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گزارش روز

یادداشت روز

تحلیلگزارش روز

گزارشگفت وگو

برف باری هــای چنــد روز پیــش، هــوای کابــل را 

رسدتــر از پیــش کــرده اســت کــه بــا گذشــت هــر روز 

رسدتــر می شــود.

ــا  ــا ت ــب و روزه ــن ش ــل در آخری ــوای کاب ــای ه دم

ــن  ــت. در ای ــرده اس ــقوط ک ــر س ــر صف ــه زی 14 درج

دمــا رسدی مثــل کژدمــی زیــر پوســت آدمــی مــی دود؛ 

رسمایــی کــه شــب ها زیــر پتوهــا رخنــه کــرده و خــواب 

ــده اســت. ــل را دزدی نیمــی از باشــندگان کاب

باشــندگان کابــل تــا چنــد روز پیــش بــا مــرگ 

ناشــی از آلودگــی هــوا دســت ...

هواپیــای مســافربری نــوع بوئینــگ ۷۳۷ متعلــق 

بــه خطــوط هواپیایــی اوکرایــن، روز چهارشــنبه )1۸ 

جــدی( پــس از بلنــد شــدن از میــدان  هوایــی تهــران، 

در حالــی کــه آتــش گرفتــه بــود، ســقوط کــرد و متــام 

ــه شــمول 1۳ نفــر از شــهروندان  1۷۶ رسنشــین آن ب

افغانســتان، کشــته شــدند.

بــا آن کــه دولــت ایــران، علــت ســقوط ایــن هواپیــا 

ــا رسانجــام  ــود؛ ام ــوان کــرده ب را، مشــکالت فنــی عن

پذیرفــت کــه ایــن هواپیــا در یــک اقــدام اشــتباه 

نظامــی، از ســوی ایــن کشــور ســقوط داده شــده 

ــس ... ــه روز پ ــران س ــت ای ــت. دول اس

علی ظفر عاطفی

)داور بین املللی موی تای(

در طــی ده ســال پســین، بــا وجــود نداشــن 

ــا توجــه بــه  آهنــگ رشــد  آمــار از میــزان آالینده هــا ب

ــه ی  ــرش بی روی ــی آن گس ــهری و در پ ــت ش جمعی

شــهر و در کل ازدیــاد آلودگی هــا، اگــر داده هــای 

انکشــاف  بانــک  آلودگی هــای  میــزان  آمــاری 

آســیایی را معیــار قــرار داده و پیامدهــای برخواســته 

از اثــرات آلودگی هــا را بــاالی منابــع پایــدار )آب، 

خــاک، هــوا( اثاثیــه و تجهیــزات، امتعــه و اجنــاس، 

عرضــه ی  اکوتوریســم،  ســنگ فرش ها،  بناهــا، 

بــاالی  رایــگان اکوسیســتم و هم چنــان  خدمــات 

صحــت انســانی، حیوانــی و گیاهــی و میانگیــن 

ــان ... ــر ش عم

ــین در  ــای بی رسنش ــته، هواپیاه ــه ی گذش هفت

ــه  ــی را ب ــرات، حمالت ــت ه ــیندند والی ــوالی ش ولس

هــدف کشــن مخالفــان مســلح انجــام داد؛ امــا ایــن 

حمــالت منجــر بــه کشــته شــدن ...

هنــوز هــم زمانــی کــه اعضــای یــک خانــواده  

از  مــادران  و  پــدران  می شــوند،  جمــع  هــم  دور 

ســادگی   و  کــم  مهریه هــای  آســان،  ازدواج هــای 

ــد ازدواج  ــد. می گوین ــرف می زنن ــا ح ازدواج آن روزه

یــک نیــاز طبیعــی اســت و منی تــوان از آن گریخــت؛ 

ــت  ــوان یاف ــادی را می ت ــان زی ــا جوان ــن روزه ــا ای ام

کــه ایــن کلیشــه را بــه چالــش کشــیده انــد و دوســت 

دارنــد تنهــا زندگــی کننــد. دیگــر ماننــد قدیــم »بلــه« 

ــه  ــرک، ن ــی مش ــک زندگ ــه ی ــن دادن ب ــن و ت گف

آن قــدر آســان اســت و نــه آن قــدر فراگیــر. خالصــه 

ایــن کــه ازدواج از آن اقدام هــای ســختی شــده کــه 

ــد. ــم منی کنن ــر ه ــه آن فک ــا ب ــدادی حت تع

ــر،  ــتقل حقوق ب ــیون مس ــس کمیس ــر، ریی ــهرزاد اک ش

می گویــد کــه فضــای خانــه و نهادهــای تطبیق کننــده ی 

قانــون، از ناامن تریــن مکان هــا بــرای زنــان در افغانســتان 

ــی رود. ــار م ــه ش ب

ــم اکــر کــه روز شــنبه )۲1 جــدی( در نشســت ملــی  خان

منــع خشــونت علیــه زنــان در کابــل صحبــت می کــرد، خاطــر 

نشــان کــرد کــه عــدم آگاهــی از مفاهیــم حقوق بــر و حقــوق 

زنــان در خانواده هــا و نهادهــای تطبیق کننــده ی قانــون، 

ــی  ــای ناامن ــه فض ــا ب ــن مکان ه ــه ای ــت ک ــده اس ــبب ش س

بــرای زنــان تبدیــل شــود.

ــش  ــزارش ش ــای گ ــن یافته ه ــی از مهم تری ــزود: »یک او اف

ــان ... ــه زن مــاه نخســت امســال مــا در مــورد خشــونت علی

ســارا )نــام مســتعار( را بــا برگه هــای عریضــه و تذکــره 

ــی  ــی و قضای ــز یکــی از نهادهــای عدل ــه دســتش، در دهلی ب

بــا  فقیــر؛  طبقــه ی  از  و  ســاده  دخــری  کــردم.  مالقــات 

ازدواج  نگاه هــای رسگــردان و مضطــرب. چنــد مــاه قبــل 

کــرده؛ امــا هیــچ گاهــی بــه خانــه ی شــوهرش نرفتــه. او، تنهــا 

ــا  ــد از آن ت ــت و بع ــده اس ــوهرش را دی ــی ش ــب اول عروس ش

ــر از  ــرده، دیگ ــدام ک ــتش اق ــن رسنوش ــرای تعیی ــه ب ــاال ک ح

ــدارد. ــت ن ــری در دس ــوهرش خ ش

ســارا از زمــان تولــد دارای معلولیــت اســت و یکــی از 

یکــی  کنــد.  فعالیــت  درســتی  بــه  منی توانــد  دســتانش 

از  یکــی  اســت،  مانــده  تنهــا  خانــه  در  کــه  روزهایــی  از 

همســایه هایش بــه خانــه ی او می آیــد و بــه او تجــاوز جنســی 

فیلــم  و  عکــس  بــودن  برهنــه  حالــت  در  او  از  می کنــد. 

... می کنــد  تهدیــد  را  او  و  می گیــرد 

 در شــعر کالســیک و ســنتی فارســی از خمریــه و بــاده 

ســخن زیــاد گفتــه شــده  اســت؛ امــا ســخن خیــام در بــاره ی 

بــاده از نظــر معنــاداری متفــاوت از هــر ســخنی در شــعر 

فارســی اســت. بنابرایــن اگــر ســخن از بــاده در شــعر فارســی 

خیــام/  رباعی هــای  کنــار  از  بی خیــال  منی  تــوان  باشــد، 

خیامیــان -بــه تعبیــر اســتاد شــفیعی کدکنــی- گذشــت. 

خراســانی  ســبک  بــه  خمریــه  نــه  را  خیــام  رباعی هــای 

می تــوان گفــت و نــه ســاقی نامه؛ بنابرایــن، اصطالحــات 

ــل  ــام قاب ــاده، باده گســاری و... در رباعی هــای خی ســاقی، ب

ــت  ــا برداش ــت؛ ام ــی نیس ــوم عرفان ــه مفه ــه ب ــل و توجی تقلی

از بــاده و باده گســاری در رباعی هــای خیــام شادنوشــی و 

مســتی محضــی  کــه در خمریه رسایــی مطــرح اســت، نیــز 

ــت.  نیس

بنابراین در این صورت، پرسش این است  که ...

شهرزاد اکرب: خانه و نهادهای قانونی
 ناامن ترین فضا برای زنان است

نوبت چو به ما رسد نگون سار کنید

دخرتی که فقط یک شب عروس شد

استخدام ده ها جنگ جوی افغان
 برای جنگ درکشمیر

منافع شخصی دلیل اصلی مخالفت 
با فدراسیون موی تای است

صلح را فراری ندهیم

رسنوشت نامعلوم مسافران 
افغانستانی هواپیامی اوکراین

استفاده از زغال سنگ 
آغاز یک پایان

ازدواج به رشط پول
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هواپیاهــای  گذشــته،  هفتــه ی 

شــیندند  ولســوالی  در  بی رسنشــین 

والیــت هــرات، حمالتــی را بــه هــدف 

داد؛  انجــام  کشــن مخالفــان مســلح 

کشــته  بــه  منجــر  حمــالت  ایــن  امــا 

شــدن ۶0 غیرنظامــی شــد کــه »مالننگیالــی« از فرماندهــان 

ــه رهــری مالرســول،  ــان ب مشــهور شــاخه ی انشــعابی طالب

نیــز در بیــن کشــته شــده ها اســت. شــاری از بــزرگان 

قومــی در ولســوالی شــیندند هــرات بــه رســانه ها گفتــه  انــد 

ــان  ــه گــروه طالب ــوط ب ــان، مرب کــه شــاخه ی انشــعابی طالب

منی شــود و در مناطــق زیــر کنــرل دولــت افغانســتان قــرار 

دارد. بــزرگان قومــی ایــن ولســوالی بــا انتقــاد از دولــت گفتــه 

انــد، چــرا کســانی  کــه از جنــگ دســت می کشــند و کســانی  

کــه جنــگ منی خواهنــد، از بیــن می رونــد؟

ــان  ــوب مخالف ــور رسک ــه منظ ــات  ب ــد عملی ــاد درص هفت

مســلح توســط نیروهــای امنیتــی افغــان انجــام می شــود 

ــع،  ــت قاط ــای حای ــاز، از نیروه ــورت نی ــی در ص و هرازگاه

ــیندند  ــوالی ش ــه در ولس ــه ک ــود. آن چ ــه می ش ــک گرفت کم

هــرات اتفــاق افتــاده، عملیــات انجــام شــده توســط نیروهــای 

امنیــت ملــی و دفاعــی دولــت افغانســتان اســت و وزارت 

دفــاع ملــی اعــالم کــرده کــه در خصــوص تلفــات غیرنظامیــان 

تحقیــق می کنــد.

در رشایطــی  کــه مذاکــرات صلــح میــان امریــکا و طالبــان 

ــی  ــره ی بین االفغان ــال مذاک ــان دارد و احت ــدت جری ــه ش ب

نیــز میــان دولــت افغانســتان و طالبــان وجــود دارد؛ امــا تنــور 

جنــگ میــان طرف هــا بیــش از هــر زمــان دیگــر گــرم شــده 

ــر رس راه مذاکــرات  ــادی را ب ــع زی ــر، موان ــن ام ــه ای اســت ک

ــق خواهــد کــرد. ــی خل بین االفغان

ــکا و طالبــان در دوحــه پایتخــت  ــح امری از مذاکــرات صل

قطــر بــه عنــوان زمینه ســاز مذاکــرات بین االفغانــی یــاد 

می شــود  ســال  یــک  از  بیشــر  مذاکراتی کــه  می شــود؛ 

ادامــه دارد و تــا کنــون ده نشســت برگــزار شــده اســت. توافق 

ــه  ــده ک ــل ش ــی تبدی ــر حتم ــک ام ــه ی ــان ب ــکا و  طالب امری

امــروز یــا فــردا، ایــن توافــق میــان دو طــرف امضــا می شــود. 

بــه بیــان دیگــر، توافــق امریــکا و طالبــان، بیــش از هــر زمــان 

دیگــر، دولــت و مــردم افغانســتان را بــه آمــدن صلــح نزدیــک 

ــا و  ــته رؤی ــال گذش ــژده س ــی ه ــه ط ــت. صلحی ک ــرده اس ک

ــه ایــن آرزو  آرزویــی بیــش نبــود، اکنــون مــردم افغانســتان ب

نزدیــک شــده و چشــم به راه مذاکــرات بین االفغانــی اســتند.

ــتی  ــای تروریس ــذف گروه ه ــت ح ــات در جه ــس عملی نف

ــا  ــان کاری درســت اســت؛ ام ــان طالب ــه شــمول جنگ جوی ب

ــراد  ــن اف ــه ی کش ــه بهان ــنجیده ب ــودرس و ناس ــات خ عملی

ــان دولــت  ــه زی مســلح، قبــل از آن  کــه مفیــد واقــع شــود، ب

و مــردم افغانســتان متــام می شــود. در نتیجــه ی همیــن 

عملیــات هواپیاهــای بی رسنشــین بــوده کــه شــار زیــادی 

از غیرنظامیــان کــه در مناطــق زیــر کنــرل طالبــان، کشــته 

بــه معنــای آن اســت کــه عــدم دقــت و  ایــن  شــده اند. 

اســراتیژی درســت نیروهــای مســلح بــه ویــژه دولــت، شــکاف 

ــرده و در  ــاد ک ــی ایج ــام کنون ــردم و نظ ــان م ــی را می عمیق

ــر کنــرل طالبــان  عیــن حــال، مردمانــی کــه در مناطــق زی

ــت  ــرد دول ــه کارک ــبت ب ــان نس ــای  ش ــد، بدبینی ه ــرار دارن ق

افزایــش می یابــد. در حالــی  کــه از یــک ســال بدین ســو 

کبوتــر صلــح در فضــای دولــت قطــر بــه پــرواز درآمــده؛ 

امــا عملیــات و اقدام هــای تحریک آمیــز و ناســنجیده، بــه 

ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــاز اس ــاند و نی ــیب می رس ــح آس ــد صل رون

ــی  ــای امنیت ــرد نیروه ــح، روی ک ــرات صل ــت مذاک ــه پیرف ب

ــه  ــه شــمول نیروهــای امنیتــی از هرگون ــت افغانســتان ب دول

عملیــات و اقدامــات تحریک آمیــزی  کــه بــه رونــد صلــح 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــری کن ــد، جلوگی ــه وارد می کن صدم

جنــگ افغانســتان توســط کنش گــران دولــت بــه شــکل 

درســت مدیریــت شــود و بازدهــی ایــن مدیریــت بــه گونــه ای 

ــگ،  ــت جن ــی درس ــد. بازده ــار دارن ــردم انتظ ــه م ــد ک باش

ســبب از بیــن رفــن شــکاف میــان مــردم و دولــت می شــود 

ــت  ــای درس ــی کارکرده ــا ارزیاب ــردم، ب ــق م ــت مطل و اکرثی

حکومــت، پشــتیبان دولــت خواهنــد شــد؛ ایــن مســأله 

بــه نفــع دولــت افغانســتان اســت و جایــگاه دولــت را در 

ــعه  ــی« توس ــدرت مردم ــگاه »ق ــا ن ــی ب ــرات بین االفغان مذاک

می دهــد.

ــان در  ــکا و طالب ــح امری ــرات صل ــال، مذاک ــن ح در همی

ــت.  ــده اس ــز ش ــه نی ــوالت خاورمیان ــت خوش تح ــر، دس قط

شــاری از مناینــدگان پیشــین طالبــان گفتــه  انــد کــه 

صلــح  توافق نامــه ی  امضــای  عــراق،  در  اخیــر  حادثــه ی 

ــیداکر  ــت. س ــه اس ــق انداخت ــه تعوی ــان را ب ــکا و طالب امری

ــل زاد،  ــی خلی ــه زمل ــه ک ــان، گفت ــین طالب ــو پیش ــا، عض آغ

فرســتاده ی ویــژه ی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، هفتــه ی 

گذشــته بــه دوحــه پایتخــت قطــر رفــت کــه توافق نامــه را بــا 

طالبــان امضــا کنــد؛ امــا بــر اســاس منابعــی از درون طالبان، 

بــه دلیــل عــدم حضــور مناینــدگان برخی کشــورها در مراســم 

امضــای توافق نامــه، نهایــی شــدن ایــن مذاکــرات را بــه 

تأخیــر انداختــه اســت. ایــن عضــو پیشــین طالبــان مدعــی 

ــح  ــه ی صل ــته توافق نام ــه ی گذش ــود، هفت ــرار ب ــه ق ــده ک ش

میــان دو طــرف امضــا شــود؛ امــا شــاری از مناینــدگان 

ــرای رشکــت  ــی را ب ــوز پاســخ نهای ــا هن کشــورهای منطقــه ت

ــد. ــرده ان ــه نک ــای آن، ارائ ــم امض در مراس

عــدم حضــور مناینــدگان شــاری از کشــورهای منطقــه، 

ارتباطــی بــا تنــش تــازه ی ایــران و امریــکا دارد و ایــن رویــداد 

ــران در  ــرف دار ای ــورهای ط ــدگان کش ــا مناین ــد ت ــبب ش س

ــد. ــت نکنن ــه رشک ــای توافق نام ــم امض مراس

پیــش،  روز  چنــد  برف باری هــای 

ــرده  ــش ک ــر از پی ــل را رسدت ــوای کاب ه

ــر  ــر روز رسدت ــت ه ــا گذش ــه ب ــت ک اس

. می شــود

دمــای هــوای کابــل در آخریــن شــب 

ــت. در  ــرده اس ــقوط ک ــر س ــر صف ــه زی ــا 14 درج ــا ت و روزه

ایــن دمــا رسدی مثــل کژدمــی زیــر پوســت آدمــی مــی دود؛ 

رسمایــی کــه شــب ها زیــر پتوهــا رخنــه کــرده و خــواب 

ــت. ــده اس ــل را دزدی ــندگان کاب ــی از باش نیم

روز  چنــد  تــا  کابــل  باشــندگان 

ــوا  ــی ه ــی از آلودگ ــرگ ناش ــا م ــش ب پی

ــک  ــه در ی ــد ک ــان بودن ــه گریب ــت ب دس

ــه  ــل ب ــندگان کاب ــر از باش ــه 1۷ نف هفت

دلیــل آلودگــی هــوا جــان خــود را از 

ــی  ــر راه ــن دیگ ــت داده و 9000 ت دس

بیارســتان هــا شــدند.

رهایــی  بــرای  کابــل  باشــندگان 

آن،  پیامدهــای  و  هــوا  آلودگــی  از 

بــرف را معجــزه ای بــرای نجــات شــان 

ــه دلیــل  می دانســتند؛ امــا ایــن روزهــا ب

تأمیــن  در  دولــت  خودکفایــی  نبــود 

ــرف  ــهروندان، ب ــی ش ــرژی مرصف ــاز ان نی

کــه  اســت  شــده  دیگــری  هیــوالی 

زندگــی را در کابــل ســخت تر از پیــش 

اســت. کــرده 

آلودگــی هــوا و تراکــم بیــش از انــدازه ی 

ــده  ــث ش ــای آن؛ باع ــده در فض ــای آالین ذره ه

در  گرمــی  رسد،  هــوای  ایــن  در  کــه  اســت 

ســطح  و  کــرده  مترکــز  هــوا  بــاالی  ســطح 

ــت  ــن حال ــود. ای ــل رسد ش ــوای کاب ــی ه پایین

ــتان  ــی زمس ــای آفتاب ــا در روزه ــه حت ــت ک ــده اس ــث ش باع

نیــز هــوای کابــل رسد باشــد؛ رسدی ای کــه نیــم آن از بــرف 

و نیــم دیگــر آن از آلودگــی هــوا اســت.

باشــندگان کابــل مانــده انــد کــه از آلودگــی هــوا مبیرنــد 

و یــا از رسمــای جانــکاه زمســتان.

