤال بپرســم؟
رضایی :بلی ،چرا که نه!
صبــح کابــل :تــا حــاال عاشــق شــده ایــد؟ منظــورم از
عشــقهای کلیشــهای نیســت؟
رضایــی :نــه تــا هنــوز چنیــن ســعادتی نداشــتهام ،بــه جــز
آن کــه عاشــق خــدا و خانــواده ام اســتم.
صبــح کابــل :خانــواده برنامهیــی بــرای آن کــه متأهــل

شــوید دارد؟
رضایــی :برعکــس مــادران دیگــر ،مــادرم دوســت نــدارد مــن
بــه زودی ازدواج کنــم؛ چــون بایــد اول تکلیــف خــودم را بــا
ورزش و مدالهــا مشــخص کنــم.
صبــح کابــل :کســی در خانــوادهی تــان هســت کــه بــا
ورزشکار بــودن شــا شــدیدا مخالــف بــوده باشــد؟
رضایــی :خوشبختانــه بــا چنیــن مشــکلی روبــهرو
نبــودهام .از هــان ابتــدا ،فامیــل و خانــوادهام مشــوقم بــوده
انــد .پــدرم در زمــان باختهــا بســیار زیــاد ناراحــت میشــد
کــه چــرا باختــهام!
صبــح کابــل :جالبتریــن خاطــره بــرای فامیــل تــان از
حضــور شــا در تکوانــدو کــدام اســت؟
رضایــی :ســال  1397در رقابتهــای تکوانــدوی فجــر کــه
در کــرج ایــران بــود ،فامیلــم نیــز حضــور داشــتند کــه مــن بــه
فاینــل رســیدم و بهرتیــن بازیکــن شــدم .هــر چنــد در فاینــل
دوبــار حقــم را خوردنــد و مــن نقــره گرفتــم؛ امــا ایــن بــرای
خانــوادهام ،خاطــرهی شــیرینی بــود.
صبــح کابــل :چــرا در بــازی نهایــی آن ســالها دو بــار حــق
تــان را خوردنــد؟
رضایــی :مــن بــازی را بــرده بــودم و بایــد برنــده میشــدم؛
امــا چــون حریــف از کشــور میزبــان بــود ،در دقایــق آخــر بــا
اخطــار بیمــورد داور ،ده اخطــاره شــدم و بــازی را بــه ســود
حریــف اعــام کردنــد .در فاینــل ی ـک ســال پیشــر از آن نیــز
بــا اخطــار مــرا بازنــده کردنــد.
صبــح کابــل :ســبک کار کــدام تکوانــدوکار را میپســندی؟
داخلــی و خارجی!
رضایــی :هــر بازیکــن ســبک خــاص خــودش را دارد
هــم داخلــی و هــم خارجــی؛ امــا روحاللــه نیکپــا را بیشــر
میپســندیدم.
صبــح کابــل :پاییــن تنــه چــه نقشــی در تکوانــدو دارد؟
میگوینــد کســانی کــه پاییــن تنــهی درازتــر داشــته باشــند،
موفقتــر انــد!
رضایــی :قــد و پاییــن تنــهی بلنــد ،در تکوانــدو نقــش
تعیینکننــده دارنــد .شــا اگــر وزن مناســب ،قــد و
پایینتنــهی بلنــد داشــته و تکوانــدو بلــد باشــید ،میتوانیــد
موفقتــر باشــید.
صبح کابل :تکواندو بلد باشــید ،یعنی چه؟
رضایــی :یعنــی بــا قوانیــن تکوانــدو آشــنا باشــی ،سیســتم
الکرتونیکــی را بفهمــی ،بدانــی در کجــای هوگــو رضبــه بزنــی
تــا امتیــاز بگیــری .نقــاط حســاس امتیازگیــری را بدانــی و
متــام قوانیــن جدیــد را بفهمــی.
صبــح کابــل :اگــر محســن رضایــی مجبــور باشــد ،یکــی
را بــه عنــوان بهرتیــن تکوانــدوکار تاریــخ افغانســتان انتخــاب
کنــد ،چــه کســی را بــر میگزینــد؟
رضایــی :ایــن کــه دیگــر نیــاز بــه ســؤال نــدارد« ،روحاللــه
نیکپــا» .در جهــان نیــز بــا وجــودی کــه «اســتیون لوپــز»
امریکایــی بیشــرین مــدال را دارد؛ امــا مــن «ل ـیدای هــون»
کوریایــی را بیشــر دوســت دارم.
صبــح کابــل :لــیدای هــون چــه خصوصیاتــی دارد کــه
دیگــران ندارنــد؟
رضایــی :لــیدای هــون نیــز باخــت زیــاد داشــته اســت،
ایــن گونــه نیســت؛ امــا او چابکــی ،انــدام مناســب ،تکنیــک
برتــر ،هوشــیاری و بازدهــی بیشــری داشــته اســت .همیشــه
خــود را در اوج نگــه داشــته و دورهی قهرمانــیاش کوتــاه و
مقطعــی نبــوده اســت.
صبــح کابــل :بــه نکتــهی خوبــی اشــاره کــردی ،ارزش
نیکپــا نیــز شــاید بیشــر از آن کــه بــه دو مــدال املپیکـیاش
باشــد ،بــه ایــن اســت کــه هشــت ســال خــود را در اوج نگــه
داشــته اســت تــا دو مــدال بگیــرد ،عوامــل در اوج مانــدن بــرای
یــک ورزشکار چیســت؟
رضایــی :روش زندگــی ،متریــن ،ســطح بینــش ،فرهنــگ
و فکــر یــک ورزشکار ،بــرای در اوج مانــدن مهــم اســت؛ امــا
امکانــات نیــز تأثیــر خــودش را دارد .لـیدای هــون ،همــه چیــز
برایــش فراهــم اســت؛ در حالــی کــه مــا از چنیــن امکاناتــی
برخــوردار نیســتیم .روحاللــه واقعــا شــاهکار کــرده اســت.
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اشــاره :محســن رضایــی ،جــزو
پرامیدتریــن تکوانــدوکاران حــال حــارض
افغانســتان بــرای جانشــینی بــزرگان
ایــن رشــتهی پرطــرفدار ،پرافتخــار و
مــدالآور در افغانســتان اســت .او بــا
نعمت رحیمی
وجــود جوانــی ،بــه دلیــل حضــور در
رقابتهــای برونمــرزی گوناگــون ،حــاال از بــا تجربههــای
تیــم ملــی مــا اســت .رضایــی جــزو نامــزدان حضــور در
املپیــک  2020نیــز اســت کــه آخریــن افتخــار و مدالــش
کســب مــدال طــای رقابتهــای تکوانــدوی «چاینــا اوپــن»
یــا رقابتهــای آزاد چیــن اســت کــه چنــدی پیــش بــه
دســت آمــد.
صبــح کابــل :میشــود ،خواننــدگان مــا بهــر و بیشــر
«محســن رضایــی» را بشناســند؟ نزدیکتــر و صمیمیتــر!
رضایــی :محســن رضایــی اســتم21 ،ســاله ،در مشــهد
زندگــی میکنــم و اگــر اشــتباه نکنــم ،ســیزده ســال اســت
کــه در ورزش اســتم .صنــف دوازده را خانــدهام و بــه دلیــل آن
کــه ســال  2016حریــف مترینــی در تیــم املپیــک افغانســتان
بــودم ،نتوانســتم بــه تحصیالتــم ادامــه دهــم .مجــرد اســتم و
متــام مترکــزم روی موفقیــت در ورزش اســت.
صبــح کابــل :ســقف آرزوهــای محســن رضایــی در ورزش
تــا بــه کجاســت؟
رضایــی :ســقف آرزوهــای هــر ورزشکاری ،طــای املپیــک
اســت و مــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتم .دوســت دارم
روزی ،بــا تــاش و پشــتکار روی ســکوی قهرمانــی املپیــک
بیاســتم.
صبــح کابــل :تصــور میکنیــد تالشهــا و زحمتهایــت
بــه انــدازهی رســیدن بــه مــدال طــای املپیــک اســت؟
رضایــی :اگــر برنامهریــزی درســت و تالشهــای خــودم
نیــز بــا آن هامهنــگ باشــد ،هــر چیــزی دور از دســترس
نیســت .متــام تالشــم در همیــن راســتا اســت.
صبــح کابــل :همــه از کمبــود امکانــات صحبــت میکننــد؛
منظــور تــان از امکانــات دقیقــا چیســت؟
رضایــی :منظــورم امکانــات بهــر اســت ،مــا بــا دنیــای
حرفــهای ورزش بســیار فاصلــه داریــم؛ امــا امکانــات آماتــور
و اولیــه را بایــد داشــته باشــیم؛ مثــا در بُعــد فنــی مثــل
پزشــک ورزشــی ،ماســاژور ،امکانــات خــوب مترینــی ،وســائل
الکرتونیکــی ،فضــا و زمینـهی مناســب بــرای متریــن ،اردوهــای
آمادگــی و امکاناتــی کــه دیگــر کشــورها بــرای تیمهــا و
ورزشکاران شــان مهیــا میکننــد .مــا همیشــه بــه چیــزی بــه
نــام «غیــرت افغانــی» دلخــوش اســتیم کــه همیشــه و در همــه
جــا ،کاربــردی نیســت .بایــد بــه جــای آن بــه حرفهایگــری
روی آوریــم.
صبــح کابــل« :غیــرت افغانــی» را کمــی بیشــر توضیــح
دهیــد؟
رضایــی :ســالها بــودن در جنــگ و نابســامانیها مــا را
رسســخت و پوســت کلفــت بــار آورده اســت؛ بــرای همیــن،
ســختیهایی 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 دیــدهام کــه
چــه امکاناتــی دارنــد .همیــن کــه ناامیــد منیشــویم و بــا
همــهی کمبودیهــا میســازیم ،ایــن غیــرت اســت.
صبــح کابــل :ایــن کــه عطــای کار را بــه لقایــش
نبخشــید ها ی ؟
رضایی :بلی ،دقیقا منظورم همین اســت.
صبــح کابــل :غیــرت افغانــی و دعــا در ورزش مــا بســیار
پرکاربــرد اســت .شــا چقــدر بــه نقــش ایــن دو بــاور داریــد؟
رضایــی :خداونــد متعــال میگویــد ،از شــا حرکــت ،از
مــن برکــت .بــدون تــاش و فقــط بــا دعــا منیتــوان در ورزش
موفــق شــد .دعــا مکمــل تالشهــای ورزشکاران و قــوت قلــب
شــان اســت کــه میتوانــد موجــب آرامــش روح و روان در
میدانهــای ســخت شــود.
صبــح کابــل :دنیــای یــک بازیکــن تیــم ملــی چگونــه
اســت؟ کســی کــه مــردم چشــم انتظــار درخشــش او اســت؟
چــه خوبیهــا و بدیهایــی دارد؟
رضایــی :ســختی و مشــکالت خــودش را دارد؛ مثــا،
مــن هامنگونــه کــه گفتــم بــه خاطــر تیــم ملــی نتوانســتم
وارد دانشــگاه شــوم ،منیتوانــم کار کنــم و درآمــد مســتقل
داشــته باشــم .از طرفــی دولــت هــم مــاه یکهــزار افغانــی
معــاش میدهــد .ملیپــوش بــودن ایــن ســختیها را دارد.
مــا امتیــاز خیلــی خــاص نداریــم ،بســیار عــادی اســتیم؛ چــون
در فرهنــگ افغانســتان بــه دالیــل زیــاد ،هنــوز بازیکــن تیــم
ملــی بــودن دارای ارزش ویــژه نیســت.
صبــح کابــل :بــرای همــه اینگونــه اســت ،یــا تنهــا بــرای
شــا وضعیــت چنیــن اســت؟
رضایــی :بــرای افــرادی مثــل روحاللــه نیکپــا ،نثاراحمــد
بهــاوی و افــراد مشــهور شــاید اینگونــه نباشــد؛ امــا بــرای مــا
طــوری اســت کــه گفتــم.
صبــح کابــل :ملیپــوش بــودن ،در زندگــی شــخصیات،
موجــب چــه تغییراتــی شــده اســت؟
رضایــی :چــون ســفر زیــاد رفتــهام ،اعتــاد و احــرام
خانــواده کمــی نســبت بــه گذشــته بیشــر شــده اســت و زیــاد
ســخت منیگیرنــد.
صبــح کابــل :مــدال گرفــن از تورمننتهــای 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 کلشــهر مشــهد و جایــی کــه مــا زندگــی
میکنیــم ،بیشــرینه مهاجــر انــد؛ امــا ایرانیهــا هــم وقتــی
میفهمنــد مــن عضــو تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان اســتم،
محرتمانهتــر برخــورد میکننــد .بــرایشــان جالــب اســت کــه
مــا از کشــورهای دیگــر ،بــه افغانســتان میآییــم و بــرای کشــور
مــان مبــارزه میکنیــم؛ در مجمــوع نــگاه بــه مهاجــر در ایــران

صبــح کابــل :روی امکانــات بســیار تأکیــد داری ،آیــا بــرای
نیکپــا همــه چیــز فراهــم بــوده اســت؟
رضایــی :نــه ،مــن داســتان زندگــی ایشــان را از اســتادانم
شــنیدهام کــه چقــدر زجــر کشــیده و زحمــت دیــده اســت تــا
نامــش بــر بلنــدای تاریــخ ورزش مــا نقــش ببنــدد.
صبــح کابــل :کســی میگفــت تفــاوت یــک تکوانــدوکار بــا
یــک ورزشکار مثــا ام ام ای در ایــن اســت کــه تکوانــدوکار
بــرای پــول مســابقه منیدهــد؛ امــا شــا هم ـهاش از مادیــات
صحبــت میکنیــد ،کــدام را بــاور کنیــم ،ایــن را یــا آن را؟
رضایــی :هــر دو را بــاور کنیــد .بــدون امکانــات و مادیــات
منیشــود موفــق شــد .منیشــود مــن بــرای هــر ســفر و
هــر چیــزی از دوســتانم پــول قــرض بگیــرم .باالخــره خســته
میشــوم و منیشــود چنیــن کنــم .از طرفــی ،ارزش پیراهــن
تیــم ملــی و مــدال را نبایــد بــا پــول ســنجش کــرد ،اینهــا یــک
ارزش انــد ،ارزشــی کــه بــا هیــچ چیــزی قابــل مقایســه نیســت.
صبــح کابــل :تــا حــاال پیــش آمــده اســت تــا یکــی از دیــدن
شــا بســیار ذوقزده شــده باشــد؟
رضایــی :بلــی ،بارهــا .در ایــران پیــش آمــده اســت کــه
مــردم پــس از ایــن کــه مــرا دیــدهانــد ،بســیار محبــت کــرده و
حتــا مــرا بــه مهامنــی دعــوت کــرده انــد.
صبح کابل :اینها برای شــا چقدر میارزند؟
رضایــی :بســیار زیــاد .متــام دلخوشــی مــا بــه خوشــی
مــردم و محبــت آنهــا وابســته اســت.
صبــح کابــل :در بیــن تکوانــدوکاران بــه خصــوص پــس از
بازنشســتگی ،روحی ـهی جوانمــردی و پهلوانــی ،بیشــر دیــده
شــده اســت ،شــا تجرب ـهی در ایــن زمینــه داریــد؟
رضایــی :بهــر اســت کــه ورزشکاران از هــان اول حتــا
در دوران کــه در اوج قهرمانــی انــد ،دســت خیــر داشــته و
جوانمــرد باشــند.
صبــح کابــل :در گذشــته تکوانــدوکاران مــا بــه خصــوص
آنهــا کــه در ایــران زندگــی کــرده بودنــد ،ورزشکاران دیگــر
را راحــت میبردنــد؛ امــا بــا ایرانیهــا مشــکل داشــتند ،حــاال
همیــن وضعیــت بــرای مــا در روبــهرو شــدن بــا کوریاییهــا
پیــش آمــده اســت ،در حالــی کــه در گذشــته محمــود حیــدری،
حتــا «لـیدای هــون» را بــرده اســت؛ چــرا مــا از نظــر روحــی در
برابــر کوریــا مشــکل داریــم؟
رضایــی :ایــن بســتگی بــه تجربــه و روحیــهی ورزشکار
دارد .برخــی ورزشکاران پیــش از مســابقات از دیگــر کشــورها
میترســند؛ امــا مــن کــه حــاال جــزو بــا تجربههــای تیــم ملــی
اســتم ،از هیــچ کســی منیترســم ،نــه از کوریایــی و نــه از
ایرانــی؛ در ضمــن اینقــدر کــه مــن ایرانیهــا را شکســت
دادهام ،کســی دیگــری از افغانســتان نــرده اســت.
صبــح کابــل :نقط ـهی قــوت و ضعــف محســن رضایــی در
تکوانــدو چیســت؟
رضایــی :ایــن را بایــد مربیــان جــواب دهنــد ،منیخواهــم
در بــارهی نقــاط ضعفــم بگویــم؛ امــا نقطـهی قوتــم رضبههــای
س ـهامتیازی بــاال بــه صــورت اســت.
صبــح کابــل :ســطح رقابتهــای «چاینــا اوپــن» چطــور
بــود؟ میتوانــد کمککننــده بــرای مســابقات کســب ســهمیه
باشــد؟
رضایــی :تورمننــت بســیار خوبــی بــود ،ورزشکارانــی قــوی
نیــز آمــده بودنــد و خوب ـیاش ایــن بــود کــه شــامل رنکینــگ
بــود و مــن بــا مــدال طــا ،ده امتیــاز نیــز گرفتــم کــه میتوانــد
موجــب صعــود بیــن  15تــا  20پلــه در ردهبنــدی جهانی شــود.
صبــح کابــل :تــا زمــان فــرا رســیدن رقابتهــای کســب
ســهمیهی املپیــک ،چــه برنامههایــی داری؟ خــودت و
فدراســیون؟
رضایــی :فدراســیون کــه برنامــه دارد ،قرنطیــن در روســیه
یــا کوریــا و رقابتهایــی کــه در کشــورهای گوناگــون انجــام
خواهیــم داد .مــن هــم برنامههــای خصوصــی خــودم را دارم
کــه انشــاءالله مجمــوع ایــن برنامههــا و تالشهــا نتیجهبخــش
باشــد.
صبــح کابــل :از بیــن تکوانــدوکاران فعلــی کــه در تیــم ملــی
اســتند ،آینــدهی کــدام یــک را از هــر نظــر بهــر میدانــی؟
رضایــی :همیــن چهــار نفــر کــه بــرای کســب ســهمیهی
املپیــک انتخــاب شــده ایــم ،همــه آینــده داریــم.
صبــح کابــل :چــرا «ســمیه غالمــی» نســبت بــه گذشــته،
افــت کــرده اســت؟
رضایــی :اطــاع دقیقــی نــدارم ،ایــن هــم ســؤالی اســت
کــه بهــر اســت مربیــان جــواب دهنــد؛ امــا میتوانــم بگویــم
کــه شــاید دلیلــش آن باشــد کــه حــاال در وزن دیگــر مســابقه
میدهــد.
صبــح کابــل :شــا کــه خانــوادهی تــان در کابــل نیســت،
زندگــی در کابــل بــرای مترینهــای تیــم ملــی ســخت نیســت؟
رضایــی :مــا در خــوابگاه تیمهــای ملــی اســتیم و بــا
همتیمیهــا زیــاد ســخت منیگــذرد .خــوب اســت.
صبــح کابــل :چنــد وقــت پیــش اســتاد میرزایــی از
فدراســیون و امکانــات ناراحــت بودنــد ،داســتان چــی بــود؟
رضایــی :ایــن مربــوط بــه گذشــتهها اســت ،در غــذا و
برخــی امکانــات مشــکل داشــتیم کــه بــا فشــار فدراســیون
حــل شــد.
صبــح کابــل :منیشــد پیــش از ایــن کــه ایــن مســائل
رســانهای شــود ،مشــکل را حــل میکردیــد؟
رضایــی :مــا بارهــا بــه مســؤوالن خــوابگاه گفتیــم؛ ولــی
حــرف مــا را نشــنیدند .مجبــور شــدیم کــه چنیــن کنیــم.
صبــح کابــل :آخریــن ســؤامل ایــن اســت کــه محســن
رضایــی در املپیــک  2020خواهــد بــود؟ اگــر بلــی ،نتیجــه
چــه خواهــد شــد؟
رضایــی :متــام تالشــم را خواهــم کــرد؛ امــا قــول منیدهــم
کــه مــدال میگیــرم ،رؤیایــم ایــن اســت کــه مــدال طــای
املپیــک را بــرای افغانســتان بگیــرم و نامــم در تاریــخ ثبــت
شــود .ایــن دور از دس ـترس نیســت ،بــه رشطــی کــه هم ـهی
نیروهــا بــه آن ســمت متمرکــز شــود.
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خانواده