در چنــد روز آخــر نــرخ گاز مایــع تــا 50 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.

ایــن افزایــش باعــث شــده اســت، آن هایــی کــه بــه دلیــل 

ــوا از  ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــهروندی ب ــؤولیت ش درک مس

ایــن انــرژی مــرصف می کننــد، بــا مشــکل وجــود بدیــل 

ــوب  ــنگ، چ ــال س ــل زغ ــی مث ــوخت های خطرناک ــرای س ب

ــه رو شــوند. ــر روب و راب

ــا  ــش از برف باری ه ــا پی ــع ت ــرام گاز مای ــک کیلوگ ــرخ ی ن

حتــا در محل هــای رسمایه دار نشــین شــهر کابــل نیــز از 

۶0 افغانــی تجــاوز منی کــرد؛ امــا ایــن رقــم امــروز در شــار 

زیــادی از محل هــای شــهر کابــل بــه ۸0 و 90 افغانــی 

می رســد. بلنــد رفــن 50درصــدی نــرخ گاز مایــع بــرای 

ــی  ــه تنهای ــل رسد ب ــن فص ــل، در ای ــر کاب ــای فقی خانواده ه

پایتخــت  در  باشــد.  فاجعــه ای  یــادآور  می توانــد  خــود 

بیشــر مــردم بــرای گرمایــش خانه هــا و پخت وپــز از گاز 

ــرخ  ــا افزایــش 50 درصــد ن ــع اســتفاده می کننــد؛ امــا ب مای

ــردم  ــر م ــر بیش ــه ی دیگ ــک هفت ــر از ی ــم در کم ت گاز آن ه

ــه  ــز و ن ــرای پخت وپ ــه ب ــد ن ــت منی توانن ــین پایتخ فقیرنش

هــم بــرای گرمایــش خانه هــای شــان از آن اســتفاده کننــد.

ــای  ــا خانواده ه ــرخ گاز حت ــن ن ــد رف ــم بلن ــویی ه از س

ــن  ــود ای ــا وج ــد ب ــه می توانن ــی را ک ــا آن های ــد و ی ثروت من

نــرخ بلنــد نیــز از آن اســتفاده کننــد؛ از اســتفاده ی آن 

منــرصف کــرده و میــل برگشــت بــه ســوخت های فســیلی را 

در آن هــا زنــده می کنــد.

و  همه وقــت  بــرق  نبــود  و  امســال  رسد  زمســتان  در 

ــرژی مرصفــی پــاک، گاز مایــع اســت.  گران قیمــت، تنهــا ان

تنهــا بدیلــی کــه می توانــد باعــث کاهــش آلودگــی هــوا 

ــل را  ــنده ی کاب ــزاران باش ــان ه ــده و ج ــل ش ــهر کاب در ش

ــاس  ــاران حس ــال و بی ــراد کهن س ــا اف ــه ت ــودک گرفت از ک

نجــات دهــد؛ امــا بلنــد رفــن نــرخ گاز باعــث می شــود 

ــیلی و  ــوخت های فس ــرصف س ــال م ــردم دنب ــر م ــه بیش ک

خطرنــاک برونــد کــه ســالمت و جــان خــود و دیگــر اطرفیــان 

ــد. ــد می کن ــدی تهدی ــر ج ــا خط ــان را ب ش

ــتند،  ــر اس ــر فق ــر درگی ــه بیش ــل ک ــندگان کاب ــا باش ام

ــرای فــرار از رسمــای  ــد ب راه دیگــری نیــز ندارنــد و ناچــار ان

ــه جــان و ســالمت خــود اعتنایــی  استخوان ســوز زمســتان ب

زغــال  مثــل  مــواد خطرناکــی  دنبــال ســوخت  و  نکــرده 

ســنگ، کفش هــا و تایرهــای کهنــه و پالســتیک باشــند.

اراده ی  نبــود  و  ناکارایــی  از  روایــت  وضعیــت  ایــن 

دولتــی  می دهــد.  نشــان  را  دولــت  در  کشــور  به ســازی 

ــه  ــف ب ــی، مکل ــون اساس ــاده ی )15( قان ــاظ م ــه لح ــه ب ک

ــود  ــؤولیت خ ــن مس ــا از ای ــت؛ ام ــت اس ــط زیس ــظ محی حف

شــانه خالــی کــرده و در ایــن چنیــن وضعیتــی بــرای فریــب، 

مســؤوالن  بــه  و  می کنــد  ایجــاد  را  اضطــرار  کمیســیون 

بــا  و  تقدیرنامــه می دهــد  اداره ی حفــظ محیــط زیســت 

و  رســتورانت ها  مثــل  خرده فعالیــت  ســه  دو  بندکــردن 

ــان  ــود پارمل ــد. وج ــاک می زن ــردم خ ــم م ــه چش ــا ب هوتل ه

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــز باع ــت نی ــه حکوم ــته ب ــاکارا و وابس ن

ــه  ــی ک ــد؛ پارملان ــدا کن ــه پی ــان ادام ــت هم چن ــن وضعی ای

ــوق  ــت از حق ــت و حای ــال حکوم ــارت از اع ــه ی نظ وظیف

شــهروندان را در برابــر حکومــت دارد، بــه دلیــل ناکارایــی و 

ــادی از اعضــای آن، از مســؤولیت  ــودن شــار زی بی ســواد ب

و صالحیــت قانونــی خویــش چیــزی ندانســته و پابه پــای 

ــردم  ــوق م ــردن حق ــا ک ــر پ ــی و زی ــرای فراموش ــت ب حکوم

ــد. ــته باش ــت داش دس

از ســویی هــم دولــت در مــاده ی 

ایجــاد  بــه  اساســی  قانــون   )۶(

ــاس  ــه اس ــی ب ــه و مرق ــه ی مرف جامع

عدالــت اجتاعــی، ارزش هــای حقــوق 

بــری، تحقــق دموکراســی و انکشــاف 

متــوازن مکلــف شــده اســت. از رفــاه و 

ترقــی کــه خــری نیســت هیــچ، کــم از 

کــم دولــت بایــد در ایــن چنــد ســال بــه 

ســوی رفــاه حرکــت می کــرد.

ــی  ــن توجه ــت کوچک تری ــر دول اگ

قانونــی اش  مســؤولیت های  بــه 

اساســی  قانــون   )۶( مــاده ی  در 

مــردم  امــروز  می گذاشــت، وضعیــت 

ــه  ــل ب ــهر کاب ــژه ش ــه وی ــتان ب افغانس

بــود. از حــاال  بهــر  مراتــب چیــزی 

حقیقــت  در  وضعیــت  ایــن  دوام 

قانونــی  مکلفیت هــای  گرفــن  نادیــده 

پارملــان  و  حکومــت  رییس جمهــور، 

مســؤولیت  میــان  ایــن  در  کــه  اســت 

ــاد  ــه نه ــان ک ــه پارمل ــردد ب ــر برمی گ بیش

بــه  و  اســت  حکومــت  از  نظارت کننــده 

اســاس مــن قانــون اساســی صالحیــت بازپــرس از هــر یــک 

دارد. را  رییس جمهــور  نهایــت  در  و  حکومــت  وزرای  از 

از ســویی هــم مجلــس مناینــگان کــه متثیل کننــده ی 

حاکمیــت ملــی اســت و بایســت از حــق مــردم در برابــر 

کوتاهی هــا و تخطی هــای حکومــت دفــاع کــرده و حــق 

مــردم را بــه مــردم برگردانــد؛ امــا نبــود ثبــات در نــرخ مــواد 

ســوختی، مــواد خوراکــی، نرســیدن بــه خودکفایــی کــم 

ــی  ــهروندان و آلودگ ــی ش ــای ابتدای ــش نیازه ــم در بخ از ک

ــن اســت  ــل، همــه و همــه بیان گــر ای کشــنده ی هــوای کاب

کــه نــه حکومــت و نــه هــم نهــادی بــه نــام پارملــان در 

شــانزده ســال گذشــته هیــچ گونــه تالشــی بــرای انجــام 

مکلفیت هــای ذاتــی و قانونــی خویــش نکــرده انــد کــه 

در نتیجــه آســیب آن را مــردم بایــد متحمــل شــوند. در 

انــد  کابــل  فقیــر  مــردم  ایــن  جان ســوز،  رسمــای  ایــن 

ــد؛  ــا می میرن ــی از رسم ــوا و گاه ــی ه ــی از آلودگ ــه گاه ک

در  افغانســتان  پارملانی هــای  و  قــدرت  اریکــه داران  امــا 

ــوده  ــا امکان هــای مناســب زندگــی، از آل ــژه ب محل هــای وی

ایــن  دوام  منی بیننــد.  را  آســیب  کوچک تریــن  رسمــا  و 

وضعیــت در درازمــدت باعــث از میــان رفــن اعتــاد مــردم 

نســبت بــه دولــت شــده و در فرجــام می توانــد بــه فروپاشــی 

دولــت بینجامــد.
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پــس از کشــته شــدن »قاســم ســلیانی« فرمانــده ی 

توســط  ایــران  پــاس داران  ســپاه  قــدس  شــاخه ی 

ــن  ــه چندی ــدام تالفی جویان ــز در اق ــران نی ــکا، ای امری

موشــک بــه مقــر نظامیــان امریکایــی در »عین االســد« 

عــراق شــلیک کــرد کــه موجــب تنــش بیشــر در 

خاورمیانــه شــد. هنــوز همــه درگیــر ایــن مســأله 

بودنــد کــه هواپیــای مســافربری اوکرایــن توســط 

موشــک های ایرانــی هــدف قــرار گرفــت تــا گــره دیگــر 

بــر مشــکل بحــران منطقــه اضافــه شــود؛ بحرانــی کــه 

ــر  ــه تأثی ــائل منطق ــام مس ــورها و مت ــط کش روی رواب

گذاشــته و موجــب شــده اســت کــه گفت وگوهــای 

صلــح بیــن امریــکا و طالبــان نیــز بــه رس انجــام نرســد. 

مــردم افغانســتان پــس از ســال ها امیــدوار بودنــد 

ــر  ــان منج ــکا و طالب ــن امری ــو بی ــا گفت وگ ــه ماه ه ک

ــاد  ــاز ایج ــح و زمینه س ــه ی صل ــای توافق نام ــه امض ب

مذاکــره ی صلــح بیــن طالبــان و حکومــت افغانســتان 

ــر محقــق نشــده اســت. ــن ام ــروز ای ــا ام شــود کــه ت

بــا  و  خاورمیانــه  امــروز  بحرانــی  فضــای  در 

ــی و  ــای امریکای ــان، نیروه ــه طالب ــن ک ــه ای ــه ب توج

ــر  ــری و زمین گی ــرای امتیازگی ــتان ب ــت افغانس حکوم

کــردن یک دیگــر حتــا در فصــل رسمــا نیــز جنــگ 

ــد،  ــزوده ان ــان اف ــالت ش ــر حم ــرده و ب ــف نک را متوق

صلــح  توافــق  بــه  رســیدن  و  صلــح  گفت وگوهــای 

ــده ی  ــل زاد، مناین ــی خلی ــت. زمل ــده اس ــخت تر ش س

ــؤول  ــتان و مس ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــژه ی امری وی

تیــم مذاکره کننــده ی امریــکا بــا طالبــان، هفتــه ی 

ــح  ــه ی صل ــا توافق نام ــود ت ــه ب ــر رفت ــه قط ــته ب گذش

بیــن کشــورش و طالبــان را امضــاء کنــد؛ امــا بــه 

ــه  ــورهای منطق ــدگان کش ــور مناین ــدم حض ــل ع دلی

ــاال  ــه ح ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــام نش ــن کار انج ای

اولویــت دیگــری بــه غیــر از امضــای توافق نامــه ی 

ــه  ــکا و کشــورهای منطق ــرای امری ــح افغانســتان ب صل

بــه وجــود آمــده اســت کــه نخســتین پس لــرزه ی 

ــکی  ــه ی موش ــلیانی و حمل ــم س ــدن قاس ــته ش کش

ایــران بــر پایگاه هــای نظامــی امریــکا در عــراق اســت. 

ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــه موج ــه ی خاورمیان ــش منطق تن

کشــورها، بیشــر از هــر زمــان دیگــری یارگیــری و البته 

ــدن  ــن ش ــا روش ــد و ت ــه ای رو بیاورن ــویی منطق هم س

ــران حــارض نباشــند  ــکا و ای وضعیــت تنــش بیــن امری

کــه بــرای بــه رسانجــام رســیدن مذاکــرات صلــح 

ــد. ــفر کنن ــر س ــه قط ــان ب ــکا و طالب امری

ــح  ــای صل ــادن گفت وگوه ــق افت ــه تعوی ــد، ب هرچن

ــه عــدم حضــور کشــورهای منطقــه  در حــال حــارض ب

ــران  ــه نفــوذ ای ــا توجــه ب ــا ب نســبت داده می شــود؛ ام

ــه ایــن زودی هــا  ــر طالبــان، شــاید ایــن گــروه نیــز ب ب

حــارض بــه گفت وگــو و امضــای ســند توافــق بــا امریــکا 

نباشــد. از آن جــا کــه برخــی از چهره هــای ایــن گــروه، 

کشــته شــدن فرمانــده ی ســپاه ایــران را از ســوی 

امریــکا نادرســت اعــالم کردنــد، آنــان حــاال امیــدواری 

بیشــری بــرای در اختیــار داشــن امکانــات و مبــارزه 

علیــه امریــکا دارنــد.

ــا مشــخص نشــده اســت کــه کــدام  ــا حــاال دقیق ت

کشــورها در مراســم امضــای توافق نامــه ی صلــح بیــن 

ــخص  ــا مش ــد؛ ام ــده ان ــارض نش ــان ح ــکا و طالب امری

ــع  ــط و مناف ــران رواب ــا ای ــن ب ــیه و چی ــه روس ــت ک اس

گســرده دارنــد تــا در ایــن رشایــط بحرانــی حــارض بــه 

ســفر بــه دوحــه نباشــند.

ــوان  ــه عن ــران ب ــدن ای ــارض ش ــروز ح ــط ام در رشای

همســایه ی افغانســتان و یکــی از کشــورهایی کــه 

ــم  ــم دارد، در مراس ــش مه ــتان نق ــوالت افغانس در تح

امضــای توافق نامــه ی صلــح امریــکا بــا طالبــان بســیار 

ســخت و دور از انتظــار اســت و بــه نظــر می رســد 

ــن ســند، ممکــن  ــان نامعلومــی امضــای ای ــا زم کــه ت

ــر  ــکا ب ــان و امری ــه طالب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب نباش

رس متــام مفــاد توافق نامــه ی صلــح بــه توافــق رســیده 

انــد و همــه چیــز آمــاده اســت تــا با حضــور مناینــدگان 

ــد،  ــه ایــن مراســم دعــوت شــده ان ۲0 کشــوری کــه ب

توافق نامــه امضــا شــود؛ امــا ایــن کــه آن روز کــی فــرا 

خواهــد رســید، بســتگی بــه تنــش و بحــران خاورمیانــه 

دارد؛ بحرانــی کــه هــر روز بــر دامنــه ی آن افزوده شــده 

و گســرده تر می شــود. اگــر ایــران و امریــکا بتواننــد در 

حــال حــارض بــه همیــن مقــدار حملــه و تنــش بســنده 

کننــد، پــس از چنــدی می تــوان امیــدوار بــود کــه بــا 

ــه  ــح ب ــای صل ــه، گفت وگوه ــاع منطق ــدن اوض آرام ش

ــای  ــه از روزه ــه ک ــه، هان گون ــد و گرن ــام برس رسانج

نخســت بحــران جدیــد منطقــه، مــردم افغانســتان 

نگــران اوضــاع کشــور شــان بودنــد، ایــن نگرانــی 

دوام بیشــری داشــته و حتــا دامنــه ی آن فراتــر از 

توافق نامــه ی صلــح امریــکا و طالبــان، بــه درگیــری و 

ــد. ــد انجامی ــاه خواه ــردم بی گن ــدن م ــته ش کش
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در  طالبــان  و  امریــکا  مذاکــرات صلــح  از 

دوحــه پایتخــت قطــر بــه عنــوان زمینه ســاز 

می شــود؛  یــاد  بین االفغانــی  مذاکــرات 

مذاکراتی کــه بیشــر از یــک ســال می شــود 

ــزار  ــت برگ ــون ده نشس ــا کن ــه دارد و ت ادام

شــده اســت. توافــق امریــکا و  طالبــان بــه 

یــک امــر حتمــی تبدیــل شــده کــه امــروز یــا 

ــا  ــرف امض ــان دو ط ــق می ــن تواف ــردا، ای ف

می شــود. بــه بیــان دیگــر، توافــق امریــکا و 

ــان، بیــش از هــر زمــان دیگــر، دولــت  طالب

آمــدن صلــح  بــه  را  افغانســتان  مــردم  و 

طــی  صلحی کــه  اســت.  کــرده  نزدیــک 

هــژده ســال گذشــته رؤیــا و آرزویــی بیــش 

ــن  ــه ای ــتان ب ــردم افغانس ــون م ــود، اکن نب

آرزو نزدیــک شــده و چشــم به راه مذاکــرات 

اســتند. بین االفغانــی 
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هنــوز هــم زمانــی کــه اعضــای یــک 

خانــواده  دور هــم جمــع می شــوند، 

ازدواج هــای  از  مــادران  و  پــدران 

و ســادگی   کــم  مهریه هــای  آســان، 

می زننــد.  حــرف  روزهــا  آن  ازدواج 

ــوان  ــت و منی ت ــی اس ــاز طبیع ــک نی ــد ازدواج ی می گوین

را  زیــادی  جوانــان  روزهــا  ایــن  امــا  گریخــت؛  آن  از 

ــش کشــیده  ــه چال ــن کلیشــه را ب ــه ای ــت ک ــوان یاف می ت

ــد  ــر مانن ــد. دیگ ــی کنن ــا زندگ ــد تنه ــت دارن ــد و دوس ان

قدیــم »بلــه« گفــن و تــن دادن بــه یــک زندگــی مشــرک، 

ــر. خالصــه  ــدر فراگی ــه آن ق ــدر آســان اســت و ن ــه آن ق ن

اقدام هــای ســختی شــده کــه  از آن  ازدواج  ایــن کــه 

ــا  ــن روزه ــد. ای ــم منی کنن ــر ه ــه آن فک ــا ب ــدادی حت تع

جوانــان زیــادی را می تــوان یافــت کــه مجــرد مانــدن 

ــه  ــه ب ــی ک ــک دلیل ــزار و ی ــه ه ــی را ب ــی در تنهای و زندگ

ــد.  ــه زندگــی مشــرک ترجیــح می دهن ــد، ب ــاور دارن آن ب

ــرد  ــای مج ــا پیامده ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــه دس البت

مانــدن هــم بــرای هــر کســی ممکــن نیســت و خیلی هــا، 

دیــر یــا زود ازدواج می کننــد.