مراقبتها
در دورهی قاعدگی
قاعدگــی نشــان میدهــد کــه رحــم
یــک زن ،بــرای بــاردار شــدن آمادگــی
دارد و اگــر بــارداری رخ ندهــد ،پوشــش
داخلــی رحــم رشوع بــه ریــزش میکنــد
و از طریــق خــون قاعدگــی کــه از بــدن
زهرا سیاس
خــارج میشــود تــا پوشــش جدیــدی در
دیــوارهی داخلــی (اندومــر) ایجــاد شــود .اگــر چــه زنــان در
دوران عــادت ماهانــه انــرژی زیــادی را از دســت میدهنــد و
شــادابی و نشــاط کمتــری دارنــد؛ امــا پــس از امتــام عــادت
ماهانــه ،دورهی جدیــدی از زندگــی خــود را آغــاز میکننــد.
کارهایــی کــه الزم اســت تــا در دورهی عــادت ماهانــه یــا
قاعدگــی بایــد انجــام داد.
 -1شــش تــا هشــت لیــوان آب در روز بنوشــید .نوشــیدن
آب بــه مقــدار کافــی ،آب از دســترفتهی بــدن در طــی
خونریــزی ماهانــه را بــه بــدن بــر میگردانــد و رطوبــت
را بــه جریــان خــون بــدن هدیــه میدهــد .همچنیــن
نوشــیدن مقــدار کافــی مایعــات و آب ،بــه واژن کمــک
میکنــد تــا رسیعتــر و راحتتــر خــود را پــاک و متیــز کنــد.
 -2رژیــم غذایــی خــود را بــه گونـهای تنظیــم کنیــد تــا از
بــروز یبوســت در ایــن دوران دور مبانیــد.
 -3در طــول عــادت ماهانــه ،بــه محــض ایــن کــه
نــوار بهداشــتی شــا کثیــف شــد ،آن را عــوض کنیــد .در
صــورت عــدم تعویــض نــوار بهداشــتی بــرای مــدت طوالنــی،
اکسیجنرســانی کــم میشــود و رشایــط بــرای رشــد و
منــوی باکرتیهــا در ناحیــهی تناســلی مهیــا میشــود.
ایــن باکرتیهــای بیــاریزا ،وارد مهبــل شــده و مشــکالت
عفونــی را بــرای شــا ایجــاد میکننــد.
 -4ناحیــه تناســلی و بیــرون واژن را حداقــل روز یــک تــا
دو بــار بشــویید تــا بــوی نامطبــوع حاصــل از خونریــزی
قاعدگــی ،کاهــش پیــدا کنــد.
 -5شستوشــوی بیــرون ناحیــهی تناســلی بــا آب و
صابونهــای بهداشــتی بــه جلوگیــری از عفونــت کمــک
میکنــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن کار بایــد
بــه آرامــی انجــام بگیــرد و پــس از شستوشــو ،ناحیــهی
تناســلی بایــد بــه وســیلهی دســتامل بهداشــتی خشــک
شــود .باقــی مانــدن هــر گونــه رطوبــت در ناحیـهی تناســلی،
زمینــه را بــرای رشــد باکرتیهــای بیــاریزا و بــروز عفونــت
فراهــم میکنــد.
 -6اگــر اســتفاده از نوارهــای بهداشــتی معطــر ،منجــر
بــه ســوزش ناحی ـهی تناســلی شــود ،از مــرف آن اجتنــاب
کنیــد؛ زیــرا ایــن دســته از وســایل بهداشــتی ،عــاوه بــر
ســوزش میتوانــد منجــر بــه بــروز عفونــت شــود و بوهــای
نامطبوعــی در آن قســمت ایجــاد کنــد.
 -7طــی دوران قاعدگــی بــه بانــوان و دخــران توصیــه
میشــود از لباسهــای زیــر نخــی و پنبــهای اســتفاده
کننــد؛ زیــرا لبــاس زیــر نخــی ،کمتــر بــوی نامطبــوع مــی
گیــرد ،هــوا بــه راحتــی از آن عبــور میکنــد ،درجــهی
حــرارت بــدن را تعدیــل مــی کنــد و رشایــط راحتــی را بــرای
فعالیتهــای جســانی فــرد در ایــن دوران فراهــم میکنــد.
لباسهــای زیــر نخــی و پنب ـهی خــود را زود تعویــض کنیــد
و بشــویید.
 -8پــس از پایــان دورهی قاعدگــی ،از صابونهــای
بهداشــتی بــرای شســن بیــرون واژن خــود اســتفاده کنیــد تا
هــر گونــه آلودگــی ناشــی از خونریــزی پــاک شــود و امــکان
بــروز هــر گونــه عفونتــی کاهــش یابــد.
 -9خانمهــا توجــه داشــته باشــند کــه شســن و خشــک
کــردن ناحیـهی واژن ،بایــد از ســمت جلــو بــه عقــب باشــد.
عکــس ایــن حرکــت منجــر بــه انتقــال عفونتهــا از ناحیــه
مقعــد بــه ســمت واژن میشــود.
 -10اســتفاده از آب گــرم یــا ولــرم هنــگام شستوشــو
در ایــن دوره میتوانــد عــاوه بــر ایجــاد آرامــش در فــرد،
بــه کاهــش دردهــای ناحی ـهی زیــر شــکم هــم کمــک کنــد.
 -11بــه علــت بــاز بــودن دهانــهی رحــم در دوران
قاعدگــی ،توجــه بــه بهداشــت فــردی در ایــن دوران بســیار
رضوری اســت و عــدم رعایــت بهداشــت ممکــن اســت باعــث
ایجــاد عفونــت و عوارضــی ماننــد نازایــی در آینــده همــراه
باشــد.
 -12اگــر بــا ترشــحات و یــا بــوی تنــد غیرعــادی در طــی
دوران قاعدگــی خــود مواجــه اســتید ،حتــا بــه پزشــک
متخصــص زنــان مراجعــه کنیــد تــا مشــخص شــود آیــا بــه
بیامریهــای عفونــی و قارچــی و باکرتیایــی ناحیــهی واژن
مبتــا اســتید یــا نــه.
 -13فعالیــت بدنــی و ورزش ســبک در ایــن دوران نــه
تنهــا مانعــی نــدارد ،بلکــه بــه عضــات آرامــش میدهــد و
از مشــکالت جســمی و روانــی قبــل از قاعدگــی میکاهــد.
بایــد بدانیــد کــه بدتریــن کار ،درازکشــیدن روی تخــت و
بیحرکــت مانــدن بــرای مــدت طوالنــی اســت.
علل بوی بد در قاعدگی
• اگــر فــردی اســتید کــه بــوی ناشــی از قاعدگــی در
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
میشــود.
• اگــر بــا ترشــحات و یــا بــوی تنــد غیرعــادی در طــی
دوران قاعدگــی خــود مواجــه اســتید ،حتــا بــه پزشــک
متخصــص زنــان مراجعــه کنیــد تــا مشــخص شــود آیــا بــه
بیامریهــای عفونــی و قارچــی و باکرتیایــی ناحیــهی واژن
مبتــا اســتید یــا نــه.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

زنی که قربانی نازایی میشود

در بعضــی مواقــع خشــونتهایی کــه زنــان
علیــه یکدیگــر روا میدارنــد ،خیلــی بدتــر و
زنندهتــر از خشــونتهایی اســت کــه مــردان
بــر آنــان اعــال میکننــد.
بارزتریــن ایــن خشــونتها مداخلههــای
بیمــورد حتــا در خصوصیتریــن
قســمتهای زندگــی زوج هــا اســت .از آن چــه
در شــب زفــاف شــان میگــذرد ،تــا بچــهدار
شــدن و نشــدن ،مســؤولیت مالــی خانــه و
بالخــره همـهی جزئیــات یــک زندگــی مشــرک
بایــد بــا اعضــای خانــواده در میــان گذاشــته
شــود و ســایهی مشــورههای آنــان در زندگــی
شــان محســوس باشــد.
بچـهدار نشــدن یکــی از عمدهتریــن دالیلــی
اســت کــه زنــان در افغانســتان بــه ســبب آن،
مــورد خشــونت و بدرفتــاری قــرار میگیرنــد؛
ایــن بچ ـهدار نشــدن ســبب میشــود ،هم ـهی
زنــان خانــواده یــک طــرف شــوند و علیــه زنــی
کــه بچــهدار منیشــود ،برنامهریــزی کننــد و
بــه تحریــک و ترغیــب شــوهر او بــرای داشــن
زن دومــی کــه عقیــم نباشــد و بتوانــد فرزنــد بــه
دنیــا بیــاورد ،تأکیــد کننــد.
ماللــی ،یکــی از زنانــی اســت کــه بیشــر
از ده ســال را بــا شــوهرش ســپری کــرده؛ امــا
نتوانســته بچـهدار شــود و همــواره مــورد نیــش
زبــان و متلــک گفنتهــای زنــان اطرافــش قــرار
گیــرد کــه او را بــا نامهــای دمبریــده ،ســنده و
ســایر الفــاظ رکیــک معمــول یــاد میکننــد.
متلــک و نیــش زبانهــای کــه ســالها اســت
او را از درون خــورده اســت و از او تنهــا یــک
جســم متحــرک باقــی مانــده اســت و بــس.
ماللــی بارهــا توســط شــوهرش لتوکــوب
شــده اســت؛ او بــا گلــوی پــر از بغــض از
روزهایــی قصــه میکنــد کــه زیــر مــداوا
قــرار داشــته تــا بــاردار شــود؛ امــا بــا وجــود
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اســتفاده از دارویهــای مختلــف و چشـمبهراه
بودنهــا ،در رشوع مــاه پریــود شــده اســت.
درد و عــذاب خــود ایــن قاعدگــی ( پریــود) از
یــک ســو ،ناامیــد شــدنش از ایــن کــه بــا وجــود
اســتفاده از داروهــای زیــاد بــاز هــم نتوانســته
بــاردار شــود از ســوی دیگــر ،شــکنجهها و
لتوکــوب شــوهر بــرای ایــن کــه چــرا بــاز
هــم همــرش بــه جــای بــاردار شــدن ،پریــود
شــده ،روح و جســم او را افــرده میکنــد.
ماللــی ،آرزوی داشــن فرزنــدی را در
آغوشــش خیلــی بیشــر از شــوهر و اعضــای
خانــوادهی شــوهرش دارد؛ او میگویــد کــه
شــاید شــوهرش داشــن طفــل را تنهــا بــرای
روزهــای پیــری و تنهایــی ،میــراث و رهــا شــدن
از زیــر بــار طعنــهی اطرافیانــش مبنــی بــر
ایــن کــه او مردانگــی نــدارد و اثبــات مردانگــی
میخواســت؛ امــا مــن داشــن یــک کــودک را
بــرای تجربـهی حــس شــیرین مــادری ،عشــق،
عاطفــه و زندگــی میخواســتم.
ماللــی بعــد از تحمــل ســالها رنــج و
درد مــادر نشــدن ،شــکنجههای شــوهر و
طعنههــای اطرافیانــش تصمیــم میگیــرد
تــا بــرای شــوهرش زن دیگــری بگیــرد و
خــود را از زیــر شــکنجههای شــوهرش رهــا
کنــد .تصمیمــی کــه گویــا ســالها اســت
در ذهــن شــوهرش میگــذرد؛ امــا تنهــا بــه
شــکنجه کــردن ماللــی اکتفــا میکنــد و از
تصمیمــش چیــزی منیگویــد تــا ماللــی را بــا
ایــن شــکنجهها بــه چنیــن تصمیمــی وا دارد
و مســؤولیتهای بعــدی را گــردن او بگــذارد.
ماللــی بــا یــک مقــدار پــول پسانــدازی کــه
داشــته و فروخــن طالهایــش در مصــارف
ازدواج شــوهرش بــه ایــن امیــد ســهیم میشــود
کــه روزی بتوانــد فرزنــد شــوهرش را ماننــد
بچــهی خــودش کــه هیــچ گاهــی نداشــته،