آملانــی  روان شــناس   -19۸0-1900- فــروم  اریــک 

می گویــد: »انســان از زمانــی کــه بــه دنیــا می آیــد تــا 

لحظــه ی مــرگ، هــر کاری کــه می کنــد، بــرای رفــع 

احســاس تنهایــی اش اســت.« ایــن جملــه ی فــروم، بــرای 

خیلی هــا دلیــل اصلــی بــرای ازدواج اســت تــا در کام 

ــد فرامــوش کــرد کــه  ــا نبای ــد؛ ام ــی نیفتن ــوالی تنهای هی

ممکــن اســت متأهــالن زیــادی، حتــا در ازدواج هــم خــود 

ــتان  ــه ی افغانس ــه جامع ــر چ ــد. گ ــاس کنن ــا احس را تنه

بــه دلیــل چارچــوب ســنتی اش، بــه انــدازه ی کشــورهای 

ــه رو نیســت؛  ــا مشــکل باالرفــن ســن ازدواج روب غربــی ب

امــا ایــن رونــد بــه آهســتگی در میان نســل نــو افغانســتان 

ــا منی خواهنــد ازدواج کننــد  ــاز کــرده و خیلی  هــا ی جــا ب

ــد. ــم، منی توانن ــد ه ــر می خواهن ــا اگ ی

آیا باالرفنت ســن ازدواج نگران کننده است؟

دکــرای  دانش جــوی  حســینی،  محمدتقــی  ســید 

روابــط بین امللــل در دانشــگاه تهــران کــه مطالعــات 

جامعه شناســی هــم دارد، در پاســخ بــه ایــن کــه چــرا 

ســن ازدواج در میــان جوانــان باالتــر رفتــه اســت، بــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت: »در مــورد بــاال رفــن ســن 

ازدواج، تصــورم ایــن اســت کــه درصــد توقعــات بــاال رفتــه. 

مثــل توقعــات فامیــل عــروس یــا دخــر در مــورد چیــزی 

ــل و  ــد هوت ــاال مانن ــت بلندب ــک لیس ــیربها و ی ــام ش ــه ن ب

... از طــرف دیگــر توقــع خانــواده ی پــر در مــورد یافــن 

گزینــه ی بهــر، خــود بــه خــود باعــث می شــود کــه ســن 

ــردم  ــع م ــازی و منب ــای مج ــه فض ــرود. البت ــاال ب ازدواج ب

بــرای تصمیم گیــری یعنــی رســانه ها را نبایــد نادیــده 

ــد.«  ــر دارن ــن ام ــادی در ای ــی زی ــر خیل ــه تأثی ــت ک گرف

باورهــای برخــی از کارشناســان موضوعــات اجتاعــی 

ایــن اســت کــه تحصیــالت دخــران در ایــن موضــوع 

کــه  اســت. طبیعتــا دخرانــی  داشــته  نقــش  بســیار 

تحصیــل کــرده  انــد، حقــوق خاصــی را بــرای خــود قائلنــد 

و تــن بــه هــر نــوع ازدواجــی منی دهنــد و خواهــان 

ــد.  ــه باش ــه و بالغان ــد عاقالن ــه بتوان ــتند ک ــی اس ازدواج

البتــه ایــن موضــوع چیــز بــدی نیســت و منی تــوان گفــت 

ــد و  ــوع ب ــک موض ــال ی ــن ازدواج کام ــن س ــاال رف ــه ب ک

منفــی اســت؛ امــا بــدون شــک آن هایــی کــه می خواهنــد 

ــتثنا  ــده مس ــن قاع ــد، از ای ــی منی توانن ــد ول ازدواج کنن

انــد. از آن جایــی کــه بــه طــور ســنتی ایــن پــران اســتند 

کــه در ازدواج هــا پیش قــدم می شــوند، دشــواری های 

ــت؛  ــران اس ــر از دخ ــیار رنج آورت ــا بس ــرای آن ه ازدواج ب

ــی  ــان قربان ــن می ــم در ای ــران ه ــواه دخ ــواه ناخ ــا خ ام

وضعیــت دشــوار ازدواج می شــوند.

اقتصــادی  از وضعیــت  پــران جامعــه  از  بســیاری 

ــت مزد  ــزان دس ــه می ــه ب ــی ک ــد و زمان ــی ان ــور ناراض کش

ــد؛ حــال  ــی کاری شــان فکــر می کنن ــر، ب ــا بدت ــه ی ماهان

و هــوای ازدواج کــردن از رس شــان می پــرد. بســیاری 

از جوانــان حتــا بــا وجــود آن کــه بیــش از 1۶ ســال 

ــغلی  ــردن ش ــدا ک ــم در پی ــوز ه ــد، هن ــده ان درس خوان

ــی دســت مزد  ــا ده هــزار افغان ــه هشــت ی ــا ماهان کــه حت

داشــته باشــد، نیــز نــاکام انــد. بــا ایــن وجــود، جوانانــی 

ــدر  ــار پ ــردم و فش ــای م ــرف و حدیث ه ــل ح ــه دلی ــه ب ک

ــول  ــه ازدواج می شــوند، چــاره ای جــز پ ــور ب ــادر مجب و م

قرض کــردن ندارنــد و بــرای پــس دادن پول هایــی کــه 

قــرض گرفتــه انــد، بــه کشــورهای همســایه بــرای کار 

تــا چنــد ســال دیگــر هــم برمنی گردنــد.  می رونــد و 

عصمت اللــه محمــدی، جــوان ۲۸ســاله ای اســت کــه 

می گویــد، چهــار ســال پیــش رشایــط مجبــورش کــرد تــا 

ــت.  ــدازی نداش ــچ پس ان ــه هی ــی ک ــد؛ در حال ازدواج کن

او گفــت: »چهــار ســال پیــش، پــس از فشــار پــدر و 

ــتم.  ــی نداش ــچ پول ــدم. هی ــه ازدواج ش ــور ب ــادرم، مجب م

ــی از آن  ــت نیم ــم و می بایس ــرض گرفت ــول ق ــار پ ــه ناچ ب

ــا ســودش پــس مــی دادم. چــون پــول زیــادی قــرض  را ب

گرفتــه بــودم و بایــد در موعــد مشــخصش پــس مــی دادم، 

ــا کار  ــران رفتــم ت ــه ای یک ونیــم مــاه پــس از عروســی ام ب

کــه چهــار  هــم  هنــوز  کنــم.« عصمت اللــه می گویــد 

ســال از ازدواجــش می گــذرد، نتوانســته متــام پول هــای 

ــردازد. ــی اش را بپ ــم عروس ــه در مراس ــرض گرفت ق

ازدواج به سبک سنتی یا مدرن؟

ــن روزهــا گذشــن هفت خــوان  گذشــته از ازدواج کــه ای

رســتم اســت، موضــوع ناپایــدار بــودن زندگی هــای امــروزی 

و ایــن کــه چــه نــوع ازدواجــی خــوب اســت، درد رس دیگــری 

اســت. ازدواج هــای ســنتی و مــدرن، هــر کــدام ویژگی هــای 

ــی  ــه وقت ــود ک ــم ب ــته ها رس ــد. در گذش ــدی دارن ــوب و ب خ

ــد  ــای اول متول ــان روزه ــد، از ه ــا می آم ــه دنی ــری ب دخ

ــود کــه در آینــده همــر چــه کســی  شــدنش، مشــخص ب

ــتگاری  ــه خواس ــر، ب ــق دیگ ــی مناط ــود. در برخ ــد ب خواه

ــدر و در  ــت پ ــا رضای ــه تنه ــد ک ــت داده می ش ــواب مثب ج

پــاره ای از مــوارد، رضایــت مــادر دخــر را می داشــت. حتــا 

شــنیده ایــد کــه بســیاری از مــردان و زنــان یــک نســل پیــش 

ــم  ــر را در مراس ــار، هم دیگ ــن ب ــرای اولی ــد ب ــا می گوین از م

عروســی  شــان دیدنــد و آن جــا بــا هــم آشــنا شــدند. طاهــره 

رضایــی، فارغ التحصیــل رشــته ی بیولــوژی از دانشــگاه بلخ، 

گــر چــه مخالــف ازدواج های ســنتی ای اســت کــه در آن پر 

ــد  ــا می گوی ــار نظــر نداشــته باشــند؛ ام و دخــر حــق اظه

ــی کــه از رس بی فکــری و آشــنایی های  طــرف دار ازدواج های

کوتاه مــدت انجــام می شــود هــم نیســت. او گفــت: »بعضــی 

از جوانــان چــون ســبک رسانه بــه ازدواج فکــر می کننــد 

و تنهــا بــرای رفــع نیــاز ازدواج می کننــد در حالــی کــه 

شــناخت کافــی ای از هــم ندارنــد، خیلــی زود بــا شــخصیت 

اصلــی فــرد و تفاوت هــای زیــاد او روبــه رو می شــوند؛ چــون 

ــا  ــگ م ــه و فرهن ــرصی در جامع ــقانه و ع ــای عاش ازدواج ه

ــه نظــر می رســد، مــن ازدواجــی را  ــه و غیــر معمــول ب بیگان

ترجیــح می دهــم کــه در آن بــر عــالوه ی خانواده هــا، جوانــان 

نیــز حــق انتخــاب داشــته باشــند. شــاید به ایــن نــوع ازدواج 

هــم ســنتی گفتــه شــود؛ امــا در ایــن نــوع ازدواج اجبــاری 

وجــود نــدارد.«

در جامعــه ی ایــن روزهــای افغانســتان و بــه ویــژه در 

اســتقبال  ازدواج ســنتی   از  مــادران  و  پــدران  شــهرها، 

می کننــد؛ در حالــی کــه پــران و دخــران در آرزوی 

ــدگاه،  ــاوت نســل و دی ــن تف ــد. ای ازدواج  هــای عاشــقانه ان

می شــود.  خانواده هــا  درون  بــه کشــمکش های  منجــر 

ــنتی  ــای س ــوال ازدواج ه ــد: »معم ــینی می گوی ــای حس آق

بــرای زندگــی پایــدار بهــر جــواب داده؛ چــرا کــه در مــورد 

ازدواج هــای عاشــقانه ایــن مــورد مطــرح اســت کــه طرفیــن 

مقابلــش  طــرف  در  خوبی هــا  متــام  می کننــد  تصــور 

ــی از  ــه خیل ــود ک ــث می ش ــن کار باع ــده و ای ــه ش خالص

مشــکالت را نبیننــد. زوج هــا در ازدواج هــای عاشــقانه 

کوشــش می کننــد چــه در ظاهــر و چــه در باطــن، در حــد 

ــد  ــاس روزی می رس ــن اس ــر همی ــند و ب ــود باش ــت خ نهای

کــه یــا حوصلــه ندارنــد یــا وقــت ندارنــد بــرای طــرف خــود 

بهریــن باشــند و ایــن موضــوع باعــث اختــالف می شــود.«

بــه هــر حــال، منی تــوان متــام ازدواج هــای مــدرن 

را محکــوم بــه شکســت دانســت. ازدواج هــای مــدرن 

ــال  ــه ازدواج هــای ســنتی دارد؛ مث ــی هــم نســبت ب مزایای

در ایــن نــوع ازدواج، دو طــرف شــناخت نســبی ای نســبت 

بــه هم دیگــر دارنــد، عالقــه ای نســبت بــه هــم پیــدا کــرده 

انــد و قــرار نیســت ماننــد ازدواج هــای ســنتی، در روز 

ــی  ــار یک دیگــر را ببیننــد. نگران ــرای اولیــن ب عروســی، ب

قابــل درکــی کــه در ازدواج هــای مــدرن وجــود دارد، 

منطــق ازدواج هــا اســت. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت 

کــه متــام ازدواج هــای مــدرن خالــی از منطــق و تنهــا 

اســتوار بــر احساســات اســت؛ امــا در ازدواج هــای ســنتی، 

ــل و  ــاس عق ــر اس ــی را ب ــواری های زندگ ــا دش خانواده ه

منطــق می ســنجند. ایــن مــورد می توانــد یکــی از برتــری 

ــد.  ــدرن باش ــای م ــر ازدواج ه ــنتی ب ــای س ازدواج ه

ــرد از  ــه ف ــن اســت ک ــروزی ای یکــی از دغدغه هــای ام

خــود می پرســد: چــه ســنی بــرای ازدواج مناســب اســت؟ 

بحــث در مــورد ایــن پرســش، کار بیهــوده ای اســت؛ زیــرا 

منی تــوان زمــان مناســب ازدواج را بــر اســاس یــک عــدد 

مشــخص کــرد. طاهــره رضایــی، می گویــد: »تــا زمانــی کــه 

فــرد بــه بلــوغ فکــری و روحــی نرســیده باشــد، ازدواج برای 

او خــوب نیســت. فــرد ابتــدا بایــد درک کاملــی از ازدواج 

ــم  ــس از آن تصمی ــد و پ ــته باش ــرک داش ــی مش و زندگ

بــه ازدواج بگیــرد.« ممکــن اســت یــک فــرد ۲۳ســاله بــه 

ــوغ فکــری و عاطفــی رســیده؛ امــا یــک فــرد ۳0ســاله  بل

هنــوز درکــی از زندگــی مشــرک و الزمه هــای آن نداشــته 

ــرای  ــنی ب ــه س ــه چ ــن ک ــد: »ای ــینی می گوی ــد. حس باش

ــانه  ــؤال روان شناس ــک س ــر ی ــت، بیش ــوب اس ازدواج خ

اســت؛ منتهــا در بحــث اجتاعــی تصــور مــن ایــن اســت 

کــه دو طــرف بــه درصــدی از آگاهــی برســند کــه ]بدانند[ 

ازدواج و یکــی شــدن بــرای چــه و بــه چــه منظــور اســت.«

طالق در آیینه ی دیروز و امروز

بخــت آور، زن 55ســاله ای کــه شــش فرزنــد دارد، از 

دشــواری های طــالق و جدایــی  در ســال های گذشــته 

روســتاهای  در  زندگــی  تلخی هــای  بــا  کــه  او  گفــت. 

دورافتــاده و کارهــای شــاقه ی زنــان، به خوبی آشــنا اســت، 

گفــت: »در قدیــم، بــا ایــن کــه زن هــا بــه شــوهران شــان در 

کارهــای روزمــره کمــک می کردنــد و مســؤولیت نگــه داری 

از بچه هــا و پخت وپــز تنهــا بــر گــردن آن هــا بــود؛ بــاز هــم 

مــورد رضب وشــتم قــرار می گرفتنــد. طــالق گرفــن در 

میــان مــردم روســتا ننــگ بــود و زن مجبــور بــود بــا وجــود 

ــرار می گیــرد، رسش را پاییــن  آن کــه مــورد رضب وشــتم ق

بینــدازد و بــه زندگــی  مشــرکش ادامــه دهــد؛ چــون مــردم 

ــتند،  ــومی می دانس ــیار ش ــده ی بس ــالق را پدی ــتا ط روس

حتــا پــدران و مــادران تازه  عروس هــا نیــز بــه دخــر شــان 

هشــدار می دادنــد کــه اگــر تــن بــه آن زندگــی ای کــه دارد 

ندهــد، او را بــه خانــه ی پــدری اش راه منی دهند.« شــکوفه 

ثاقــب، آمــر دادســتانی منع خشــونت علیــه زنــان در والیت 

ــونت  ــادی از خش ــای زی ــاهد قضای ــت. او، ش ــان اس بامی

علیــه زنــان بــوده کــه برخــی از آنــان بــه جدایــی و طــالق 

منتهــی شــده اســت.  خانــم ثاقــب می گویــد: »مهم تریــن 

دلیــل طــالق در میــان مــردم، فقــر اســت. بیشــر قضایــای 

طــالق ریشــه در فقــر دارنــد و منی تــوان ایــن مــورد را 

ــدن  ــدا ش ــه در ج ــی ک ــن عوامل ــت.« مهم تری ــده گرف نادی

یــک زوج از هم دیگــر نقــش دارد، مســائل مالــی، اعتیــاد، 

ناســازگاری جنســی، خیانــت و تفــاوت ســنی زیــاد اســت. 

زندگــی  از  تجربــه اش  مــورد  در  مســتعار(  )نــام  مــژده 

مشــرک می گویــد: »۲۳ ســامل اســت. زمانــی کــه 1۶ 

ســال داشــتم ازدواج کــردم، همــرم ۳۸ ســال دارد و 15 

ــر از مــن اســت. از زندگــی ام خســته شــدم.  ســال بزرگ ت

هــر چــه تــالش می کنــم بــه آرزوهایــم منی رســم. افــرده 

شــده ام. بــه خاطــر دو کودکــی کــه دارم منی توانــم طــالق 

بگیــرم. خیلــی ســخت اســت.« بــا ایــن حــال ایــن پرســش 

ــالق  ــار ط ــال ها، آم ــن س ــرا در ای ــه چ ــود ک ــرح می ش مط

ــا آشــنایی  در میــان افــراد تحصیل کــرده و آن هایــی کــه ب

ــه  ــد، رو ب ــنی ندارن ــاوت س ــد و تف ــرده ان ــی ازدواج ک قبل

افزایــش اســت؟

باورهــا بــر ایــن اســت کــه کوتــاه بــودن مــدت آشــنایی 

ــودن  ــگ ب ــی، كم رن ــم فرهنگ ــدم تفاه ــش از ازدواج، ع پی

در  مهــارت  نداشــن  و  تفاهــم  برقــراری  مهارت هــای 

ــالق  ــروز ط ــل ب ــن عل ــی، اصلی تری ــكالت جنس ــل مش ح

عاطفــی در بیــن افــراد تحصیل كــرده اســت. در برخــی از 

ایــن دســت طالق هــا، مشــکل از شــبکه های اجتاعــی و 

اختــالف نظــر در شــیوه ی اســتفاده از آن، آغــاز می شــود. 

یــک فــرد ممکــن اســت دوســت نداشــته باشــد خامنــش، 

عکس هــای خــود را در شــبکه های اجتاعــی بــه نــر 

ــد کــه حــق انجــام  ــد می کن ــا همــرش تأکی برســاند؛ ام

ایــن کار را دارد. اختــالف  نظــر بــر رس چنیــن موضوعاتــی 

باعــث جدایــی آن هــا خواهــد شــد؛ زیــرا هیــچ کــدام 

کــه  موضعــی  از  قدمــی  حتــا  نیســتند  حــارض  شــان 

ــرده،  ــراد تحصیل ک ــیاری از اف ــد. بس ــر برون ــد، عقب ت دارن

می داننــد كــه طــالق، عواقــب و آثــار بســیار بــدی بــر 

زندگــی، روح و روان انســان دارد. برخی هــا بــه رسعــت 

ــد و  ــر می گزینن ــت را ب ــی اس ــه جدای ــل ك ــن راه ح آخری

ــه صــورت مســاملت آمیز  ــع اختالف هــا ب ــرای رف تالشــی ب

منی كننــد كــه نشــان از نبــود گذشــت و ناتوانــی در حــل 

اختالفــات در میــان خانواده هــا دارد. 

ناموفــق و رشایــط  ازدواج هــای  گــزاف،  هزینه هــای 

بســیار وخیــم اقتصــادی در میــان جوانــان، متایــل آن ها به 

ازدواج را بــه صــورت قابــل مالحظه ای، کاهش داده اســت. 

دانش آموختــه ی  کــه  ۲۸ســاله  حنفــی،  احســان الله 

کمپیوتــر ســاینس اســت و مــدرک کارشناســی از ایــن 

رشــته دارد، گفــت کــه بــا وجــود تالش هــای بســیار، 

ــورد  ــت. از او در م ــده اس ــردن کار نش ــدا ک ــه پی ــق ب موف

ــرای ازدواج پرســیدم. مکــث کوتاهــی کــرد و  برنامــه اش ب

گفــت: »نــه پولــی بــرای ازدواج دارم و نــه انگیــزه ای بــرای 

آن. فکــر می کنــم بــا ایــن همــه دشــواری هایی کــه ازدواج 

ــم. اگــر  ــا 10 ســال دیگــر هــم مجــرد مبان کــردن دارد، ت

ــی روم.«  ــارج م ــه خ ــا آن ب ــردم، ب ــداز ک ــم پس ان ــی ه پول

3

ــه  ــق ب ــگ ۷۳۷ متعل ــوع بوئین ــافربری ن ــای مس هواپی

خطــوط هواپیایــی اوکرایــن، روز چهارشــنبه )1۸ جــدی( 

ــی  ــران، در حال ــی ته ــدان  هوای ــدن از می ــد ش ــس از بلن پ

کــه آتــش گرفتــه بــود، ســقوط کــرد و متــام 1۷۶ رسنشــین 

ــته  ــتان، کش ــهروندان افغانس ــر از ش ــمول 1۳ نف ــه ش آن ب

شــدند.