دوســت داشــته باشــد .چندیــن ماه از عروســی
دوم شــوهرش میگــذرد و در ایــن چنــد مــاه،
دیگــر شــوهرش بــا او هیــچ رابطــهای نــدارد؛
حتــا رابط ـهی جنســی کــه قبــا هیــچ گاهــی
از او قضــا نبــود دیگــر بــا ماللــی نــدارد و
بــودن و نبــودن ماللــی در خانــهی شــوهرش
بــرای او فرقــی نــدارد و هم ـهی توجــه شــوهر
و اعضــای خانــوادهاش بــه عــروس نــو خان ـهی
شــان اســت؛ زنــی کــه شــاید آنهــا را بــه قلـهی
خوشبختــی داشــن فرزنــد برســاند .ماللــی
مجبــور بــه انجــام کارهــای خانــه و مواظبــت از
تازهعــروس اســت.
بعــد از ســپری شــدن چنــد مــاه و بــاردار
شــدن عــروس نــو ،دیگــر کســی ماللــی را در
آن خانــه منیخواهــد او را بــه ســان رسبــار ،در
خانــهی شــان میداننــد تــا شــوهر و همــر
شــوهرش او را از خانــه بیــرون میکننــد.
دیگــر تــاش و تقــای ماللــی بــرای بــودن
در خانــهی شــوهر ســودی نــدارد و بــه زودی
شــوهرش او را طــاق میدهــد .مراجعــه
کــردن ماللــی بــه هــر دری از درهــای دولــت،
هیــچ ســودی در بــر نــدارد و بــا ایــن پاســخ
مواجــه میشــود کــه شــوهر او از لحــاظ
قانونــی و رشعــی حــق داشــن همــر دوم و
ســوم و چهــارم را هــم دارد و طــاق هــم حــق
مــرد اســت و هیــچ کمکــی منیتواننــد بــه
ماللــی کننــد بــه جــز ایــن کــه بــرای گرفــن
حــق مهــرش او را یــاری رســانند؛ امــا زمانــی
کــه ماللــی ازدواج کــرده نــه نــکاح خطــی در
کار بــوده و نــه هــم مهــری .ماللــی بــا شــاکی
شــدن از تقدیــرش میگویــد کــه «خودکــرده
را نــه درد اســت و نــه درمــان» و بایــد بعــد از
ســالها زندگــی مشــرک پــر از درد و شــکنجه
حــاال باقــی زندگــیاش را در بیرسنوشــتی
بگذرانــد.

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

جنبههای روانشناختی عدالت و خشونت
دیوید ان برگ ،دارای چندین دکرتا
از دانشگاههای مختلف در رشتههای
مختلف روانشناسی است .درسهای
او فعال در دانشگاه یل ،از منزلت و
عزیز رویش
اعتبار باالیی برخوردار و یک بار در سال
 ،1990جایزهی بهرتین مدرس را نیز از
این دانشگاه اخذ کرده است .رشتهی اختصاصی او تدریس
جنبههای روانشناختی سازماندهی و مدیریت است و تالش
میکند میان جهان اندیشهها و جهان پیوندی برقرار کند .او
نویسندهی مقالهها و کتابهای زیادی است که مشهورترین
آنها «پارادوکس زندگی گروهی»« ،ناکامی در رشد و تغییر
سازمانی» و «بازیابی گروهها» است.
وقتی پشت میز نشست ،از ابتدا گفت :دو چوکی که در
کنار او خالی است باید آخرین افراد روی آنها بنشینند.
همه حرف او را جدی گرفتند و هر کسی که اولتر میآمد
کوشش میکرد غیر از آن دو چوکی ،جای دیگری را انتخاب
کند .وقتی همه نشستند ،با لبخندی گفت :این خود یکی از
شگردهای اِعامل نفوذ بر دیگران است .وقتی شام در جایی
قبلتر از دیگران موقعیت میگیرید ،از این موقعیت خود
سوء استفاده میکنید تا دیگران را در ردهای بعدتر از خود و
در نتیجه تابع خود قرار دهید .من وقتی گفتم :آخرین افراد
اینجا بنشینند اگر یکی از شام جرأت میکرد و میپرسید
چرا؟ متام مسأله دگرگون میشد.
نحوهی آغازکردنش به بحث و گفتوگو خیلی جالب
بود .همین خود باعث شد که همه ذهن خود را آمادهی
گرفنت مطالب مهمی کنند که در جریان درس و گفتوگوها
طرح میشد .دیوید گفت :ما برای درسهای خود منت و
برنامهی خاصی نداریم .اینجا تالش میکنیم همه به نوعی
رابطههای خود را کشف کنیم و پرورش دهیم .هدف این
درسها بیشرت آن است که شام همدیگر را به نحو بهرتی
درک کنید و از آنجا بروید به سوی حل معضلهای که خاص
زندگی گروهی اند و هر کسی که وارد گروه باشد ،مسؤولیت
دارد آنها را حل کند.
دیویدبرگ گفت :زندگی گروهی آمیزهای از رقابت و سازش
است و در این راستا ،درک کسانی که در گروه عضویت دارند،
عالیترین دستآورد به شامر میرود .رهربی گروهی نیز به
معنای آن است که شام چگونه میتوانید افراد و مجموعهها
را با وجود تفاوتهایی که دارند پیوند دهید .در میان گروه،
همیشه افراد و مجموعههایی هستند که دارای دیدگاههای
فوقالعادهای اند و رهربی موفق کارش این است که زمینه را
برای کشف ،باروری و رشد این دیدگاهها مساعدسازد.

آقای برگ گفت :کسانی که در رشایط جنگی بزرگ
میشوند با یک مفهوم خیلی زود انس میگیرند :مبارزه یا
مرگ .این وضعیت رفته رفته فرد را در موقعیتی قرار میدهد
که متام زندگی برایش مبارزه یا مرگ میشود .دنیایش
تقسیم میشود میان کسان ،رشایط و زمینههایی که برای
مبارزهاش مساعدت میکنند و یا در پی کشنت و نابود کردن
او استند .او گفت :این واقعیت را در اکرث بخشهای تاریخ
برشی میتوان متوجه شد و ماهیت زمان ما را نیز تا حدی
زیاد همین امر تشکیل میدهد.
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 .سؤالها با توجه به دیدگاههایی که افراد داشتند فرق
میکرد .سؤال مهمی که مطرح شد ،یکی نفرتی بود که به
عنوان یک سایهی سیاه در روابط انسانها پدید میآید و
اعتامد را از میان میبرد .از آن پس هر گاه رابطهای شکل
میگیرد و یا پیامن و عهدی بسته میشود ،به طور پنهان
خوف و هراسی را نیز در روان انسانها حفظ میکند که
نسبت به همدیگر به نحوی بدبین باشند .این بدبینی اساسا
چیست و چگونه میشود در ایجاد روابط سازمانیافته میان
افراد و مجموعههای انسانی از این سایهی سیاه نجات یافت.
سؤال دیگر از میآکیل بود که جنبهی روانشناختی عدالت
و خشونت را پرسید .در جریان مباحث سؤالهای زیادی روی
میز آمد:
	•مدیریت مردم با وجود انگیزههای مختلف آنها؛
	•روابط میانگروهی :چگونگی مقابله با «ترس» از دیگران؛
	•من کی استم و بعد از تکمیل کارها من چه خواهم بود؛
	•زمان ما زمان بازتابهای مداوم و تغییر است .میخواهم
کجا بروم؛
	•چگونه میتوان دوام و استمرار کارهایی را که رشوع شده
است ،تضمین کرد؛
	•ریسکهای تجارت و تشبثات کوچک چیست و چگونه
میتوان مردم را قادر ساخت کاری را انجام دهند که خود
برای انجام آن به حد کافی شوق و تعهد داریم؛
	•رابطهی مهاجامن و قربانیان را چگونه میتوان تنظیم
کرد؛
	•انصاف ،عدالت ،دموکراسی و مصالحه با هم چه رابطه و
چه پیوندی دارند؛
	•قدرت و اتوریته با هم چگونه رابطه مییابند و چگونه از هم
تفکیک میشوند؛
	•الزام رهربی و تحملِ بار رهربی؛

	•چگونه میتوان گروهی را سامان بخشید که اعضای آن
نسبت به همدیگر متفاوت فکر میکنند؛
	•مدیریت مردم :زیردستان و خواستههای آنان؛
	•رهربیت چیست ،مهارتها ،خصوصیتها ،کارکردهای
رهربی چیست ،رهربان اصوال کیها استند و چگونه تلقی
میشوند؛
	•کاوشگری در مورد انسانهای دیگر ،چگونگی تداوم
رابطه با دیگران؛...
	•خصوصیتهای گذار به دوران بلوغ و سازگاری دورههای
زندگی با همدیگر؛
	•جاهطلبیهای ما و نتایج آنها؛
	•پیروی از دیگران (آیا کسی میخواهد پیرو دیگران باشد؟)
آقای برگ از همه خواست تا یکی از عمدهترین مشکالتی
را که فکر میکنند در زندگی گروهی خود با آن مواجه استند،
بیان کنند .نکتهای را که من و میآکیل باری دیگر طرح
کردیم مربوط به جامعههایی بود که از تاریخ طوالنی جنگ و
نفرت عبور کرده اند.
برگ به سؤال ما نخواست جواب دهد .در عوض خواست
که خود ما آنچه را میخواهیم بپرسیم باز کنیم و او و
دیگران گوش کنند .من از افغانستان یاد کردم :تاریخی که
با اراده و خواست یک امیر آهنین و سیاستهای دو ابرقدرت
زمان (روسیهی تزاری و هند بریتانوی) شکل گرفت .قتل
عام و غارت و نفرت در روان مردمی که تازه میخواستند
با هم آشنا شوند و این آشنایی با لبهی تیز شمشیر امیر
ایجاد شد .فصل بردگی ،حقارتهای اتنیکی و مذهبی،
مفهوم دست دوم و دست سوم بودن در روابط اجتامعی،
برخورد قبیلهای و کینهتوزانه در برابر خواستههای در حال
رشد اقوام و گروههای اجتامعی ،نفرتهای ایدیولوژیک،
خشونتهای بیوقفه ... ،تا حاال که مردم خسته از گذشته
تالش میکنند ،آیندهای را فارغ از بیم و ترس سایههای
گذشته بنا کنند؛ اما هر تالش شان برای نزدیکی به جدایی
بیشرت و نفرتهای عمیقتر منجر میشود .یکی باور کرده
که دیگران او را به چشم حقارت میبیند ،ولی منیداند
که چگونه از این موقعیت بیرون شود .دیگری باور کرده
که نسبت به دیگری بهرت و رشدیافتهتر و انعطافپذیرتر
است؛ اما دیگری او را درک و تحمل منیکند .درست است
یا غلط ،مهم نیست ،اما سایهای پنهان همه را از هم دور
نگه میدارد ،چگونه میشود از این سایه دور شد و چگونه
میشود از ورای این سایههای ترسناک اعتامدی را میان
همه خلق کرد که بتوانند برای رسنوشت بهرت و آسودهتر
جمعی با همدیگر کنار بیایند؟

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

شینواری :به شکایتهای انتخاباتی در زمان
تعیینشده رسیدگی میشود
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دزدان مسلح یک جوان دانشجو
را در غرب کابل کشتند

او میافزایــد کــه پیــش از ایــن ،میــان افــراد
مقتــول و هراسافگنــان طالــب ،اختالفاتــی
وجــود داشــته اســت.
والیــت ســمنگان در شــال افغانســتان،
از والیتهــای ناامــن اســت .ولســوالی درهی
صــوف پاییــن ،از بخشهــای بــه شــدت ناامــن
والیــت ســمنگان اســت و در چنــد ســال اخیــر،
هراسافگنــان طالــب بــا راهانــدازی حمــات
پیهــم برخــی از روســتاهای آن را تــرف کــرده
انــد.

اســکات موریســون ،نخســتوزیر اســرالیا ،گفتــه
اســت کــه بــر اســاس آخریــن آمــار 23 ،نفــر در پــی
آتشســوزی جــاری در ایــن کشــور جــان باختــه انــد.
بــا ایــن حــال ،بــر اســاس بررســی پژوهشــگران
دانشــگاه ســیدنی ،تاکنــون حــدود  ۴۸۰میلیــون حیــوان
از گونههــای مختلــف ،در نتیجــهی آتشســوزی مناطــق
جنــوب رشقــی ســوخته و تلــف شــدهاند .پژوهشــگران
اعــام کــرده انــد کــه آمــار تلفــات حیوانــات ،افزایــش
خواهــد یافــت.
بــر اســاس گــزارش رســانههای خارجــی ،تاکنــون
 1500خانــه در مناطــق درگیــر آتشســوزی ،بــه خاکســر
مبــدل شــده و امــکان افزایــش ایــن آمــار وجــود دارد.
شــدت تخریــب آتشســوزی در جنــوب رشق اســرالیا،
بــه حــدی گــزارش شــده کــه تــا پیــش از آغــاز ســالنو
میــادی ،چنــد شــهر در ایالتهــای نیوســاوتولز و
ویکتوریــا ،بــا خــاک یکســان شــدند.

اشتراک در روزنـامـه

دزدان مســلح ،حوالــی ســاعت  ۸:۳۰دقیقـهی شنبهشــب
(۱۴جــدی) یــک جــوان را در مربوطــات حــوزهی ســیزدهم
امنیتــی در غــرب کابــل بــه رضب چاقــو کشــتند.
ایــن جــوان ،علیســینا نــام داشــت و بــه گفتــهی
نزدیکانــش ،دانشجــوی دانشــگاه امریکایــی و
فارغالتحصیــل دانشــکدهی ژورنالیــزم دانشــگاه کابــل بــود.
عبــاس فراســو ،از نزدیــکان علیســینا ،در گفتوگــو بــا
روزنامــهی صبــح کابــل ،میگویــد« :علیســینا زمانــی کــه
شنبهشــب از دانشــگاه رخصــت میشــه ،طــرف خانــه میایــه
و زمانــی کــه بــه کوچــهی خانــهی شــان میرســه ،دزدان
مســلح راه او را میگیرنــد و میخواهنــد کمپیوتــر و تلفــون
او را بــا خــود بربنــد؛ امــا بــا مقاومــت علیســینا مواجــه
شــدند ،بالخــره دزدان بــا چاقــو بــه شــکمش زدنــد».
آقــای فراســو ،همچنــان گفــت کــه دزدان مســلح پــس از
ایــن کــه علیســینا را بــا چاقــو زدنــد ،از ســاحه فــرار کردنــد.
بــه گفتـهی او« ،علــی کــه شــدیدا مجــروح شــده بود ،خواســته
اســت کــه خــود را بــه خانــه برســاند ۵۰-۴۰ ،قــدم کــه پیــش
مــیرود ،دیگــر توانــی بــرای ادامــهی راه منیمانــد و بــه
خانــوادهی خــود زنــگ میزنــد .تــا خانــوادهاش میرســد،

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

علیســینا بــه دلیــل خونریــزی زیــاد ،بیهــوش میشــود».
او افــزود ،زمانــی کــه خانــوادهی علیســینا ،پــر شــان را
بــه شــفاخانههای خصوصــی انتقــال میدهنــد ،مســؤوالن از
تــداوی او خــودداری میکننــد و تــا رســیدن بــه شــفاخانهی
بعــدی ،جــان میدهــد.
گفتــه میشــود ،علیســینا همزمــان دانشجــوی دو
دانشــگاه (دانشــگا ه امریکایــی افغانســتان و فــارغ التحصیــل
دانشــگاه کابــل) بــوده اســت .او مدتــی را نیــز بــه عنــوان
کارآمــوز در یکــی از روزنامههــای کابــل کار کــرده اســت.
آن چ ـه کــه نزدیــکان ایــن قربانــی از آن انتقــاد میکنــد،
عــدم توجــه مســؤوالن پولیــس بــه ایــن گونــه پروندههــا
اســت .عبــاس فراســو گفــت« :متأســفانه ،بــه پولیــس کــه
زنــگ زدنــد ،آنهــا دو ســاعت پــس از رویــداد بــه ســاحه
رســیدند و گفتنــد کــه مــا ایــن مســأله را پیگیــری میکنیــم؛
امــا دیگــر خــری از پولیــس نیســت کــه نیســت».
ایــن بــار نخســت نیســت کــه چنیــن رویدادهایــی در شــهر
کابــل ،رخ میدهــد .پیــش از ایــن ،بارهــا دزدان مســلح راه
افــراد را در نقــاط مختلــف پایتخــت گرفتــه و در برخــی مــوارد،
آنــان را بــه قتــل رســانده انــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

آتشسوزی در اسرتالیا؛ حدود  ۴۸۰میلیون
حیوان تلف شدهاند
دولــت اســرالیا ،از حــدود صــد هــزار نفــر از ســاکنان
مناطقــی کــه بــا تهدیــد آتشســوزی روبـهرو انــد ،خواســته
اســت تــا خانههــای خــود را تــرک کننــد.
دولــت اســرالیا ،بــه دلیــل آن کــه شــعلههای آتــش در
برخــی از مناطــق جنــوب رشقــی ایــن کشــور مهارناپذیــر
اســت ،در ایالــت نیوســاوتولز کــه پرجمعیتتریــن
منطقــه اســت ،وضعیــت اضطــراری اعــام کــرده اســت.
آتشســوزیهای جنگلــی ،بخشهــای وســیعی از
اســرالیا را در بــر گرفتــه و وزش بــاد ،خطــر گســرش آن را
در دو روز آخــر هفتــه افزایــش داده اســت.
خربگــزاری رویــرز ،گــزارش داده اســت کــه دههــا هــزار
نفــر از ســاکنان مناطقــی کــه در محــارصهی آتــش انــد ،از
روز شــنبه ( 14جــدی) منــازل خــود را تــرک کردنــد و بــه
ســمت ســایر شــهرها رفتنــد.
تاکنــون  ۶میلیــون هکتــار از جنگلهــای جنــوب
رشقــی اســرالیا ،آتــش گرفتــه اســت.