بــا آن کــه دولــت ایــران، علــت ســقوط ایــن هواپیــا را، 

مشــکالت فنــی عنــوان کــرده بــود؛ امــا رسانجــام پذیرفــت 

کــه ایــن هواپیــا در یــک اقــدام اشــتباه نظامــی، از ســوی 

ــه  ــران س ــت ای ــت. دول ــده اس ــقوط داده ش ــور س ــن کش ای

ــای  ــه نیروه ــرد ک ــراف ک ــا اع ــقوط هواپی ــس از س روز پ

نظامــی ایــن کشــور، بــه صــورت اشــتباهی ایــن هواپیــا را 

هــدف موشــک قــرار داده انــد.

وزارت خارجــه ی افغانســتان، روز شــنبه )۲1 جــدی( 

در  کــه  کشــورهایی  متــام  از  اعالمیــه ای،  نــر  بــا 

نتیجــه ی ســقوط هواپیــای مســافربری نــوع بوئینــگ 

۷۳۷ متعلــق بــه خطــوط هواپیایــی اوکرایــن، متــرر 

ــفافیت،  ــن ش ــرای تضمی ــا ب ــت ت ــته اس ــد، خواس ــده ان ش

حســاب دهی، فراهم ســازی اطالعــات مــورد نیــاز و کمــک 

ــان، هاهنگــی شــان را گســرش  ــه خانواده هــای قربانی ب

ــد.  دهن

در پــرواز ایــن هواپیــا 1۶۷ مســافر و 9 نفــر خدمــه ی 

ــت  ــود را از دس ــان خ ــا ج ــه آن ه ــه هم ــد ک ــروازی بودن پ

ــه ی  ــا، گذرنام ــن هواپی ــافران ای ــر از مس ــد. 14۶ نف دادن

ایــران، 10 نفــر گذرنامــه ی افغانســتان، 5 نفــر گذرنامــه ی 

کانــادا، 4 نفــر گذرنامــه ی ســویدن و ۲ نفــر گذرنامــه ی 

اوکرایــن داشــتند. هــر 9 نفــر خدمــه ی پــرواز هــم تبعــه ی 

صدیــق  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  بودنــد.  اوکرایــن 

افغانســتان  ریاســت جمهوری  ســخن گوی  صدیقــی، 

تعــداد کشــته شــدگان افغــان را ســیزده نفــر عنــوان کــرده 

اســت. تعــداد زیــادی از مســافران ایرانــی ایــن پــرواز دارای 

تابعیــت دوگانــه بودنــد و 14۶ نفــر ذکــر شــده بنــا بــه 

ــن  ــران در ای ــه ی ای ــا گذرنام ــمی، ب ــای رس ــه ی مقام ه گفت

ــد.  ــده بودن ــور وارد ش کش

نکتــه ی قابــل تأمــل ایــن اســت کــه از ســاعات آغازیــن 

انتشــار ایــن خــر و حضــور اتبــاع افغانســتانی در ایــن 

اوکرایــن،  انــدازه ی  بــه  افغانســتان  دولــت  آیــا  پــرواز، 

ــود  ــی خ ــات دیپلاس ــویدن از امکان ــادا و س ــا، کان بریتانی

بهــره جســته و چقــدر توانســته اســت در ایــن زمینــه نقــش 

بین املللــی خــود را ایفــا کنــد. 

نــه تنهــا وظیفــه ی دولــت افغانســتان اســت کــه در مــورد 

ایــن حادثــه بایــد همــکار کشــورهای متــرر باشــد؛ بلکــه 

شــهروندان افغانســتان و نهادهــای مدنــی ایــن کشــور، 

ــی  ــه دادخواه ــن حادث ــال ای ــه در قب ــد ک ــؤولیت دارن مس

کننــد.

بــا تأســف، رســانه های افغانســتان هــم بــه عنــوان ُرکــن 

ــته  ــز نتوانس ــان نی ــی جه ــای سیاس ــارم در حکومت ه چه

انــد بازتــاب درســتی از ایــن حادثــه داشــته باشــند. متــام 

و  تصویــری  رســانه های  از  اعــم  افغانســتان  رســانه های 

ــاب و  ــه ی بازت ــود را در زمین ــالت خ ــتند رس ــی، نتوانس چاپ

دادخواهــی بــرای قربانیــان افغانســتانی ایــن حادثــه انجــام 

ــد.  بدهن

و  ایــران  داخــل  از  گزارش هایــی  حــارض  حــال  در 

مقامــات ایرانــی بــه نــر رســیده اســت کــه »بســتگان 

مســافر   14۷ مجمــوع  از  جان باختــگان  از  نفــر   1۳0

ــرای  ــی، ب ــی ســقوط هواپیــای اوکراین ــه ی ایران جان باخت

ــد.« ــه کرده ان ــی مراجع ــب عدل ــز ط ــه مراک ــرداری ب منونه ب

ــرداری  ــروز منونه ب ــد کــه از دی مقامــات ایرانــی گفتــه ان

ــری از  ــون منونه گی ــه و اکن ــان یافت ــاد پای ــای اجس از بقای

ــر  ــا »۲9 نف ــت؛ ام ــام اس ــال انج ــان در ح ــتگان متوفی بس

ــه بســتگان  ــاع خارجــی اســتند کــه ب ــن مســافران اتب از ای

آن هــا دسرســی نداشــته و در مذاکــره بــا پولیــس انرپــول 

اســتیم.«

ــادآور شــد کــه از اســامی قربانیــان افغانســتانی  بایــد ی

ایــن حادثــه چــه کســی خــر دقیقــی دارد؟ چــرا دســتگاه 

دیپلاســی افغانســتان و یــا هیــچ یــک از رســانه های ایــن 

کشــور در ایــن زمینــه هیــچ گــزارش اطالعاتــی را بــه نــر 

ــچ نشســتی  ــچ افغانســتانی در هی ــد و چــرا هی نرســانده ان

یــا پشــت تریبونــی تــا کنــون از دادخواهــی بــرای قربانیــان 

ایــن حادثــه حرفــی بــه میــان نیــاورده اســت؟

ایــن وظیفــه ی دســتگاه دیپلوماســی افغانســتان اســت 

ــن  ــتانی ای ــافران افغانس ــی مس ــه ی شناساس ــه در زمین ک

پــرواز وارد عمــل شــود و بــا همــکاری دولــت ایــران، اجســاد 

ــاز  ــان ب ــای ش ــه خانواده ه ــه  را ب ــن حادث ــده از ای باقی  مان

گردانــد.

در رشایطــی کــه تنش هــا بیــن ایــران و امریــکا افزایــش 

تبعــات  از  یکــی  ایــن هواپیــا  و ســقوط  اســت  یافتــه 

بــه  افغانســتان  دولــت  اســت،  تنش هــا  ایــن  افزایــش 

ــراتژیک  ــکار اس ــران و هم ــک ای ــایه ی نزدی ــوان همس عن

امریــکا، بایــد مســؤولیتش را مطابــق پالیســی سیاســت 

ــکاری  ــی و هم ــال دادخواه ــد و در قب ــام ده ــی انج خارج

ــرد  ــب عمل ک ــه، مرتک ــن حادث ــرر از ای ــورهای مت ــا کش ب

ــران و  سیاســی ای نشــود کــه چــوب ســوخت تنش هــای ای

ــود. ــکا ش امری
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را  شــام  میــش  و  گــرگ  ســاعت 

کوفتــه  و  خســته  می دهــد؛  نشــان 

بــه  برگشــته ام  ســاختانی  کار  ســاعت  از هشــت  پــس 

ســاختان نیمــه کاره ای کــه بــا چهــار نفــر از مهاجــران 

کارگــر افغانســتانی، در آن جــا زندگــی می کنیــم. دوش 

گرفتــه ام و تصمیــم دارم رسی بــه کتاب خانه هــا بزنــم بــرای 

ــر  ــوار موت ــن. س ــتین بوب ــه وار« از کرس ــان »دیوان ــن رم یاف

ــاده  ــدر بوشــهر پی ــع در بن ــان واق ــان لی می شــوم و در خیاب

ــه  ــی روم ک ــه ای م ــه رساغ کتاب خان ــش از هم ــوم. پی می ش

هــر دو ســه روز رسی بــه آن می زنــم و کتابــی بــرای خوانــدن 

می گیــرم تــا شــب ها پیــش از آن کــه بــه خــواب بــروم، چنــد 

صفحــه ای بخوانــم.

قفســه های  همیشــگی؛  کتاب خانــه ی  رساغ  مــی روم 

را  دیوانــه وار  کتــاب  امــا  می کنــم؛  رو  و  زیــر  را  کتابــش 

پرســان  کتاب فــروش  از  می شــوم  مجبــور  منی یابــم. 

چنــد  امــا  نــدارد؛  را  کتــاب  ایــن  کــه  می گویــد  کنــم؛ 

کتــاب دیگــر برایــم معرفــی می کنــد کــه بــه نظــرش چــون 

بخــرم.  را  کتاب هــا  ایــن  از  یکــی  بایــد  افغانســتانی ام، 

ــت  ــر نیس ــتم؛ اگ ــاب می گش ــن کت ــال همی ــم دنب می گوی

کــه  همیــن  بــروم.  دیگــری  کتاب فروشــی  رساغ  بایــد 

می گــذارم،  بیــرون  کتاب فروشــی  دروازه ی  از  را  پایــم 

ــدای شــاگرد کتاب فــروش را می شــنوم کــه می گویــد:  ص

ــفه  ــاد. فلس ــفی میخ ــاب فلس ــده کت ــواد آم ــی بی س »افغان

ــو همــون کشــور نکبتــت.« پشــت  می خوانــدی میانــدی ت

ــم  ــزی بگوی ــد چی ــم بای ــگاه کن ــم؛ چــون ن ــگاه منی کن رس ن

ــه  ــه ب ــناد و گذرنام ــدون اس ــتانی ب ــر افغانس ــی مهاج و وقت

ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــد، ب ــر بده ــی ای گی ــرف ایران ح

قبــول کــرده اســت بــه دســت پولیــس ایــران بیفتــد و رد مــرز 

ــاگرد  ــرف ش ــدارم. ح ــول ن ــزی را قب ــن چی ــن چنی ــود؛ م ش

کتاب فــروش را مثــل ده هــا حــرف دیگــری کــه روزانــه 

مجبــور می شــوم قــورت بدهــم، قــورت می دهــم.

ــه  ــوز ب ــا هن ــه ت ــی روم ک ــری م ــی دیگ رساغ کتاب فروش

ــا  ــردی ب ــی م ــن کتاب فروش ــت ویری ــزده ام. پش آن رسی ن

موهــای ســپید و ایســتاده اســت و چنــد زن و مــرد مشــغول 

وارســی کتاب هــای خانوادگــی، روان شناســی و مجله هــا 

اســتند. مــی روم رساغ قفســه ی ادبیــات و مشــغول پالیــدن 

دیوانــه وار می شــوم. پــس از وارســی قفســه، رمــان دیوانــه وار 

مــردی  از  می شــوم  مجبــور  کــه  ایــن  تــا  منی یابــم  را 

کــه پشــت ویریــن کتاب خانــه نشســته اســت، بپرســم. 

ــن  ــتین بوب ــه وار از کرس ــان دیوان ــال رم ــه دنب ــم ک می گوی

ــد  ــه ام می فهم ــی دارد. از لهج ــن کتاب ــا چنی ــتم؛ آی می گش

ــن  ــود چنی ــن ش ــه مطم ــن ک ــرای ای ــتانی ام. ب ــه افغانس ک

کتابــی وجــود دارد، می پرســد کــه ایــن کتــاب در مــورد 

ــوز  ــا هن ــه ت ــم ک ــت؛ می گوی ــده اس ــته ش ــزی نوش ــه چی چ

ــه  ــه از چ ــم ک ــا بخوان ــده ام ت ــن آم ــرای همی ــده ام، ب نخوان

قــرار اســت. بــرای معلومــات بیشــر می گویــم کــه جایــزه ی 

نوبــل گرفتــه و کتــاب مشــهوری اســت؛ بــه توصیــه ی یکــی 

از دوســتانم رساغــش آمــده ام. روبــه روی ویرینــی کــه پشــت 

ــد و  ــاره می کن ــی اش ــه ی کتاب ــه قفس ــت، ب ــتاده اس آن ایس

ــری  ــاب به ــی کت ــاید بتون ــن ش ــا رو ببی ــد: »اون ج می گوی

پیــدا کنــی کــه رسگرمــت کنــه.« بــا نگاهــی کــه در قفســه ی 

کتــاب می انــدازم، امیرارســالن نــام دار و هــزار و یــک شــب 

را می بینــم. می گویــم کــه بــه دنبــال رسگرمــی نیســتم؛ 

فقــط می خواســتم ایــن کتــاب را پیــدا کنــم؛ چــون تعریــف 

ــه ی  ــردم رساغ ففس ــاره برمی گ ــنیده ام. دوب ــادی از آن ش زی

ادبیــات تــا شــاید کتــاب دیگــری پیــدا کنــم. کتاب فــروش 

ــاب روان شناســی کــودک و  ــد کت ــد جل ــا خامنــی کــه چن ب

داســتان کــودک گرفتــه اســت و ظاهــرا یکــی از مشــریان 

شــناخته اش اســت، مــرصوف قصــه اســت و جمالتــی را 

کنــده، گریختــه می شــنوم کــه در مــورد مــن می گویــد 

و بــا متســخر ایــن کــه افغانــی دنبــال رمــان می گــردد، 

ــن  ــا چنی ــر این ه ــه اگ ــد ک ــری اش می گوی ــم مش ــه خان ب

تصمیــم  منی شــوند.  آدم  چــرا  می خواننــد،  کتاب هایــی 

ــا خــودم  ــا ب ــاب منــرصف شــوم؛ ام ــدن کت ــرم از خری می گی

ــم  ــس از برآمدن ــاید پ ــرم، ش ــی نخ ــر کتاب ــم اگ ــر می کن فک

بگویــد کــه اشــتباهی وارد کتاب فروشــی شــده ام بــه جــای 

مغــازه ی لباس فروشــی و از رشم نــام کتابــی را گرفتــه ام کــه 

ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــن کتاب ــال چنی ــروش اص ــاور کتاب ف ــه ب ب

ایــن را زمانــی فهمیــدم کــه پرســید: »مطمئنــی چنیــن 

ــت؟« ــنده ای هس ــن نویس ــی و چنی کتاب

»ســال های ســگی«  ادبیــات،  قفســه ی  در  پرســه  بــا 

ماریــو بــارگاس یوســا را بــر مــی دارم بــا »ورونیــکا می خواهــد 

خودکشــی کنــد« از پابلــو کوئیلــو. وقتــی کتاب هــا را پشــت 

ــا  ــروش ب ــد، کتاب ف ــا حســاب کن ــن می گــذارم ت روی ویری

ــاال  ــن ب ــا کمــرم را کــه از ویری نگاهــی متســخرآمیزی رس ت

ــاب  ــای کت ــدن قیمت ه ــد و رساغ دی ــداز می کن ــت، وران اس

ــه  ــد دقیق ــه چن ــی ک ــت. خامن ــد اس ــد چن ــا ببین ــی رود ت م

ــگی را  ــال های س ــی زد، س ــرف م ــروش ح ــا کتاب ف ــش ب پی

بر مــی دارد و بــا نگاهــی بــه مــن می گویــد: »فــک منی کنــی 

ایــن کتــاب بــرات گــرون باشــه؟« منظــورش ایــن اســت 

کــه می توانــم ایــن کتابــی را کــه برداشــته ام بفهمــم یــا 

ــروش  ــول کتاب ف ــه پ ــی ک ــه ام؟ در حال ــوری گرفت همین ط

ــر  ــوز فک ــا هن ــه ت ــم ک ــش می گوی ــم، برای ــاب می کن را حس

ــتم  ــه دس ــم چ ــا ببین ــم ت ــت اول بخوان ــر اس ــرده ام؛ به نک

می آیــد.

در حالــی کــه صــدای پچ پــچ  کتاب فــروش و خانــم را 

ــرک و  ــمه ی متح ــک مجس ــد ی ــنوم، مانن ــت رسم می ش پش

می شــوم. بیــرون  کتاب فروشــی  دروازه ی  از  نفرین شــده 

فرزندان زمین

نگاه باال به پایین ایرانی ها 
نسبت به  افغان ها

رسول گردش

در طــی ده ســال پســین، بــا وجــود 

بــا  آالینده هــا  میــزان  از  آمــار  نداشــن 

ــهری  ــت ش ــد جمعی ــگ رش ــه  آهن ــه ب توج

ــهر و  ــه ی ش ــرش بی روی ــی آن گس و در پ

در کل ازدیــاد آلودگی هــا، اگــر داده هــای 

بانــک  آلودگی هــای  میــزان  آمــاری 

ــار قــرار داده و پیامدهــای برخواســته  انکشــاف آســیایی را معی

از اثــرات آلودگی هــا را بــاالی منابــع پایــدار )آب، خــاک، هــوا( 

ــنگ فرش ها،  ــا، س ــاس، بناه ــه و اجن ــزات، امتع ــه و تجهی اثاثی

اکوتوریســم، عرضــه ی خدمــات رایــگان اکوسیســتم و هم چنــان 

ــر  ــن عم ــی و میانگی ــی و گیاه ــانی، حیوان ــت انس ــاالی صح ب

شــان و در کل اکوسیســتم جانــدار و بی جــان چــه خواهــد 

انــدازه هزینه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم  بــود؟ و چــه 

پنهانــی اقتصــادی، اجتاعــی، امنیتــی، سیاســی، فرهنگــی و 

ــی  ــی خواهــد داشــت، امری اســت خیل زیســت محیطی را در پ

ــوار. دش

ــوژی  ــی تکنال ــز بین امللل ــه مرک ــرآوردی را ک ــا و ب پژوهش ه

زیــر نــام »بهــای واقعــی پطــرول« انجــام داده و هزینه هــای 

غیــر مســتقیم و پنهانــی مــرصف پطــرول را مطالعــه کــرده، 

مجموعــه ی ایــن هزینه هــا یــازده دالــر امریکایــی بــه ازای هــر 

ــل محاســبه شــده  اســت. ــن تی گیل

بنــده منحیــث شــاگرد محیــط زیســت، خواســتم تــا بــا 

ــی کشــور  ــزان دقیــق پطــرول واردات ــدل می ــن ُم اســتفاده از ای

بــه  ویــژه بــه شــهر کابــل را بــه  دســت آورده، تــا بــه  رویــت 

داده هــای آن هزینه هــای برخواســته از پیامدهــای ناگــوار آن را 

بــاالی اکوسیســتم جــان دار و بی جــان محاســبه کنیــم.

بــا وجــود متاس هــای حضــوری و غیــر مســتقیم بــه  ریاســت 

عمومــی مــواد نفتــی و گاز مایــع و وزارت تجــارت بــا توجــه بــه 

فســاد اداری گســرده و بروکراســی در ادارات و ورود پطــرول از 

راه هــای غیــر قانونــی و ارائــه ی آمــار ضــد و نقیــض، نتوانســتم 

تــا میــزان دقیــق تیــل وارداتــی به کشــور را بــه  دســت آورم.