 دوشنبه

مســؤوالن امنیتــی در والیــت ســمنگان،
میگوینــد کــه دو غیرنظامــی از ســوی
هراسافگنــان طالــب در ایــن والیــت ،تیربــاران
شــده انــد.
منیــر رحیمــی ،ســخنگوی پولیــس والیــت
ســمنگان ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد
کــه بامــداد روز یکشــنبه ( 15جــدی) دو
غیرنظامــی در مربوطــات منطقــهی چپچــل
ولســوالی درهی صــوف پاییــن ،از ســوی
هراسافگنــان طالــب تیربــاران شــدند.

 16جدی 1398

تیرباران دو غیرنظامی
توسط طالبان در سمنگان

 6جنوری 2020

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تأکیــد میکنــد کــه تالشهــا بــرای تکمیــل
کــردن رونــد رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی در زمــان
تعیینشــدهی آن ،جریــان دارد.
زهرهبیــان شــینواری ،روز یکشــنبه ( 15جــدی) در
یــک نشســت خــری گفــت کــه شــکایتهای ثبــت شــده
از ســوی دســتههای انتخاباتــی ،در  ۱۶دســته از لحــاظ
موضوعــی ،بخشبنــدی شــده اســت.
او افــزود« :در مــورد تفــاوت رأی بایومرتیــک بــا فــورم
نتایــج  6881شــکایت ،افزایــش آرا بــه نفــع نامــزد 119
شــکایت ،کاهــش آرا بــه رضر نامــزد  552شــکایت،
شــارش آرای یــک نامــزد بــه نفــع نامــزد دیگــر  4شــکایت،
اســتفاده از رأی پیــش از وقــت  282شــکایت ،اســتفاده از
رأی بعــد از وقــت  381شــکایت ،رأی بــدون بایومرتیــک
 657شــکایت ،ابطــال محــل رأیدهــی بــدون دلیــل
 2140شــکایت ،مفقــود شــدن فــورم نتایــج  39شــکایت
و تغییــر در فــورم نتایــج  100شــکایت بــه ثبــت رســیده
اســت».
بانــو شــینواری ،گفــت کــه دســتهی انتخاباتــی ثبــات
و همگرایــی  5564مــورد شــکایت ،دســتهی انتخاباتــی
صلــح و عدالــت اســامی  3711مــورد شــکایت ،دســتهی
انتخاباتــی دولتســاز  3302مــورد شــکایت و دســتهی
انتخاباتــی امنیــت و عدالــت ،یــک مــورد شــکایت ثبــت
کــرده اســت.
او گفــت کــه رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،در  34والیت افغانســتان جریــان دارد و حتا در

برخــی از والیتهــا ،کار تصمیمگیــری روی شــکایتهای
ثبــت شــده آغــاز شــده اســت.
بانــو شــینواری ،در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد 300
هــزار رأی جنجالــی ،گفــت« :بعضــی از شــکایتهای
ثبتشــده ،بیاســاس و بیبنیــاد اســت و بعضــی از
شــکایتها تأثیرگــذار اســت؛ امــا پیــش از وقــت اســت کــه
در مــورد  300هــزار رأی جنجالــی حــرف بزنیــم ،بعــد از
بررســی شــکایات ،نتیجــهی آن مشــخص خواهــد شــد».
او همچنــان گفــت کــه رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،ممکــن اســت یــک تــا دو روز بیشــر طــول
بکشــد؛ امــا ایــن کمیســیون متــام تــاش خــود را خواهــد
کــرد تــا شــفافیت را تأمیــن کنــد.
از ســویی هــم ،محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
میگویــد کــه رونــد بررســی شــکایات در شــش والیــت ،بــه
زودی تکمیــل خواهــد شــد.
رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،چنــدی پیــش تأکیــد کــرده بــود کــه نتیج ـهی
اعالمشــده از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات،
ابتدایــی اســت و طرفهــای دخیــل در انتخابــات ،بایــد از
پیــشداوری ،خــودداری کننــد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،حــدود دو هفتــه پیــش،
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را اعــام
کــرد کــه بــر اســاس آن ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه دســت
آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا
کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار دارد.

مســؤوالن مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا مســکرات
و مــواد مخــدر ،میگوینــد کــه در جریــان ســال 2019
میــادی ۱۲۸۷ ،نفــر بــه اتهــام دستداشــن در ۱۰۸۱
پرونــدهی قاچــاق مــواد مخــدر ،در رسارس افغانســتان
بازداشــت شــده انــد.
خالــد موحــد ،ســخنگوی ایــن مرکــز ،روز یکشــنبه (15
جــدی) در یــک نشســت خــری گفــت کــه در میــان افــراد
بازداشــت شــده 37 ،زن و ســه شــهروند ایــران نیــز شــامل انــد
و پروندههــای ایــن افــراد ،زیــر بررســی قــرار دارد.
او افــزود« :مدیریــت تدقیــق ،بررســی و البراتــور مرکــز
عدلــی و قضایــی ،بــه هــر کــدام از ایــن پروندههــا،
رســیدگی کــرده و بــه منظــور تحقیقــات بیشــر بــه ریاســت
دادســتانی اختصاصــی مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه علیــه
مســکرات مــواد مخــدر فرســتاده اســت».
آقــای موحــد ،گفــت کــه از میــان افــراد بازداشتشــده،
 ۲۰۵نفــر بــه شــمول  ۱۳زن ،قصــد داشــتند بســتههای
هیروییــن را در بطــن و بکسهــا از میــدان هوایــی کابــل بــه
هنــد و امــارات متحــدهی عربــی انتقــال دهنــد.
بــه گفتـهی او ،بــر اســاس پیشــنهاد ریاســت دادســتانی
اختصاصــی و حکــم دادگاه ابتدایــی ۳۱۳موتــر۳۷ ،
موترســایکل ۱۵۹۲ ،ســیت تلفــون و  ۱۰۵میــل ســاح
مختلــف کــه از قاچاقچیــان بــه دســت آمــده بــود ،مصــادره
شــده اســت.
آقــای موحــد ،ترصیــح کــرد کــه مبلــغ ۶۹۹۹۳۱۱
افغانــی و مبلــغ  ۳۲۶۳۴دالــر امریکایــی کــه از نــزد
قاچاقچیــان ضبــط شــده بــود ،نیــز مصــادره و بــه حســاب
دولــت واریــز شــده اســت.