ــی  ــش یک ــد پژوه ــه براین ــم ک ــر دریافت ــه ی پی گی ــا مطالع ب

از مراکــز بین املللــی امریکایــی کــه در نــرات بین املللــی 

از  کــه  می دهــد  نشــان  اســت؛  داشــته  گســرده  بازتــاب 

دالــر   5۳00 فضــا  در  آلودگــی  تــن  هــر  شــدن  متصاعــد 

برمــی دارد. هزینــه  امریکایــی 

دالــر   5۳00 کــه  پژوهــش  ایــن  داده هــای  اگــر  پــس 

امریکایــی  اســت را بــا آمــار ارائــه شــده از جانــب بانک انکشــاف 

اســت؛  ســال  در  تــن  هــزار   ۸00 منایان گــر  کــه  آســیایی 

 4۲40000000=  5۳00   x   ۸00000 کنیــم  محاســبه 

چهــار میلیــارد و دو صــد و چهــل میلیــون دالــر می شــود 

و بــه ســادگی نشــان می دهــد کــه از اثــر آلودگی هــا رصفــا 

ــی  ــر یعن ــارد دال ــار میلی ــر از چه ــا، بیش ــی م ــهروندان کابل ش

ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــی ای ــای نظام ــادل کمک ه ــا مع تقریب

بــه نیروهــای امنیتــی مــا، هزینــه می پردازنــد.

در حالی کــه قاعــد ه ی طالیــی ایــن بــود تــا در طــی ده 

ســال پســین، پــس از ارائــه ی گــزارش بانــک انکشــاف آســیایی 

معلــق،  )ذرات  آالینــده  ســه  میــزان  از  نگرانــی  مشــخصا  و 

مســؤول  اداره ی  اکســاید(  ســلفردای  و  اکســاید  نایروجــن 

آالینده هــا  منابــع  درصــدی  نخســت  گام  در  می توانســت 

)منابــع ثابــت و منابــع ســیار( را مشــخص کــرده و پــس از 

مشــخص شــدن منابــع آالینــده و بــا به کارگیــری ابزارهــای 

ذیــل در رفــع مشــکل عایــده می پرداخــت.

به کارگیری ابزارهای ســخت یا ابزارهای حقوقی: 

نظیــر قانــون مالیــات برآلوده ســازی، سیاســت های مالیاتــی 

مالیــات  بســن  انــرژی،  مالیاتــی  سیاســت های  تشــویقی، 

زیســت محیطی، قانــون انرژی هــای پــاک، قانــون بازیافــت، 

بســن مالیــات بــر انتشــار فلــزات ســنگین، سیاســت های 

ــا ریزگردهــا، تفاهم نامــه ی  ــه ب ــی، آیین نامــه ی مقابل بیابان زدای

منطقــه ای در راســتای ریزگردهــا، تقویــت قوانیــن، مقرره هــا و 

ــه در  ــق آن  ک ــداوم از تطبی ــارت م ــود و نظ ــیوه های موج کارش

چــوکات قانــون محیــط زیســت، بخشــی از وظایــف اداره ی ملی 

ــرد. ــدام می ک ــی رود، اق ــار م ــت به ش ــط زیس ــت محی حفاظ

به کارگیــری ابزارهای نرم از روزنه های آگهی دهی: 

در کنــار ابزارهــای حقوقــی در حــوزه ی محیــط زیســت، 

یــک رسی ســازوکارهای غیــر حقوقــی و غیــر اقتصــادی نــرم کــه 

ــت های  ــخت و سیاس ــای س ــر از ابزاره ــگام تر و تأثیرگذارت پیش

اقتصــادی عمــل می کنــد کــه یکــی از آن عوامــل کلیــدی 

اخــالق اســت کــه در بعضــی مــوارد اخــالق می توانــد بــه 

انــدازه ی منافــع مالــی، بلکــه بیشــر از آن هــا قدرت مندتــر 

ــرای  ــات ب ــا، تبلیغ ــا، قطع نامه ه ــر اعالمیه ه ــد؛ نظی ــل کن عم

احــرام بــه طبیعــت، نحــوه ی تعامــل بــا طبیعــت و ســایر 

ــل. عوام

برآینــد  کــه  پایــداری  راهردهــای  از  دیگــر  یکــی 

ادیــان  )مرکــز  هــاروارد  دانشــگاه  ســاالنه ی  پژوهش هــای 

محیــط  از  حفاظــت  و  زیســت بوم ها  بــه  پیونــد  در  جهــان( 

زیســت پرداختــه، نشــان می دهــد کــه راه حــل بحران هــای 

زیســت محیطی از دریچــه ی آموزه هــای دینــی اســت، همــه 

می دانیــم کــه قوانیــن افغانســتان برگرفتــه از برداشــت های 

ــه  ــت و گفت ــا اس ــن م ــای ژرف رسزمی ــی و باوره ــی و مذهب دین

می شــود کــه نــگاه مســلانان آگاه، همــگام بــا باورهــای  شــان 

ــود  ــه نب ــه ب ــا توج ــا ب ــت دارد؛ ام ــط زیس ــه محی ــی ب ارزش ذات

ــاگرد  ــث ش ــن منحی ــان، م ــای  ش ــا، از باوره ــردم م ــی م آگاه

محیــط زیســت بــه ایــن بــاورم کــه بحــران محیــط زیســت 

ــت. ــکل معنوی اس ــک مش ــادی ی ــدازه ی زی ــا ان ــتان، ت افغانس

در حالــی  کــه مــا مســلانان آن  را گنــاه می دانیــم و بــه  

و  دینــی  آموزه هــای  کــه  می توانیــم  گفتــه  کوتــاه  گونــه ی 

ــا در  ــر زدودن آالینده ه ــه  خاط ــا را ب ــن راهکاره ــی بهری مذهب

ــت. ــد داش ــن خواه ــن رسزمی ای

بــه  شــکل  هامهنگــی  به کمــک  آلودگی هــا  کاهــش 

و عمــودی: افقــی 

ــه اســاس اســراتژی انکشــافی ملــی افغانســتان و قانــون  ب

ــک  ــت ی ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــت، اداره ی مل ــط زیس محی

هاهنگ کننــده  و  تنظیم کننــده  پالیسی ســاز،  اداره ی 

 اســت. یکــی از راهکارهــای عمــده و کارا کــه در کشــورهای 

دموکراتیــک از کاربــرد ویــژه ای برخــوردار اســت، تقویــت و 

بازکــردن نهادهــای مدنــی ســبزنگر اســت.

ــا  تجــارب در کشــورهای دموکراتیــک نشــان می دهــد کــه ب

پررنــگ کــردن خطــرات آلودگــی بــه اذهــان مــردم و بــه دنبــال 

آن بــا احســاس کــردن افــکار عمومــی از طریــق نهادهــای 

مدنــی ســبزنگر، موجــب شــکل دادن فشــار افــکار عمومــی 

بــه دولت هــا جهــت وضــع قوانیــن و مقرره  هــای آینده نگــر و 

ــود. ــق آن می ش ــت تطبی ــه گام در جه ــارت گام ب نظ

هم چنــان دســتور کاری )۲1( نیــز بــه دولت هــای عضــو 

کــه افغانســتان نیــز مشــمول آن اســت، وظیفــه ســپرده تــا 

دولتــی  غیــر  ســازمان های  بــه   گســرده  فعالیــت  اجــازه ی 

رونــد حفاظــت  مؤثــر در  و  بــه  شــکل مشــارکت مســؤوالنه 

از محیــط زیســت، توســعه ی ســازگار بــا محیــط زیســت و 

تــا  از دولت هــا خواســته شــده  پایــدار بدهنــد و  توســعه ی 

ــطوح  ــام س ــازمان ها، در مت ــن س ــت ای ــرای دخال ــازوکاری ب س

پیاده ســازی  بــرای  تصمیم گیری هــا  و  سیاســت گذاری ها  از 

تصمیــات اتخــاذ کننــد.

ازکشــورهای در حــال توســعه خواســته تــا در بخــش آموزش، 

هــم کاری خــود را نســبت بــه ســازمان های غیــر دولتــی افزایــش 

ــه  ــای ب ــی از هیچ ج ــا، خرهای ــه در این ج ــه بدبختان ــد ک دهن

چشــم وگــوش منی خــورد.

یکــی دیگــر از نســخه های کارآمــد، به کارگیــری دیــدگاه 

خانــم »برانتلنــد« نخســت وزیر کشــور نــاروی اســت کــه در 

کتــاب مشــهورش به نــام »آینــده ی مشــرک مــا« بــا توجــه 

ــه  ــوم ب ــه موس ــن ک ــت زمی ــه نشس ــر ب ــاب منج ــت کت ــه اهمی ب

نشســت اســتکهلم شــده، اســت کــه در آن نشســت فیصلــه 

ــان در  ــا طبیعــت نقــش زن ــه نزدیکــی زن هــا ب ــا توجــه ب شــد ب

ــد، مدیریــت زباله هــا  ــع طبیعــی، الگوهــای خری مدیریــت مناب

و تربیــت کــودکان  شــان در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت 

ــت و  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــردان از اهمی ــه م ــبت ب و... نس

ــان، انکشــاف پایــدار مفهــوم  گفتــه شــده کــه: بــدون نقــش زن

خــود را از دســت می دهــد. مــا می توانیــم بــا بــه  کارگیــری 

ــوان  ــی بان ــت نهاد هــای مدن ــق تقوی ــن نســخه ی کارا از طری ای

وکمپاین هــای خانه به خانــه کــه بخشــی از تعهــدات مــا در 

نشســت  ویــژه  بــه  بین املللــی  گوناگــون  کنوانســیون های 

ــم. ــه کنی ــتفاده ی بهین ــت، اس ــتاکهلم اس اس

یکــی دیگــر ازکارت هــای ســبز، از تجــارب ســایر کشــورهایی 

 کــه در طــی دهه هــای اخیــر بــا وجــود صنعتــی بــودن، میــزان 

می دهــد  نشــان  داشــته،  نزولــی  ســیر  آالینده هــای  شــان 

کــه مســائل و موضوعــات محیط زیســتی خویــش  را شــامل 

و  فرهنگــی  اقتصــادی،  اجتاعــی،  سیاســی،  برنامه هــای 

ــد. ــرده ان ــی ک تعلیم

کاهش آلودگی ها به  کمک تکنالوژی: 

در  تغییــر  انــدک  بــا  کــه  راهکارهایــی  از  دیگــر  یکــی 

ــارت  ــرول را دارد، عب ــا پط ــض ب ــت تعوی ــور قابلی ــتم موت سیس

ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــول  اســت؛ ام از گاز طبیعــی هایدروجــن و متان

ــط و ناکارآمــد اقتصــادی، نتوانســته  ــی غل سیاســت های مالیات

ایــن راهــکار ســبز جامــه ی عمــل بپوشــد. در صورتــی  کــه نظــام 

ــر  ــات ب ــم  کــه مالی ــه ی بازســازی کنی ــه  گون ــی خــود را ب مالیات

ــد را کاهــش  ــر درآم ــات ب ــر آن مالی ــش و در براب ــرژی  را افزای ان

ــا تطبیــق ایــن برنامــه در کنــار کاهــش در آلودگی هــا  دهیــم ب

و ایجــاد اشــتغال، مــردم مــا تشــویق خواهنــد شــد تــا بــه  جــای 

پاکیزه تــر  انرژی هــای  از  فســیلی  انرژی هــای  اســتفاده ی 

ــا  ــان فرهنــگ اســتفاده از موترهــای ب اســتفاده کــرده و هم چن

ــج خواهــد شــد. مــرصف کــم رای

ســاختار  بــا  غالبــا  کــه  دموکراتیــک  دولت هــای  کل  در 

اقتصــاد بــازار مزیــن  انــد و افغانســتان نیــز مشــمول ایــن 

دهکــده اســت کــه فعالیت هــای هاننــد حفاظــت محیــط 

تنظیــم می کننــد: از ســه طریــق  را  زیســت 

و  قوانیــن  تدویــن   -۲ ســبز  مالیاتــی  سیاســت های   -1

مالــی. مســتقیم  حایــت   -۳ مقــررات  

کــه در بخــش نخســت )سیاســت های مالیاتــی، تدویــن 

ــت  ــوم حای ــش س ــم. در بخ ــاال گفتی ــررات( در ب ــن و مق قوانی

ــر محیــط زیســت می گــذارد.  ــر شــگرفی ب ــی تأثی مســتقیم مال

ــه ی  ــا تهی ــت ب ــت می بایس ــط زیس ــت محی ــی حفاظ اداره ی مل

یــک کارشــیوه ی شــفاف در هاهنگــی بــا ســایر اداره هــای 

ــی،  ــای خصوص ــژه بانک ه ــه وی ــی ب ــکتور خصوص ــی و س دولت

ــداث  ــور اح ــه منظ ــا ب ــن بلندمنزل ه ــه مالکی ــت ب در گام نخس

ــتفاده  ــازل، اس ــق کاری من ــالب، عای ــه ی فاض ــات تصفی تأسیس

دادن  بــا  ســبز،  برنامه هــای  ســایر  و  بدیــل  انرژی هــای  از 

مدیریــت  انــدازه ای  تــا  را  وضعیــت  درازمــدت  قرضه هــای 

می کــرد.

ــتان در کل  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــن  اس ــخ ای ــت تل واقعی

دولــت  افغانســتان یــک دولــت واکنشــی و پس نگــر اســت. 

روش هــای کاری این گونــه دولت هــا در درازمــدت اوضــاع را 

پیچیده تــر می کنــد و راه حــل موثــر را بــه نســل های آینــده 

قوانینــی  و  کارهــا  در  ســعی  کــه  معنــا  بدیــن  می بنــدد. 

می کنــد کــه از دســت  شــان خــارج شــده و هزینــه ی بیشــر و 

زمــان طوالنــی می طلبــد.

ــار  ــر، تج ــن آینده نگ ــت ها و قوانی ــود سیاس ــه نب ــه ب ــا توج ب

افغانســتان دســت بــه توریــد ده هــا هــزار بخــاری  از نــوع 

ــنگ  ــال س ــن ذغ ــزار ت ــا ه ــی آن ورود صده ــوز، و در پ ذغال س

از بیــرون کشــور، بهره بــرداری، اســتخراج بی رویــه از ذغــال 

ــه  ــرم ک ــنگ ن ــال س ــوع ذغ ــم از ن ــور، آن  ه ــل کش ــنگ داخ س

کاربــرد ایــن نــوع ذغــال ســنگ حتــا ســده ها پیــش در دوره ی 

الیزابــت اول و ادوارد اول منــع قــرار داده شــده بــود و حتــا 

اشــخاصی  کــه رسکشــی از تطبیــق حکــم کرده انــد مجازاتــی تــا 

رسحــد اعــدام بــرای  شــان در نظــر گرفتــه شــد. کابل نشــینان 

را بــا دل ناخواســته وادار بــه میزبانــی تاریکی هــای ذغــال 

ــد. ســنگ کــرده  ان

در حالــی  کــه پیــش ازیــن همــه در واقــع وابســتگی عمیــق 

شــهروندان مــا بــه ذغــال ســنگ کــه یکــی از ریشــه های بحــران 

داشــن  بــا  می توانســتیم  می آیــد،  بــه  حســاب  ناپایــداری 

انــرژی  سیاســت های  و  تشــویقی  مالیاتــی  سیاســت های  

ــال  ــان ح ــد و در ه ــر در آم ــات ب ــردن مالی ــم  ک ــا ک ــبز، ب س

ــر فعالیت هــای مخــرب محیــط زیســت کــه  ــات ب افزایــش مالی

ــه،  ــرار گرفت ــان ق ــد اقتصاددان ــورد تأیی ــرده م ــه ی گس ــه گون ب

الگوهــای فعلــی فعالیت هــای اقتصــادی خــودرا پایــدار کنیــم. 

بــرای منونــه: مالیــات بــر ذعــال ســنگ و هزینــه ی مراقبت هــای 

بهداشــتی از بیارانــی  کــه در اثــر استنشــاق بیــار شــده 

ــه  ــی ک ــا مالیات ــم ی ــه کنی ــنگ اضاف ــال س ــت ذغ ــه قیم ــد ب ان

برهــم  یــا  و  اســیدی  بــاران  از  ناشــی  خســارات  هزینــه ی 

ــد،  ــزوده می ش ــنگ اف ــال س ــت ذغ ــوا در قیم ــوردن آب و ه خ

همــه ی رسمایه گــذاری تجــار مــا بــه طــرف اســتفاده از انــرژی 

ــه  ــکالتی  ک ــرده و مش ــوع ک ــادی( رج ــی و ب ــر )آفتاب تجدیدپذی

ــه آســانی  ــود را ب ــا هــم دســت نیافته ب ــود و ی ــه ب ــوز در نطف هن

حــل می کردیــم.

هشــدار نارنجــی مــن منحیــث شــاگرد محیــط زیســت ایــن 

ــل  ــن فص ــت در ای ــن وضعی ــه ی ای ــورت ادام ــه در ص ــت ک ا س

رسمــا و نبــود یــک راهــکار جامــع و کارا، شــهر کابــل بــه شــهر 

ــی مبــدل شــده و خــدای نخواســته فاجعــه ی  »طاعــون  رسطان

ســیاه« بــه اروپــا کــه از اثــر آلودگــی آب، تنهــا در کشــور شــاهی 

هالنــد از ســه نفــر شــهروند هالنــدی دو نفــر آن را بــه کام مــرگ 

کشــاند، تکــرار خواهــد شــد.

چــرا اســتفاده از ذغــال ســنگ آغــاز یــک پایــان اســت و چــرا 

بایــد ایــن امــر را جدی تــر از ســوخت ســایر انرژی هــای فســیلی 

گرفــت؟ در پاســخ آن کوتــاه بــر اثــرات ســوء اســتفاده از ذغــال 

ــم: ــنگ می پردازی س

- آلودگی خاک توســط فلزات سنگین دایمی است.

از طریــق زنجیــره ی غذایــی ســالیان  فلــزات ســنگین   -

می کنــد. تهدیــد  را  زندگــی  درازی 

ــد  ــان می ده ــکا نش ــده ی امری ــاالت متح ــا در ای - پژوهش ه

کــه افزایــش و کاهــش جــرم بــا افزایــش و کاهــش رسب در 

ــژه  ــه  وی ــدن ب ــام ب ــون در مت ــتقیم دارد؛ چ ــاط مس ــط ارتب محی

اعصــاب مرکــزی صدمــه وارد می کنــد.

- ســوخت ذغــال ســنگ کــه باعــث انتشــار مــواد رادیــو 

ــایر  ــه س ــبت ب ــه نس ــن مرتب ــود چندی ــط می ش ــو در محی اکتی

اســت. خطرناک تــر  فســیلی  ســوخت های 

قابــل  مقــدار  ورود  باعــث  ســنگ  ذغــال  ســوختاندن    -

ــن  ــر ای ــده و بیش ــت ش ــط زیس ــه محی ــنیک ب ــه ی ارس مالحظ

مقــدار بــا توجــه بــه ایــن  کــه حرکــت آن مطابــق، قانــون حرکــت 

آب در خــاک اســت رسیعــا بــه آب رخنــه کــرده و آب هــا را غیــر 

قابــل رشب می کنــد.

- بدبختانــه خاکســر ذغــال ســنگ و یــا زبالــه ی ذغــال 

ســنگ مــاده ای نیســت کــه بتــوان آن را بــه آســانی دور ریخــت؛ 

دیگــر  شــیمی  مــواد  و  ســیاب  رسب،  ارســنیک،  بــا  زیــرا 

آغشــته اســت. صنعــت ذغــال ســنگ در جهــان ماننــد زبالــه ی 

ــه  ــن زبال ــع بهداشــتی ملیاردهــا ت ــرای دف هســته ای طرحــی ب

در رسارس جهــان نــدارد. حتــا ایــاالت متحــده ی امریــکا هــراس 

دارد کــه مبــادا از زباله هــای ســمی ذغــال ســنگ تروریســت ها 

ــد. ــد کنن در کشــورش اســتفاده ی ب

بــا توجــه بــه دالیــل یادشــده در بــاال و اثــرات بــد اســتفاده از 

ذغــال ســنگ مــا ناگزیــر اســتیم بــرای ادامــه ی حیــات خویــش 

ــت  ــن وضعی ــا را از ای ــه م ــم ک ــی بزنی ــه پیش گیری های ــت ب دس

بــد و از ایــن مــرگ تدریجــی و فالکت بــار نجــات دهــد. بحــث 

ــل  ــهر کاب ــنگ در ش ــال س ــتفاده از ذغ ــث اس ــا و بح آلودگی ه

جدی تــر و خطرناک تــر از آن  اســت کــه فکــر می کنیــم. بــا 

توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و جمعیــت بلنــد، اداره ی ملــی 

ــی را  ــر راهکارهای ــه زودت ــد هرچ ــت، بای ــط زیس ــت محی حفاظ

بــرای نجــات شــهر کابــل از چنــگال مرگ آفریــن و رسطان  هــای 

ناشــی از اثــر آلودگی هــا طــرح و عملــی کنــد. در غیــر آن شــهر 

ــه  یــک شــهر غیــر قابــل زیســت و  کابــل در آینــده ی نزدیــک ب

بــدون ســکنه تبدیــل خواهــد شــد.

کاظم هامیون

استفاده از زغال سنگ، آغاز یک پایان
تحلیلی از وضعیت آلودگی ها در شهر کابل

قسمت دوم
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از  یکــی  اشــاره: علی ظفــر عاطفــی، 

اســت  افغانســتان  بین املللــی  داور  دو 

ــای  ــی موی ت ــای بین امللل ــه در رقابت ه ک

توانســته اســت، عضــو هیــأت برگــزاری 

ــی  ــی را یک ــای ترق ــد و پله ه ــا باش رقابت ه

پــس از دیگــری طــی کنــد. او کــه تحصیل کرده ی دانشــکده ی 

ــزم اســت، در داوری و مربی گــری خــوش درخشــیده و  ژورنالی

عنــوان بهریــن داور رقابت هــای موی تــای قهرمانــی آســیا 

ــش در  ــدی پی ــه چن ــی ک ــت؛ رقابت های ــت آورده اس ــه دس را ب

ــزار شــد. ــی برگ ــارات متحــده ی عرب ــی ام ابوظب

صبــح کابــل: جنــاب عاطفــی، در نخســت کامــل خــود را 

معرفــی کنیــد.

در   1۳۶۸ ســال  اســتم،  عاطفــی  علی ظفــر  عاطفــی: 

ــا  ــه دنی ــروان ب ــت پ ــیخ علی والی ــوالی ش ــاواز« ولس ــه ی »پ قری

ــب  ــم. از مکت ــای کار می کن آمــدم. ده ســال اســت کــه موی ت

»حکیــم نارصخــرو بلخــی« کابــل فــارغ شــدم و رشــته ی 

ژورنالیــزم یــا خرنــگاری را در دانشــگاه کابــل خانــدم. در 

کار  کیک بوکــس  رحانــی«  »فرامــرز  اســتاد  نــزد  نخســت 

می کــردم؛ ســپس در ســال 1۳۸۷ موی تــای را نــزد اســتاد 

»امیرحســین حســینی« فــرا گرفتــم و از هــان زمــان، همــکار 

ــودم و در  ــارز ب ــای اســتم. در ابتــدا یــک مب فدراســیون موی ت

رده هــای ســنی مختلــف مســابقه دادم؛ امــا بــه دلیل اســتعداد 

چاقــی کــه داشــتم، هیــچ وقــت نتوانســتم مبــارز خــوب باشــم؛ 

ــم، در  ــوب باش ــارز خ ــم مب ــر منی توان ــه اگ ــم ک ــم گرفت تصمی

زمینه هــای مربی گــری و داوری پیرفــت کنــم؛ بــرای همیــن، 

در دوره هــای آموزشــی کــه در فدراســیون برگــزار می شــد، 

رشکــت کــردم و مــدرک داوری و مربی گــری درجــه۳ را در 

ــم. ــال 1۳9۲ گرفت س

در  داوری  و  مربی گــری  مــدارک  ترتیــب  کابــل:  صبــح 

اســت؟ چگونــه  موی تــای 

عاطفــی: مــدارک بــه ایــن ترتیــب اســت: درجــه۳، درجه۲، 

درجــه یــک و بعــد از آن شــا بــه رقابت هــای جهانــی راه 

»نیشــنل  مــدرک  ابتــدا  در  نیــز  آن جــا  در  کــه  می یابیــد 

انرنیشــنل« اســت، بعــد »کانتننتــال« و ســپس »انرنیشــنل« را 

 )ITO( بایــد بگیــری. مــن فعــال مــدرک انرنیشــنل آی تــی او

دارم کــه بــه معنــای عضــو هیــأت فنــی و برگــزاری رقابت هــای 

ــه تنهــا داور بین املللــی کــه عضــو  مــوی اســت؛ یعنــی مــن ن

ــتم.  ــز اس ــا نی ــزاری رقابت ه ــأت برگ هی

صبــح کابــل: باالتــر از مــدرک داوری »آی تــی او« هــم در 

دنیــا وجــود دارد؟

ــای در  ــدرک داوری موی ت ــن م ــن باالتری ــه، ای ــی: ن عاطف

جهــان اســت. وقتــی مــن مــدارک داوری و مربی گــری ام را 

گرفتــم، مربــی شــدم و شــاگردانی را تــا ســطح تیــم ملــی نیــز 

ــه کــردم؛ چــون در داوری و مربی گــری خــوب کار کــردم  تربی

و خرنــگاری نیــز خانــدم، فدراســیون مســؤولیت کمیتــه ی 

ــه مــن واگــذار کــرد.  نــرات را ب

صبــح کابــل: چنــد ســال طــول کشــید تــا داور بین املللــی 

شوید؟

ــم،  ــاب کن ــت حس ــای ظرفی ــر از دوره ی ارتق ــی: اگ عاطف

ــوب  ــیار خ ــت بس ــک فرص ــال ۲014 ی ــود. س ــال می ش ده س

پیــش آمــد کــه مــن بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی موی تــای بــه 

ــز  ــک برن ــره و ی ــدال نق ــک م ــه ی ــم ک ــاحلی رفت ــای س بازی ه

ــم، داور  ــم گرفت ــود کــه تصمی ــم. در هــان مســابقات ب گرفتی

ــن داوری را  ــا قوانی ــر ش ــون اگ ــم؛ چ ــوب باش ــی خ بین امللل

ــال ۲015  ــید. س ــم باش ــی ه ــی خوب ــد مرب ــد، می توانی بدانی

ــام  ــوک انج ــی بانک ــای جهان ــتین داوری ام را در رقابت ه نخس

دادم. مســابقات ســیزده روز، دوره هــای آموزشــی و ســمینارها 

نیــز 15 روز طــول کشــید کــه واقعــا مفیــد و ارزنــده بــود؛ 

ــر  ــر نظ ــد زی ــی تایلن ــت بدن ــگاه تربی ــه در دانش ــه ای ک برنام

فدراســیون جهانــی موی تــای برگــزار شــد و مــن نخســتین 

مــدرک مربی گــری و داوری موی تــای را بــه دســت آوردم.

ــت  ــه دس ــه ب ــان را چگون ــدی ت ــدارک بع ــل: م ــح کاب صب

ــد؟ آوردی

عاطفــی: پــس از آن دوره کــه بســیار خــوب بــود، در ســال 

۲01۷ بــار دیگــر بــه عنــوان داور در رقابت هــای موی تــای 

ــت  ــود، رشک ــده ب ــزار ش ــی برگ ــیون جهان ــوی فدراس ــه از س ک

ــس از  ــردم. پ ــی ک ــی ط ــی یک ــی را یک ــای ترق ــردم و پله ه ک

آن کــه کارم مــورد پســند فدراســیون جهانــی واقــع شــد، 

 »ITO« ــن ــس از ای ــا پ ــد، ش ــک باش ــه تری ــد ک ــل زدن ایمی

ــال ۲01۸  ــتید و در س ــال اس ــکال آفیش ــنال تکنی ــا انرنش ی

ایــن روی دادهــا در موی تــای وجــود دارد، شــا در هــر کــدام 

رشکــت می کنیــد، می توانیــد اعــالم کنیــد؛ چــون در ابتــدای 

ــت  ــد رشک ــه می توانن ــی ک ــد داوران در تورمننت های ــال بای س

ــت و  ــا لیس ــد ت ــالم می کنن ــی اع ــیون جهان ــه فدراس ــد ب کنن

ــب شــود.  ــه ترتی برنام

ــا را  ــدام روی داده ــا ک ــال ۲01۸ ش ــل: در س ــح کاب صب

ــرا؟ ــد و چ ــاب کردی انتخ

عاطفــی: چــون تجربــه ی زیــاد نداشــتم، دو روی داد را 

انتخــاب کــردم؛ یکــی رقابت هــای جهانــی جوانــان در تایلنــد 

و دیگــری قهرمانــی آســیا در ماکائــو. در آن دو روی داد هــم 

فدراســیون جهانــی از کارم راضــی بــود و در ســال ۲019 نیــز 

بــه عنــوان »عضــو هیــأت برگــزاری رقابت هــا« انتخــاب شــدم. 

ابتــدا رقابت هــای جهانــی جوانــان در ترکیــه و بعــد از آن 

ــی! ــابقات ابوظب مس

صبــح کابــل: در رقابت هــای ابوظبــی راندمــان کاری تــان 

چگونــه بــود؟

ــأت  ــو هی ــم عض ــاز ه ــی، ب ــای ابوظب ــی: در رقابت ه عاطف

ــابقات،  ــزاری مس ــی، برگ ــای فن ــودم و در بخش ه ــزاری ب برگ

داوری، کارهــای گروهــی و نظــارت بــر رونــد برگــزاری رقابت هــا 

ــه  ــی همــکاری کــردم کــه موجــب شــد ب ــا فدراســیون جهان ب

مراســم پایانــی انتخــاب بهرین هــا دعــوت شــوم کــه بهریــن 

ــم، روح  ــن تی ــی، بهری ــن مرب ــن داور، بهری ورزش کار، بهری

ورزش، جایــزه ی جوان مردانــه و... اهــدا می شــود.

صبــح کابــل: بهریــن داور مســابقات ابوظبــی شــدید؟ یــا 

بهریــن داور ســال؟

عاطفــی: خــر نبــودم، رییــس کمیتــه ی داوران فدراســیون 

کنیــد؛  رشکــت  مراســم  ایــن  در  گفــت  مــن  بــه  جهانــی 

امــا نگفــت کــه داســتان چیســت. مــن رفتــم کــه ناگهــان 

اعــالم شــد، بهریــن داور و یــا »ITO« علی ظفــر عاطفــی از 

افغانســتان اســت؛ چــون مــن در متــام روی دادهــای موی تــای 

ــای  ــه رقابت ه ــوط ب ــزه مرب ــن جای ــتم، ای ــور نداش ــا حض دنی

ــال! ــام س ــه مت ــت، ن ــی اس ابوظب

ــای  ــن داور رقابت ه ــه بهری ــن ک ــل ای ــل: دلی ــح کاب صب

ــود؟ ــه ب ــدید، چ ــاب ش ــی انتخ ابوظب

انتخاب هــا  این گونــه  در  بســیاری  عوامــل  عاطفــی: 

دخیــل اســت؛ مثــال شــا بایــد از نظــر فنــی بــر داوری مســلط 

خــوب  گروهــی  کارهــای  و  فنــی  بخش هــای  در  باشــید، 

کار کنیــد، زبــان بدانیــد و توانایــی برقــرار ارتبــاط داشــته 

ــت و زمیــن داشــته  ــان رقاب ــر جری ــت درســت ب باشــید، مدیری

ــر  ــزی و کمپیوت ــایت و برنامه ری ــا س ــت کار ب ــا انرن ــید، ب باش

کامــال آشــنا باشــید، در قرعــه و وزن کشــی، حضــور داشــته و 

حــارضی منظــم داشــته باشــید، در داوری عــادل باشــید، دیــد 

و مدیریــت مســابقه را بلــد باشــید کــه موجــب صدمــه ندیــدن 

ورزش کار شــود و ... 

ــابقه را  ــد مس ــی، چن ــای ابوظب ــل: در رقابت ه ــح کاب صب

داوری کــردی؟

ــه  ــد ک ــزار می ش ــازی برگ ــش از ۳0 ب ــر روز بی ــی: ه عاطف

مــن یــا داور وســط بــودم و یــا داور کنــار کــه منی دانــم تعــداد 

ــازی بــوده اســت.  بازی هایــی کــه قضــاوت کــردم چنــد ب

ــم  ــتان داری ــای افغانس ــد داور در موی ت ــل: چن ــح کاب صب

ــای  ــطح اول موی ت ــور در س ــت حض ــاوت، قابلی ــرای قض ــه ب ک

ــد؟ جهــان را دارن

عاطفــی: یــک چیــزی را بگویــم، بــا وجــودی کــه ایــن 

جایــزه یــک تکــه شیشــه اســت؛ امــا برایــم بســیار ارزش دارد. 

ــود. در افغانســتان مــا فعــال  ــم ب ــرای آن کــه یکــی از آرزوهای ب

ــم. اســتاد عیســا احمــدی کــه  فقــط دو نفــر داور »ITO« داری

ــر  ــن نف ــت و م ــی اس ــد داور بین امللل ــه بع ــال ۲01۲ ب از س

دوم اســتم. مــا چهــارده داور داریــم کــه از فدراســیون جهانــی 

مــدرک گرفتــه انــد؛ امــا تنهــا دو نفــر بــه عنــوان »ITO« دعــوت 

شــده انــد.

ــای  ــوان فدراســیون موی ت صبــح کابــل: از ایــن نظــر می ت

را بــا ســایر فدراســیون های ورزشــی افغانســتان مقایســه کــرد؟

داوران  شــاید  هــم  فدراســیون ها  ســایر  عاطفــی: 

بین املللــی داشــته باشــند؛ امــا شــاید عضــو هیــأت برگــزاری 

نباشــند. مــن زیــاد ندیــده و نشــنیده ام کــه داوران افغانــی بــه 

چنیــن ســطحی رســیده باشــند. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه 

ــه دیگــران  ــای در بســیار زمینه هــا نســبت ب فدراســیون موی ت

بهــر و بابرنامه تــر کار کــرده اســت.

مثــل شــا داوری  نیــز  صبــح کابــل: عیســا احمــدی 

اســت؟ دیگــر  کارهــای  مــرصوف  یــا  می کنــد 

ــای  ــه رقابت ه ــان ب ــال ۲019 ایش ــی، در س ــی: بل عاطف

موی تــای کــه در اســرالیا و کوریــای جنوبــی برگــزار شــد، 

ســکرترجرنال  حــارض  حــال  در  او  کردنــد.  داوری  ایشــان 

اســت. موی تــای  فدراســیون 

صبــح کابــل: حضــور داورانــی کــه عضــو هیــأت برگــزاری 

ــای  ــد موی ت ــب رش ــد موج ــدر می توان ــند، چق ــابقات باش مس

در کشــور شــود و نــگاه فدراســیون جهانــی را بــه ایــن ســمت 

معطــوف کنــد؟

عاطفــی: پیشــر هــم گفتــم کــه یــک داور خــوب می توانــد 

مربــی بســیار خوبــی نیــز باشــد؛ چــون داوران از قوانینــی کــه 

ــدام  ــه ک ــن ک ــتند؛ ای ــر آگاه اس ــود دارد، به ــای وج در موی ت

ــا  ــی خط ــه حرکت های ــدارد، چ ــدام ن ــاز دارد، ک ــا امتی رضبه ه

محســوب می شــود و ... اگــر ورزش کاران مــا حــاال در مقابــل 

تایلنــد پیــروز می شــوند، دانســن ایــن مســائل اســت. داوران 

ــه ی  ــه تجرب ــی ک ــا داوران ــد، حت ــده ان ــوزش دی ــوب آم ــا خ م

بین املللــی ندارنــد، فدراســیون جهانــی می پذیــرد کــه داوری 

ــه  ــده ام ک ــورها را دی ــیار کش ــه داوران بس ــی ک ــد؛ در حال کنن

ــدرت  ــه ن ــود. ب ــان می ش ــن داوری ش ــان، آخری داوری اول ش

ــگ، اخطــار  ــا در داخــل رین ــد کــه ورزش کاران م پیــش می آی

ــان  ــرای ش ــز را ب ــه چی ــش هم ــش از پی ــا پی ــون م ــد؛ چ بگیرن

می گوییــم.

صبــح کابــل: حضــور داوران یــک کشــور در تورمننت هــای 

ــد  ــه داوران نتوانن ــر دارد ک ــدر تأثی ــی چق ــی و بین امللل جهان

حــق ورزش کار آن کشــور را بخورنــد؟

ــر اســت؛  ــز مؤث ــا حضــور یــک داور عــادی نی عاطفــی: حت

چــه رســد بــه ایــن کــه شــا عضــو هیــأت برگــزاری مســابقات 

باشــید. آگاهــی از قوانیــن داوری موجــب می شــود کــه ســطح 

اعراض هــای تیــم شــا نســبت بــه داوری نیــز کــم شــود؛ 

ــورت  ــا در ص ــه ورزش کاران م ــت ک ــده اس ــش آم ــم پی ــال ک مث

باخــت، معــرض بــوده باشــند. حضــور داور از یــک کشــور در 

رقابت هــا در همــه ی زمینه هــا تأثیــر دارد.

صبــح کابــل: دانســن زبــان انگلیســی بــرای رشــد داوری 

ــت؟ ــر اس ــدر مؤث ــای چق ــری در موی ت و مربی گ

ــان  ــا زب ــز ب ــروز همــه چی عاطفــی: بســیار مهــم اســت. ام

انگلیســی اســت و شــا جــدا از آن کــه بایــد توانایــی برقــراری 

ــای  ــد جزوه ه ــید، بتوانی ــته باش ــان داوری داش ــاط در زم ارتب

ــوب  ــطح خ ــه در س ــد و همیش ــده را بخوانی ــه روز ش ــازه و ب ت

باشــید. 

گفتــه  مــا  بــه  روزی  فدراســیون  رییــس  کابــل:  صبــح 

بــود، کســانی کــه عضــو فدراســیون موی تــای انــد، دارای 

تحصیــالت عالــی باشــند، ایــن شــعار اســت و یــا در عمــل نیــز 

ــت؟ ــده اس ــاده ش پی

ــل مســائل اجتاعــی و  ــه دلی ــا وجــودی کــه ب عاطفــی: ب

ــر  ــا کم ت ــت، ورزش کاران م ــتان اس ــه در افغانس ــکالتی ک مش

درس خوانــده انــد؛ امــا در فدراســیون موی تــای تــالش شــده 

ــالش  ــا ت ــود. م ــت داده ش ــأله اهمی ــن مس ــه ای ــه ب ــت ک اس

می کنیــم بــرای ورزش کاران بورســیه ی تحصیلــی بگیریــم و 

ــد.  ــه درس بخوانن ــم ک ــویق کنی ــزم و تش ــان را مل آن

ــای  ــه در موی ت ــی  ک ــاره ی اختالف های ــل: در ب ــح کاب صب

وجــود دارد نظــر تــان چیســت؟ منشــأ ایــن اختالف هــا در 

کجــا اســت؟ 

ــفر  ــک س ــا از ی ــأ اختالف ه ــم منش ــور می کن ــی: تص عاطف

بــرای  نــه  بودنــد،  انگیزه هــا همــه شــخصی  ایجــاد شــد؛ 

منافــع ورزش کاران و یــا رشــد موی تــای. برخــی دوســتان 

ــد، در  ــان باش ــود ش ــار خ ــز در انحص ــه چی ــتند هم می خواس

حالــی کــه روش فدراســیون چرخشــی اســت و ایــن کــه همــه 

رشــد کننــد. دوســتان مــا در ایــن ســال ها تــالش کردنــد کــه 

حتــا از طریــق انتخابــات ســکان هدایــت فدراســیون موی تــای 

را بــه دســت بگیرنــد؛ امــا موفــق نشــدند و هم چنــان بــه 

ــد.  ــی ماندن ــیون باق ــوان اپوزیس عن

و  قوم گرایــی  مثــل  اتهام هــای  چــرا  کابــل:  صبــح 

اســت؟ مطــرح  مخالفــان  ســوی  از  انحصارطلبــی 

دم دســت ترین  اتهام هــا  ایــن  کــه  آن  بــرای  عاطفــی: 

ــم.  ــبت می دهی ــر نس ــه یک دیگ ــوال ب ــه معم ــد ک ــی ان چیزهای

دلیــل دیگــرش غــرور کاذب بــود کــه می گفتنــد، فالنــی کــی 

اســت کــه بــه عنــوان داور یــا مربــی، عــازم ســفر شــود، مــن کــه 

موهایــم را در موی تــای ســپید کــرده ام بایــد بــروم. حــاال مــن 

ــا  ــن ۳0 ت ــتند. بی ــا نیس ــتان م ــتم و دوس ــی اس داور بین امللل

40 مربــی و داور مــا ســفر رفتــه و دنیــا را دیــده و یــاد گرفتــه 

انــد. کــدام فدراســیون دیگــر را رساغ داریــد کــه چنیــن کــرده 

ــر  ــد نف ــه جــز رییــس، معــاون، ســکرتر جــرنال و چن باشــد؟ ب

محــدود، انــگار کــه دیگــر کســی در آن حــق رشــد نــدارد.