او گفــت کــه در جریــان ســال  2019میــادی ،از ســوی
دادگاه ابتدایــی مبــارزه علیــه مســکرات و مــواد مخــدر
 ۱۷۷۱نفــر بــه شــمول  ۳۷زن ۱ ،شــهروند خارجــی و ۸۴
کارمنــد دولتــی ،در پیونــد بــه دستداشــن در ۱۰۷۷
پرونــده ،از  ۳مــاه تــا  ۳۰ســال زنــدان ،محکــوم بــه مجــازات
شــده انــد.
آقــای موحــد ،افــزود کــه از ســوی دادگاه اســتیناف
مبــارزه علیــه مســکرات و مــواد مخــدر  ۹۰۵نفــر بــه شــمول
 ۱۴زن ۵۱ ،نفــر از مأمــوران خدمــات عامــه و  ۱شــهروند
خارجــی در پیونــد بــه دستداشــن در  ۶۷۸پرونــده ،بــه
حبسهــای تنفیــذی مختلــف محکــوم بــه مجــازات شــده
انــد.
او گفــت کــه در پیونــد بــه  ۱۰۸۱پرونــدهی قاچــاق
مــواد مخــدر ،بیــش از  ۲۴۴۹کیلوگــرام هیروییــن ،بیــش
از  ۱۴۲۱کیلوگــرام مورفیــن ،بیــش از  ۳۰۷۳۷کیلوگــرام
تریــاک ،بیشــر از  ۱۰۶۷۸۰کیلوگــرام چــرس ،بیــش از
 ۱۱۶۵کیلوگــرام مــت امفتامیــن ،بیــش از  ۱۷کیلوگــرام
تابلیــت (کا) و هــزاران لیــر تیــزاب ،مــواد کیمیایــی مایــع و
مرشوبــات الکلــی ،کشــف و ضبــط شــده اســت.
وزارت داخلــه ،در جریــان چنــد مــاه گذشــته ،همــواره
از بازداشــت فروشــندگان و قاچاقبــران مــواد مخــدر در
رسارس افغانســتان خــر داده اســت.
بــه گفت ـهی مقامهــا ،مــواد مخــدر ،یکــی از بزرگتریــن
منابــع مالــی گروههــای تروریســتی در افغانســتان محســوب
میشــود .دولــت افغانســتان قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر
را در کنــار فعالیــت گروههــای تروریســتی ،عامــل ناامنــی
ایــن کشــور میدانــد.

ایستگاه خربی افغانستان
www.1sada.com
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هزینههای بلند خروج شتابناک امریکا از افغانستان
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پذیرفنت شکست پیش از عملی شدن آن رشایط،
یک خطر بسیار واقعی را به وجود میآورد .گزارش
اخیر «راند» ،پیامدهای احتاملی خروج نیروهای
ارتش امریکا پیش از اجرای توافقنامهی صلح را
برجسته کرده بود.

نویسندهها :جان سیورسیاری ،فیل پاتر ،جاوید علی و
رایان ون ویی – هیل
مرتجم:مهدی غالمی

با وارد شدن مان به یک دههی جدید ،در حدود بیست
سال از جنگ امریکا در افغانستان میگذرد؛ طوالنیترین
جنگ در تاریخ ایاالت متحده .آن چه در پیامد فوری
حملهی تروریستی القاعده در  11سپتامرب  2001به عنوان
یک مأموریت ضدتروریسم آغاز شد ،اکنون به مأموریتی
جاهطلبانه؛ اما خوب تعریف نشده بدل شده و موفقیت
کمی داشته است .هزینههای این جنگ حیرتآور است؛
بیش از دو هزار تن از کارکنان ایاالت متحده در افغانستان
کشته و بیش از  15.000نفر زخم برداشته اند و بر پایهی
برخی از تخمینها ،ایاالت متحده در این جنگ بیش از دو
تریلیون دالر هزینه کرده است.
امریکاییها – از نخبگان سیاست خارجی در واشنگنت
تا مردم عادی – به طور قابل درکی خواهان پایان این
فصل استند؛ اما تاریخ از پیامدهای خروج عجوالنهی
ایاالت متحده از یک جنگ ،بدون این که اساسهای یک

راهحل سیاسی وجود داشته باشد ،هشدار میدهد .در
سال  ،1975زمانی که ارتش ایاالت متحده به طور کامل
از ویتنام خارج شد ،نیروهای کمونیست خیلی رسیع به
حکومت ضعیف ویتنام جنوبی حمله کردند .اگر همین
گونه طالبان هم به پیروزی برسند ،سوءاستفادههای
حقوق برشی دلخراشی به همراه آن خواهد آمد و متام
رسمایهگذاریهای خونی و مالی مان نابود میشود.
دلیل خوبی برای نگران بودن از یک خروج فوری
وجود دارد .دولت امریکا ،مذاکرات با طالبان افغان را از
رس گرفته و به اعالمیهی احتاملی رییسجمهور ترامپ
مبنی بر کاهش نیروهای امریکایی پیش از انتخابات
ریاستجمهوری در ماه نوامرب ،اشاره میکند .واشنگنت
پست هم با نرش گزارشهایی از اشتباهات گوناگون چندین
دولت امریکا به این فوریت اضافه کرد .بر خالف مسائل
دیگر در واشنگنت ،هر دو حزب [دموکرات و جمهوریخواه]،
مشرتکا در این مورد ابراز ناامیدی کرده اند .در مناظرههای
ریاستجمهوری حزب دموکرات ،نقش آیندهی امریکا در
افغانستان چندین بار بحث شده است.
پشتیبانی از دولت افغانستان در پایان دادن مأموریت
ناتو به طور رسیع؛ اما بدون برنامهریزی ،بسیار مهم است.
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اطمینان از توازن درست قدرت میان طالبان و دولت
افغانستان ،در حفاظت از دستآوردهایی که در  18سال
اخیر به سختی به دست آمده اند ،اهمیت فراوانی دارد؛ اما
هماکنون ،دولت افغانستان در گفتوگوهای جاری میان
ایاالت متحده و طالبان ،یک طرف رسمی نیست .ما به این
باوریم که ناکامی در شامل کردن دولت افغانستان در این
گفتوگوها کار غیر عاقالنهای است.
مذاکرات جاری خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی امریکا در
دوحه ،روی بخشی از این پازل که توافق میان دولت ایاالت
متحده و طالبان است ،مترکز دارد؛ اما به نظر میرسد
که دو طرف فاصلهی زیادی با یک توافق انجامپذیر
دارند و ایجاد یک توافق مؤثر میان دولت افغانستان و
طالبان حتا دشوارتر خواهد بود .برای یک توافق صلح
بیناالفغانی پایدار ،طالبان باید تقسیم قدرت را بپذیرند،
در جوانب گوناگون روندهای مردمساالرانه رشکت کرده و
محدودیتهای قانون اساسی را قبول کنند .صورت گرفنت
چنین چیزی احتامل بسیار کمی دارد؛ مگر این که ایاالت
متحده و همکاران ایتالفیاش فشارهای دوامدار نظامی
وارد کنند ،نشان دهند که در صورت نیاز مأموریت را متدید
خواهند کرد و بازیگران منطقهای را وادار به استفاده از
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روش «زردک و چوب» به لحاظ اقتصادی و سیاسی کنند
تا توافقنامه عملی شود .با توجه به اولویتها و هدفهای
گوناگون ایاالت متحده ،دولت افغانستان و طالبان –
گذشته از قدرتهای منطقه مانند هند ،پاکستان ،چین و
روسیه – چشماندازها برای یک صلح پایدار در کوتاهمدت،
مشخص نیست.
پذیرفنت شکست پیش از عملی شدن آن رشایط ،یک
خطر بسیار واقعی را به وجود میآورد .گزارش اخیر «راند»،
پیامدهای احتاملی خروج نیروهای ارتش امریکا پیش از
اجرای توافقنامهی صلح را برجسته کرده بود .اگر نیروهای
امریکایی خیلی زود بیرون شوند ،افغانستان دوباره به چنگ
رسکوبگریهای طالبان میافتد یا باز هم درگیر یک
جنگ داخلی خواهد شد .در هر دو صورت ،دو دهه تالش
امریکا برای جلوگیری از پناهگاههای امن تروریستها در
افغانستان ،ترویج ثبات در منطقه و پاسداری از ارزشهایی
مانند حقوق زنان ،به هدر خواهد رفت.
خواستها مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از
افغانستان در سالهای آینده ،باید با این خطرهای واقعی،
سبک و سنگین شود .نیروهای امریکایی تا زمانی که
طالبان و دولت افغانستان به توافق میرسند و آن توافقنامه
کم کم رشوع به اجرایی شدن میکند ،باید در افغانستان
مبانند .الزم است صادقانه با این واقعیت روبهرو شویم که
این روند احتامال سالها طول خواهد کشید؛ اما این یک
اشتباه خطرناک است که پیش از رسیدن به این هدف ،فورا
قابلیتهای ایاالت متحده در این کشور را کاهش دهیم.
در صورتی که حضور دوامدار ایاالت متحده به ثبات نسبی
در افغانستان کمک کرده و از خطرهای یک خروج عجوالنه
جلوگیری کند ،هزینههای صرب راهربدی میتواند توجیه
خوبی داشته باشد.
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