صبــح کابــل: اگــر صادقانــه پاســخ دهیــد، ایــن اختالف هــا 

اســتعداد چنــد ورزش کار مســتعد را در ایــن ســال ها تلــف 

کــرده اســت؟

ــی  ــیار خوب ــم بس ــا، تی ــش از رشوع اختالف ه ــی: پی عاطف

داشــتیم کــه می توانســت نیــروی خوبــی بــرای موی تــای 

ــا  ــن اختالف ه ــه ورزش کاران وارد ای ــد ک ــالش ش ــد. ت ــا باش م

نشــوند و بازی کنــان آســیب نبیننــد؛ امــا وضعیــت افغانســتان 

شــاگردان  می خواهنــد  مربیــان  کــه  اســت  گونــه ای  بــه 

قســم خورده ی او باشــند کــه اگــر مربــی نبــود، ورزش کار هــم 

ــد.  نباش

کــه  بریــد  نــام  را  نفــر  چنــد  می شــود  کابــل:  صبــح 

افغانســتان  بــرای  می توانســتند  نبــود،  اختالف هــا  اگــر 

باشــند؟ افتخارآفریــن 

روی  بــه  همیشــه  فدراســیون  دروازه ی  عاطفــی: 

ــرم؛  ــام ب ــم از کســی ن ــوده اســت، منی توان ــاز ب ورزش کاران ب

ــود،  ــا منی ب ــر اختالف ه ــه اگ ــد ک ــوده ان ــرادی ب ــا اف ــا قطع ام

باشــند. بهــر  می توانســتند 

صبــح کابــل: آیــا فدراســیون بــه ورزش کاران گفتــه اســت 

کــه اختالف هــای مربیــان و افــراد مســؤول رس جایــش، شــا 

بیاییــد و کاری بــه ایــن چیزهــا نداشــته باشــید؟

کــه  بودنــد  افــرادی  صــد.  در  صــد  بلــی،  عاطفــی: 

ــه شــد  ــه ی شــان را مــی داد و گفت فدراســیون مدت هــا عرصی

کــه شــا کاری بــه اختالف هــا نداشــته باشــید، روزی یــا حــل 

می شــود یــا منی شــود، شــا کار تــان را انجــام دهیــد؛ چــون 

ورزش کار اســتید؛ امــا بــه دلیــل تعهــدی کــه بــه اســتاد خــود 

داشــتند، نیامدنــد. طبیعــی اســت کــه وقتــی یــک چالــش در 

ــت. ــیب نیس ــدون آس ــد، ب ــود می آی ــه وج ــک اداره ب ی

بــرای  مرجــع  چنــد  تایلنــد  در  راســتی  کابــل:  صبــح 

تــا؟ چنــد  یــا  یکــی  دارد؟  وجــود  موی تــای 

 »IFMA« عاطفــی: باالتریــن مرجــع جهانــی موی تــای

اســت کــه از ســوی کمیتــه ی بین املللــی املپیــک و شــورای 

املپیــک آســیا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. در گذشــته 

موی تــای آماتــور بــود و ایــن مشــکل کــه حــاال در افغانســتان 

متــام  گذشــته،  ســال  کــه  بــود  نیــز  تایلنــد  در  اســت، 

زیــر مجموعــه ی  تایلنــد،  در  مهــم موی تــای  ســازمان های 

ســازمان جهانــی آمدنــد و مشــکل حــل شــد؛ امــا ســازمان های 

خصوصــی موی تــای نیــز در تایلنــد اســت کــه در دنیــا پذیرفتــه 

ــد، در ســطح  ــزار کنن ــر مســابقات هــم برگ شــده نیســتند، اگ

ــت. ــی اس ــگاه و خصوص ــد باش چن

ــتان  ــه ای افغانس ــای حرف ــیون موی ت ــل: فدراس ــح کاب صب

نظــر کامــال مغایــر بــا شــا دارد و می گویــد ســازمان هایی کــه 

آن هــا بــا آن ارتبــاط دارنــد نیــز اعتبــار جهانــی دارد.

پرحرفــی  زیــاد  ارتبــاط  ایــن  در  عاطفــی: منی خواهــم 

کنــم؛ کافــی اســت بــه ســایت کمیتــه ی بین املللــی املپیــک 

ــمی  ــای رس ــدام موی ت ــه ک ــد ک ــیا بروی ــک آس ــورای املپی و ش

بــرای  فقــط  نیســت.  اضافــی  تبــرصه ی  بــه  نیــاز  اســت. 

ورزش کاران ناراحــت اســتم کــه عمــر شــان را هــدر می دهنــد 

و در مســیری عــرق می ریزنــد کــه درســت نیســت.

ــا از  ــد؟ از داوری و ی ــب داری ــره ی جال ــل: خاط ــح کاب صب

موی تــای؟ در  مربی گــری 

عاطفــی: کار پــدرم در ابوظبــی اســت؛ وقتــی رقابت هــای 

ــد.  ــا خــود برن ــرا ب ــد کــه م ــی متــام شــد، ایشــان آمدن ابوظب

ــز  ــدای جوای ــم اه ــا مراس ــد ت ــد مبان ــن باش ــر ممک ــم اگ گفت

بهرین هــا نیــز بــه فرجــام رســد، موافــق نبــود و ارصار کــرد کــه 

برویــم. بــه هــر صــورت ایشــان مانــد و زمانــی کــه نــام مــن بــه 

عنــوان بهریــن داور اعــالم شــد، پــدرم از خوش حالــی اشــک 

ریخــت و ایــن برایــم بســیار ارزش منــد بــود. رییــس فدراســیون 

ــن فضــا بســیار خوش حــال  ــر ای ــر تأثی ــز زی ــای حســینی نی آق

بــود و آن شــب یکــی از آرزوهایــم بــرآورده شــد.  

بــه  موی تــای،  در  تــان  نهایــی  هــدف  کابــل:  صبــح 

چیســت؟ داوری  خصــوص 

عاطفــی: دوســت دارم کــه مرحلــه بــه مرحلــه در موی تــای 

و در مســؤولیت هایی کــه از ســوی فدراســیون جهانــی بــه 

مــن محــول می شــود، پیرفــت کنــم و حــاال کــه جــزو هیــأت 

برگــزاری اســتم، بــه زودی جــزو هیــأت ژوری و مدیریتــی 

رقابت هــا باشــم. دوســت دارم یــک مــدرس جهانــی موی تــای 

ــه کشــورهای گوناگــون ســفر کنــم. ــرای تدریــس ب باشــم و ب

از تمجید تا نقد و اصالح

منافع شخصی دلیل اصلی مخالفت با فدراسیون موی تای است
دمل برای ورزش کارانی که عمر شان را هدر می دهند می سوزد

علی ظفر عاطفی )داور بین المللی موی تای(

نعمت رحیمی
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دکمه ی تحریک شام کجاست؟ 
دخرتی که فقط یک شب عروس شد

نوبت چو به ما رسد نگون سار کنید
)جهان بینی باده گساری رباعی های خیام(

6

برگه های  با  را  مستعار(  )نام  سارا 

عریضه و تذکره به دستش، در دهلیز 

قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  یکی 

از  و  ساده  دخری  کردم.  مالقات 

طبقه ی فقیر؛ با نگاه های رسگردان و 

مضطرب. چند ماه قبل ازدواج کرده؛ اما هیچ گاهی 

به خانه ی شوهرش نرفته. او، تنها شب اول عروسی 

برای  تا حاال که  آن  از  بعد  و  را دیده است  شوهرش 

شوهرش  از  دیگر  کرده،  اقدام  رسنوشتش  تعیین 

ندارد. دست  در  خری 

یکی  و  است  معلولیت  دارای  تولد  زمان  از  سارا 

کند.  فعالیت  درستی  به  منی تواند  دستانش  از 

یکی از روزهایی که در خانه تنها مانده است، یکی 

تجاوز  او  به  و  او می آید  به خانه ی  از همسایه هایش 

عکس  بودن  برهنه  حالت  در  او  از  می کند.  جنسی 

او را تهدید می کند که در صورت  و فیلم می گیرد و 

را  او  فیلم های  و  عکس ها  موضوع،  این  شدن  فاش 

و  پدر  برادر،  از  که  ترسی  با  سارا  کرد.  خواهد  نر 

می کند  کتان  را  موضوع  این  دارد،  خانواده اش 

این موضوع سبب جرأت بخشیدن  پنهان کردن  که 

بارها  فرصتی  هر  در  را  او  و  می شود  همسایه اش  به 

مورد  این  اثر  بر  که  این  تا  می دهد  قرار  تجاوز  مورد 

مختل  سارا  روانی  وضعیت  گرفن،  قرار  تجاوز 

در  او  پی هم  ترس های  که  خانواده اش  می شود. 

می بینند،  را  او  کم حرفی  و  گوشه نشینی  خواب، 

از همه  از سارا، رس  با پرس وجو  و  کنج کاو می شوند 

خشونت هایی درمی آورند که سارا تحمل کرده است. 

به  کردنش  شکایت  از  متجاوز  به  وقتی  سارا  مادر 

مادرش  کننده،  تجاوز  می گوید،  قضایی  نهادهای 

در  سارا  فیلم های  و  عکس ها  نر  به  تهدید  هم  را 

از  او  اما می گوید اگر  شبکه های اجتاعی می کند؛ 

شکایت منرصف شود، عکس های برهنه ی سارا را از 

بین می برد و دیگر هیچ گاهی به او نزدیک منی شود. 

حفظ  برای  و  می شود  معامله  این  وارد  سارا  مادر 

آبروی سارا و خانواده اش، از شکایت و باز کردن این 

پرونده منرصف می شود. چند ماهی می گذرد و مادر 

ازدواج سارا همکاری  برای  اقارب شان  از  سارا یکی 

و  دارد  معلولیت  هم  سارا  که  این  از  می خواهد. 

هم چنان مورد تجاوز هم قرار گرفته، برای مادر سارا 

او با چه کسی ازدواج کند و تنها  اهمیتی ندارد که 

چیزی که اهمیت دارد، ازدواج سارا و دور شدن او از 

به خانه ی  اقارب مادرش روزی  خانه ی پدری است. 

می آورد؛  خودش  با  را  خواستگاری  و  می آید  سارا 

فرزند. و  زن  دارای  و  چندساله  و  پنجاه  مردی 

بدون معطل خانواده ی سارا به این ازدواج رضایت 

نشان می دهند؛ اما خواستگار سارا رشطش برای این 

همر  منی خواهد  و  است  بودن  خانه داماد  ازدواج 

هم  یا  و  سارا  سال  و  هم سن  که  فرزندانش  و  اولی 

از ازدواجش آگاهی یابند. اند،  بزرگ تر از سارا 

مقدمات ازدواج شان فراهم و نکاح سارا با او بسته 

از این که سارا مورد تجاوز قرار  می شود. شوهر سارا 

گرفته هیچ اطالعی ندارد و در شب زفاف شان متوجه 

این موضوع می شود. بعد از لت وکوب سارا، در هان 

شب سارا را در خانه می گذارد و خانه را ترک می کند. 

هنوز هم با گذشن ماه های زیاد از این ازدواج، دیگر 

حتا خری هم از سارا و از آن چه بر او گذشته است 

نگرفته و تنها پیغامی که به او فرستاده، این است که 

چون خانواده ی سارا او را فریب داده اند، به او نه طالق 

می دهد و نه هم با او زندگی می کند. سارا باید همه ی 

عمرش را در بند او باشد بدون این که با او زندگی کند.

پرونده ی سارا با پیگیری یکی از نهادهای مدافع 

حقوق زنان و مساعدت حقوقی در نهادهای عدلی، 

تحت رسیدگی قرار گرفته و شوهرش حارض شده تا او 

را طالق بدهد و از بی رسنوشتی رهایی یابد.

حارض  هم  هنوز  همرش،  از  طالق  از  بعد  سارا 

به پیش بردن پرونده ی تجاوز جنسی اش نیست و به 

زنان تحت  نهادهای مدافع حقوق  از  همکاری یکی 

دارد. قرار  روانی  درمان 

در  جنسی  خشونت های  و  تجاوز  قربانیان 

سوی  از  که  این  تنها  نه  موارد  اغلب  در  افغانستان 

قرار  پشتیبانی  و  حایت  مورد  شان  خانواده های 

جنسی  اذیت های  و  آزار  و  تجاوز  بلکه  منی گیرند، 

سبب می شود خشونت های فیزیکی و روانی بیشری 

علیه این قربانیان در خانواده و جامعه اعال شود. 

جنسی  خشونت های  قربانی  زن  ده ها  از  یکی  سارا 

قرار  تجاوز  مورد  از  بعد  تلخی  به رسنوشت  که  است 

گرفن دچار شده و سالمت جسم و روحش در خطر 

است. افتاده 

آقای  را وقتی در وسط درس  این سؤال 

به  حواسم  متام  شنیدم،  برگ«  ان  »دیوید 

در  که  جالبی  اداهای  و  اکت  و  او  سوی 

می داد،  بروز  توضیحاتش  و  درس  جریان 

جاهای  به  داشت  بحث  شد.  کشانده 

می اکیل،  که  نکته ای  می کشید.  باریکی 

خانم لبنانی در رابطه ی پیچیده میان عدالت و خشونت مطرح 

هر  می گرفت.  متاس  متعددی  مسائل  به  داشت  اکنون  کرد، 

کسی چیزی داشت که بگوید؛ اما بیشر کسانی که از جنگ و 

نفرت های نژادی، مذهبی و سیاسی تجربه داشتند، می توانستند 

گوش  بحث ها  به  آرام  برگ،  دیوید  کنند.  جهت دهی  را  بحث 

مباحث  میان  در  گره ها  از  برخی  زدن  پیوند  به  تنها  و  می داد 

می پرداخت و در حد سه چهار جمله و یا برخی توضیحات بیشر، 

می کرد. تکمیل  یا  اصالح  را  نظریات 

حساس  نقش  به  مسائل  این  همه ی  که  گفت  کسی  وقتی 

دیدگاه ها  جمع کننده ی  نحوی  به  که  می گیرد  ارتباط  رهری 

از  را  معقولی  حل   راه های  می تواند  و  است  متفاوت  نظریات  و 

وسط مسائل پیچیده و درهم تنیده ارائه کند، دیوید برگ، بحث 

را با طرح این سؤال خود دگرگون کرد: هرکدام تان بگویید که 

کجاست؟ تان  تحریک  نقطه ی 

تا یک لحظه کسی نفهمید که منظور او دقیقا چیست؛ اما او 

توضیح داد که همه ی شا از یک جا بیشر تحریک می شوید. 

هان  به  کسی  وقتی  تحریک.  دکمه ی  می گویند  را  هان جا 

یا  و  می دهید  دست  از  را  خود  کنرل  شا  بزند،  دست  دکمه 

کس  هر  می شوید.  خاموش  کلی  به  یا  و  می افتید  حرکت  به 

دکمه ی تحریکی داشت که باید در این جا، دور از چشم سیال و 

عبدرزاده، بیان می کرد. کسی از کسی هراس و رشم نداشت و 

کسی هم فکر منی کرد که این افشاگری او ممکن است به قیمت 

مسائل  تحریکش  نقطه ی  یکی  شود!  متام  خوردنش  شکست 

نژادی بود و یکی مسائل مذهبی و یکی منافع ملی و یکی هم 

اهداف و دیدگاه های سیاسی و یکی هم مثال یک شخصیت مهم 

تاریخی. و 

سخن  دیگر  وقت  هر  از  بیشر  دیویدبرگ  که  بود  همین جا 

و  محیط  محصول  و  پرورده   نحوی  به  همه  ما  گفت:  او  گفت. 

رشایطی استیم که در آن به دنیا آمده و رشد کرده ایم. کسانی 

تاریخ در واقع هان زمانی است که در  یاد می کنند.  تاریخ  از 

حال ما تبلور یافته است. ما انعکاسی از تاریخ خود استیم. هر 

آن چه را دیگران برای ما قصه کرده اند و یا در کتاب ها خوانده 

تاریخی  ایم، همه  یا در زندگی روزانه ی خود مواجه شده  و  ایم 

می کنند  فکر  که  کسانی  اند.  یافته  ظهور  ما  در  اکنون  که  اند 

تاریخ  از  زمان خود کسی مجزا  در  ما  و  بوده  تاریخ چیزی جدا 

استیم، از درک این حقیقت غافل می شوند که هیچ کسی بریده 

از تاریخ نیامده که در زمان حال بایستد. برگ گفت: ذهن آدمی 

تعامل بسیار پیچیده ای دارد. این تعامل پیچیده را در هیچ چیز 

می گویند  که  این  کرد.  خالصه  منی توان  محدودی  و  مشخص 

آدمی یک تکرار همیشگی است و با هر تکرار شکلی تازه از آدم و 

خصوصیتی تازه از آدم برمال می شود، حرف درستی است و باید 

نسبت به آن دقیق و حساس بود.

به  این ها،  عالوه ی  بر  خود  مطالعات  در  من  گفت:  برگ 

پیچیدگی  از  منظورم  رسیده ام.  نیز  آدمی  موقعیت  پیچیدگی 

آن  در  آدمی  که  است  خاصی  رشایط  و  حالت  هان  موقعیت 

این جا  می شود.  تازه  کسی  و  می کند  تغییر  صددرصد  گاهی 

ضمیر  عنوان  به  فروید  روان شناسی  در  که  نکته ای  هان 

پنهان  ما  وجود  ذره ی  میلیون ها  در  و  می شود  یاد  ناهوشیار 

می ماند، آشکار می شود و این ضمیر ناهوشیار است که ما را در 

برگ  می کند.  تبدیل  دیگر  کسی  به  ناشناخته  تکانه ی  یک  اثر 

گفت: شاید در زندگی عادی خود با این مسائل دچار مشکالت 

چیزی  هیچ  معموال  ما  عادی  زندگی  در  چون  نباشیم  زیادی 

زیاد جدی گرفته منی شود و هر کسی به هان سادگی که در 

ناخوشایند واکنش منفی نشان می دهد می تواند  امر  برابر یک 

اما  کند؛  فراموش  و  بگیرد  نادیده  را  آن  هم  سادگی  هان  به 

سیاسی  روابط  و  زندگی  مخصوصا  و  گروهی  زندگی  وارد  وقتی 

می شویم، مسأله خیلی پیچیده و خطرناک می شود. حساسیت 

ما در برابر عدالت در روابط و امور فردی ما خیلی شدید نیست، 

بخشش  قابل  را  خود  به  نسبت  فردی  بی عدالتی  می توانیم  ما 

وارد حوزه ی عمومی تر می شویم می بینیم که  وقتی  اما  بدانیم؛ 

بحث عدالت بحث پیچیده ای می شود. شاید کسی که از عدالت 

حرف می زند و یا به خاطر عدالت مرتکب جنایت های هول ناک 

می شود، خودش به عنوان یک فرد اصال هیچ گاه با بی عدالتی 

نداشته  ربطی  او  به  اصال  بی عدالتی  این  و  باشد  نشده  مواجه 

باشد.

دیویدبرگ، بحث مدیریت بحران را هم در همین کانتکست 

یا زمینه مهم خواند. او گفت: مدیریت بحران یعنی این که وقتی 

هم زمان  طور  به  گوناگون  متغیرهای  و  می شود  پیچیده  رشایط 

عهده ی  از  می توانید  چگونه  شا  می آورد،  فشار  مسأله  یک  بر 

برخورد درست و منطقی با آن بیرون شوید. اغلب دشواری ها در 

زندگی جمعی به دلیل پیچیدگی روابط میان انسان ها نیست، 

پیچیدگی ها  این  با  نادرست  برخورد  و  ناسامل  به دلیل مدیریت 

است. دیویدبرگ مثال هایی را که هر یک از همراهان ورلدفیلوز 

تنش های  و  ناامنی  و  بحران  با  مواجهه  در  خود  تجارب  از 

و  روابط  پیچیدگی  از  روشنی  نشانه ی  اند،  داشته  اجتاعی 

برخی  گفت:  او  دانست.  پیچیدگی ها  این  با  ناسامل  مدیریت 

وقتی به این جا می رسند بسیار به سادگی می گویند که این  جا 

بیرون  از  که  است  قدرت هایی  یا  و  خارجی  نیروهای  دخالت 

دست درازی و مشکالت را پیچیده تر می کنند. این حرف درست 

است؛ اما باز هم بحث مدیریت است؛ یعنی هان کسانی که از 

بخشی  هم  باز  می کنند  دخالت  و  می کنند  دست درازی  بیرون 

استدالل  این  می دهند.  تشکیل  را  بحران  مدیریت  حلقه ی  از 

منی تواند ما را به این نتیجه برساند که گویا کسانی که مدیران 

داخلی اند هر کاری کردند کار شان خوب است و کسانی که از 

استدالل  گونه  این  است.  بد  شان  کار  می کنند  دخالت  بیرون 

کردن در دنیای سیاست برای توجیه کردن ضعف های خود برای 

مخاطباِن درجه اول خیلی خوب است؛ اما برای این که یک بحث 

کارشناسانه و علمی داشته باشیم، کفایت منی کند. شا وقتی 

همه ی  که  می زنید  حرف  حلقه ای  از  می زنید  حرف  مدیریت  از 

)ادامه دارد( اجزای آن در یک پیوند با هم عمل می کنند. 

فارسی  سنتی  و  کالسیک  شعر  در   

شده  گفته  زیاد  سخن  باده  و  خمریه  از 

از  باده  باره ی  در  خیام  سخن  اما   است؛ 

در  از هر سخنی  متفاوت  معناداری  نظر 

سخن  اگر  بنابراین  است.  فارسی  شعر 

کنار  از  بی خیال  منی  توان  باشد،  فارسی  شعر  در  باده  از 

رباعی های خیام/ خیامیان -به تعبیر استاد شفیعی کدکنی- 

خراسانی  سبک  به  خمریه  نه  را  خیام  رباعی های  گذشت. 

می توان گفت و نه ساقی نامه؛ بنابراین، اصطالحات ساقی، 

تقلیل  قابل  خیام  رباعی های  در  و...  باده گساری  باده، 

و  باده  از  برداشت  اما  نیست؛  عرفانی  مفهوم  به  توجیه  و 

باده گساری در رباعی های خیام شادنوشی و مستی محضی 

نیست.  نیز  است،  مطرح  خمریه رسایی  در   که 

منظوِر  است  که  این  پرسش  صورت،  این  در  بنابراین 

رباعی های خیام از باده و باده گساری چیست؟ در خمریه ها 

منظور از ستایش باده، مجلس باده گانی و نشئه گی فقط مستی 

و لذت محض است. شاعر در خمریه رسایی چندان توجه به  آغاز 

و انجام غایت شناسانه ی زندگی و جهان ندارد؛ بی خیال از همه  

چه، می خواهد خوش بگذراند و مستی را توصیف کند. »خوش  

بگذران، مستی کن و لذت بر« معرفت غایت شناسانه ی زندگی 

و جهان در خمریه رسایی و باده گانی است. 

اما در رباعی های خیام، انسان درگیر معنای آغاز و انجام 

بنابراین،  و عاقبت رسنوشت خویش است؛  زندگی و جهان 

و  می آزارد  را  انسان  نگرانی  این  باشد.  بی خیال  منی تواند 

رباعی های  انسان  می کند.  فرسایش  دچار  را  انسان  روان 

جهانی  در  نه  و  دارد  ماندن  امکان  جهان  این  در  نه  خیام 

دیگر زندگی اش قابل تصور است. موقعیتی دارد برزخی، که 

در این موقعیت برزخی فقط می تواند کنار جویی بنشیند و 

باشد.  زندگی اش  و سپری شدن  شاهد گذشت 

و  رنج                                     آور  خویش،  زندگی  گذشت  شاهدبودِن  این 

خویش  زندگی  گذشت  شاهدبودِن  زیرا  است؛  اندوه ناک 

می شود  موجب  آگاهی  این  دارد.  ارتباط  انسان  آگاهی  به 

بر  واقف  بودن  شود.  خویش  زندگی  گذشت  بر  واقف  که 

جلوگیری  برای  چاره  نداشن  اما  خویش؛  زندگی  گذشت 

باره ی معنای  تولید نوعی معرفت در  باعث  این گذشت،  از 

از  انسان  و دل جویی  به تسال  معرفتی  که  زندگی می شود؛ 

می انجامد.   خویشتنش 

باید  با چه  و  از خویشتنش چگونه  انسان  این دل جویی 

انسان  دل جویی  برای  خیام  رباعی های  در  بگیرد؟  صورت 

نوشابه،  این  شده  است.  تجویز  نوشابه  ای  خویشتنش  از 

تولیدکننده ی نوعی از معرفت است  که می تواند رنج آگاهی 

فراموشی  در لحظه هایی، دچار  را  زندگی  از گذشت  ناشی 

کند. در رباعی های خیام این نوشابه ی فلسفی، باده است 

 که می تواند انسان را در لحظه هایی از موقعیِت رنِج برزخی 

دور کرده؛ رنج را دچار فقدان کند: 

عمرت تا کی به خودپرستی گذرد

یا در پی نیستی و هستی گذرد

می خور که  چنین عمر که غم در پی اوست

آن به که به خواب یا به مستی گذرد

در رباعی های خیام آخرت شناسی و معادشناسی مذهبی 

است  که  این  بر  رباعی ها  تأکید  ندارد.  جایگاهی  دینی  و 

جهان  این  زندگی  خیام  رباعی های  نیست.  کار  در  آخرتی 

و آن جهان را به نقد و نسیه تشبیه می کند. به اعتبار این 

 که زندگی این جهان نقد و در دسرس است، به این زندگی 

باید پرداخت و زندگی آن جهان، که وعده ای به نسیه است، 

دست از آن نسیه باید برداشت:

گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و در دستم نه

نقدی ز هزار نسیه بهر باشد

***

گویند بهشت عدن با حور خوش است

من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

***

از جمله ی رفتگان این راِه دراز

بازآمده ای کو که به  ما گوید راز؟

هان بر رس این دوراهه از روی نیاز

چیزی نگذاری که منی آیی باز! 

***

ای کاش که جای آرمیدن بودی

یا این رَِه دور را رسیدن بودی

کاش از پی صدهزار سال از دل خاک

چون سبزه امید بر دمیدن بودی!

و  نشان  هیچ  خیام  رباعی های  فلسفی  جهان بینی  در 

عهده  به  و  ندارد  عهده  به  را  ما  زندگی  مسؤولیت  آدرسی، 

منی گیرد. پس چگونه می توان اعتاد کرد و دل خوش بود 

)جهان(  این جا  اگر  کنیم.  زندگی  و  باشیم  این جا  فردا  که 

هر  در  باشیم.  دیگر  جایی  که  نیست   نیز  معلوم  نباشیم، 

جهان بینی  و  هستی شناسی  نظر  از  ما  زیست  صورت 

رباعی های خیام مبهم و به  نوعی دچار فقداِن مسؤولیت و 

است: آن جهانی  بیمه ی 

چون عهده منی شود کسی فردا را

حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه

بسیار بگردد و نیابد ما را

فلسفی  نوشابه ی  یک  اعتبار  خیام  رباعی های  در  باده 

می کند.  پیدا  فلسفی  وضعیت  یک  اعتبار  باده گساری  و 

نوشیده  زندگی  رنج  فراموش کردن  و  کم کردن  برای  باده 

شادی  و  مستی  برای  باده  خمریه رسایی  در  اما  می شود؛ 

شوند.  مست تر  که  می نوشند  باده  افراد  می شود.  نوشیده 

منی شود؛  نوشیده  مستی  برای  باده  خیام  رباعی های  در 

زیرا اصوال در جهان بینی رباعی های خیام مستی به  عنوان 

از  خیام  رباعی های  در  گاهی  ندارد.  معنا  وضعیت  یک 

مستی نوشیدن باده سخن می رود؛ اما این مستی وضعیت 

نیست، بلکه خوش خیالی ای گذران، دروِن وضعیِت مستمِر 

است؛  رنج آگاه  انساِن  خیام  رباعی های  انسان  است.  رنج 

بنابراین، وضعیت اساسی انساِن رنج آگاه، مدارا و تحمل رنج 

است.  هستی شناسانه 

دچار  است؛  رنج  دچار  خیام  رباعی های  در  آگاه  انسان 

رنج گذشت زندگی و دچار رنج ابهام در معنا و غایت زندگی. 

بدتر این  که این انسان شاهد گذشت زندگی خویش و شاهد 

ابهام در معنا و غایت زندگی خویش است؛ اما چاره ای ندارد. 

مطمن نیست تا کی زنده خواهد بود؛ اما مطمن است که 

لحظه به لحظه رهسپار مرگ است. این لحظه ها را چگونه 

باید سپری کند؟ بنابراین باده گساری در رباعی های خیام 

زندگی  رنج  فیلسوف می تواند  آن یک  با  وضعیتی است  که 

را تحمل کند، با زندگی و با خویشن خویش مدارا کند، از 

خود دل جویی کند و به خود بگوید: »خود را داشته باش!« 

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با الله رخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

یک  اما  اند؛  کرده   باده گساری  مجلس  یک  در  دوستان 

دوستان  آن  از  اند؛  شده   گم  و  رفته  اند  هم  کنار  از  یک 

دوستان  تحمل  به  ناگزیر  تعداد  این  مانده  اند،  تعدادی 

گم شده  ی خود استند. چاره ی تحمل این  گم شد گی و رنِج 

چیست؟ زندگی  مضاعِف 

یاران موافق همه از دست شدند

در پای اجل یکان یکان پست شدند

خوردیم ز یک رشاب در مجلس عمر

دور دو سه پیشر ز ما مست شدند

یاران  این  یاد  که  این   از  غیر  خیام  رباعی های  انسان 

موافق از دست شده را کنند، دیگر چاره ای ندارند؛ اما این 

نتیجه ای  بیشر می کند؛  و  را مضاعف  انسان  رنج  یاد فقط 

درکار نیست. امروز یاد یاران از دست شده را می کنند؛ فردا 

خود این ها از دست می شوند و یاران یاد این ها را می کنند. 

زندگی و یاد یاران در رباعی های خیام به تکرار مضاعف شدن 

می رسند  حلقه ای  به  رسانجام  رنج ها  این  و  می انجامد  رنج 

که آن حلقه باده و باده گساری است  که جایگاه دوسویه ی 

دارد: »اندوه- شاد« 

یاران به مرافقت چو دیدار کنید

شاید ز دوست یاد بسیار کنید

چون باده ی خوش گوار نوشید به هم

نوبت چو به ما رسد نگون سار کنید

افسانه یاس

عزیز رویش

یعقوب یسنا

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

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )20(
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اعالن داوطلبی تهیه و تدارک  پرزه جات وسایط مرکز اداره 
ترانسپورت جاده

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

تاریخ: 21 / 10 / 1398مدیریت تدارکات  179شامره: 
520

ــر  ــه ن ــش ب ــه خوی ــق روزنام ــه از طری ــک مرتب ــل را ی لطــف منــوده  مــن ذی

ــپارید: بس

ــط  ــد رشای ــان واج ــام داوطلب ــپورت از مت ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج اداره ترانس

دعــوت مــی منایــد تــا در پروســه داوطلبــی تهیــه و تــدارک پــرزه جــات وســایط 

 )MOT/LTA/NCB/G/OB/99/004( ــن اداره دارای شــاره تشــخیصیه ــز ای مرک

ــت  ــگان از مدیری ــور رای ــه ط ــه را ب ــی رشطنام ــافت کاپ ــوده و س ــراک من اش

تــدارکات، ریاســت تــدارکات بدســت آورده، آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط 

منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات  طــور رسبســته از تاریــخ 

نــر اعــان الــی ســاعت  02:00 بعــد از ظهــر مــورخ  13/دلــو/1398   بــه ریاســت 

ــاری وات ،  ــع  انص ــپورت واق ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج ــدارکات، اداره ترانس ت

متصــل  رادیــو تلوزیــون ملــی ارایــه مناینــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی 

قابــل پذیــرش منــی باشــد.

تضمیــن آفــر طــور گرنتــی بانــک مبلــغ 70،000 مبلــغ  هفتــاد هــزار افغانــی اخــذ 

ــد از  ــاعت  02:00 بع ــو/1398  س ــخ  13/ دل ــه تاری ــایی ب ــه آفرگش میگردد.جلس

ظهــر در تــاالر کنفرانــس  اداره ترانســپورت جــاده  منــزل دوم تدویــر مــی گــردد.

حــق النــر اعــان فــوق بــه اداره محــرم پرداخــت میگــردد بــل و کتنــگ آنــرا 

رســا غــرض  اجــراات  بعــدی ارســال خواهنــد منــود.

مســتقل  کمیســیون  رییــس  اکــر،  شــهرزاد 

حقوق بــر، می گویــد کــه فضــای خانــه و نهادهــای 

ــرای  ــا ب ــن مکان ه ــون، از ناامن تری ــده ی قان تطبیق کنن

زنــان در افغانســتان بــه شــار مــی رود.

ــم اکــر کــه روز شــنبه )۲1 جــدی( در نشســت  خان

ملــی منــع خشــونت علیــه زنــان در کابــل صحبــت 

از  آگاهــی  عــدم  کــه  کــرد  نشــان  خاطــر  می کــرد، 

مفاهیــم حقوق بــر و حقــوق زنــان در خانواده هــا و 

ــت  ــده اس ــبب ش ــون، س ــده ی قان ــای تطبیق کنن نهاده

کــه ایــن مکان هــا بــه فضــای ناامنــی بــرای زنــان 

ــود. ــل ش تبدی

او افــزود: »یکــی از مهم تریــن یافته هــای گــزارش 

شــش مــاه نخســت امســال مــا در مــورد خشــونت علیــه 

زنــان، ایــن بــود کــه زنــان بیشــرین میــزان خشــونت را 

ــا  ــن، م ــر ای ــد. بناب ــه می کنن ــود تجرب ــای خ در خانه ه

ــا مفاهیــم  در درون خانه هــای خــود فاصلــه ی زیــادی ب

ــه  ــت ن ــن وضعی ــم. ای ــوق زن داری ــری و حق ــوق ب حق

تنهــا در داخــل خانه هــا، بلکــه در میــان نهادهــای 

ــز حاکــم اســت. نهادهــای  ــون نی ــده ی قان ــق کنن تطبی

و  فهــم مشــرک  نیــز  دادگاه  و  دادســتانی  پولیــس، 

ــد.« ــان ندارن ــوق زن ــر و حق ــوق ب ــی از حق همگان

گفتان هــای  همگانی ســازی  کــه  کــرد  تأکیــد  او، 

ــق  ــی موف ــدازه ی کاف ــه ان ــتان، ب ــری در افغانس حقوق ب

نبــوده اســت و هنــوز بــه ایــن مفاهیــم در اکــرث نقــاط 

افغانســتان، بــه عنــوان یــک روایــت وارداتــی دیده می شــود.

ــط  ــان، توس ــه زن ــونت علی ــع خش ــی من ــت مل نشس

کابــل  در  خشــونت  محــو  و  حقوق بــر  مؤسســه ی 

برگــزار شــده بــود و در آن، از مجموعــه پژوهش هــای 

زنــان در مــورد زنــان در پنــج والیــت افغانســتان نیــز رو 

ــدود  ــا، ح ــه  از پژوهش ه ــن مجموع ــد. در ای ــی ش منای

ــت  ــج والی ــان در پن ــت زن ــورد وضعی ــش در م ۳۲ پژوه

افغانســتان صــورت گرفتــه اســت.

ــزارش داده  ــپرس، گ ــن اکس ــو اندی ــدی نی ــه ی هن روزنام

ــتان  ــل افغانس ــوی اه ــا جنگ ج ــتان، ده ه ــه پاکس ــت ک اس

را بــه منظــور راه انــدازی حمــالت در منطقــه ی کشــمیر، 

ــت. ــرده اس ــتخدام ک اس

ایــن روزنامــه ی هنــدی، بــه نقــل از منابــع اســتخباراتی اش 

ــوی  ــدود ۶0 جنگ ج ــتان، ح ــش پاکس ــه ارت ــت ک ــته اس نوش

اهــل افغانســتان را بــرای راه انــدازی حمــالت در برابــر نیروهــای 

امنیتــی در منطقــه ی کشــمیر اســتخدام کــرده اســت.

در ایــن گــزارش، آمــده اســت کــه در حــال حــارض، 

برابــر  در  بزرگــی  تهدیــد  افغاســتان  اهــل  جنگ جویــان 

اســتند. کشــمیر  منطقــه ی  در  صلــح  تأمیــن 

حالــت  در  هنــد  ارتــش  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

ــی را  ــز اقدامات ــور نی ــن کش ــت ای ــت و حکوم ــاش اس آماده ب

ــا پاکســتان،  ــه منظــور تأمیــن امنیــت در مناطــق مــرزی ب ب

روی دســت گرفتــه اســت.

از ســویی هــم، نیروهــای مــرزی هنــد، اعــالم کــرده انــد 

ــرور  ــور و م ــری از عب ــرای جلوگی ــل ب ــای کام ــه آمادگی ه ک

ــه ی غیرقانونــی در منطقــه ی کشــمیر، گرفتــه  ــه گون افــراد ب

شــده اســت.

منطقــه ی کشــمیر، پــس از جنــگ ســال 194۷ بیــن 

هنــد و پاکســتان تقســیم شــد؛ امــا تــا کنــون هــر دو طــرف 

ادعــای مالکیــت کامــل ایــن منطقــه ی مسلان نشــین را 

ــد. دارن

نظامیــان هنــد و پاکســتان، تــا کنــون بارهــا در منطقــه ی 

کشــمیر، بــه درگیــری پرداختــه انــد. هرچنــد منطقــه ی 

ــی خــود از اســتقاللیت برخــوردار  کشــمیر در امــورات داخل

ــاری  ــد، خودمخت ــت هن ــش، دول ــاه پی ــد م ــا چن ــت؛ ام اس

ــرد. ــو ک ــه را لغ ــن منطق ــی ای قانون

شهرزاد اکرب: خانه و نهادهای قانونی
 ناامن ترین فضا برای زنان است

استخدام ده ها جنگ جوی افغان
 برای جنگ در کشمیر

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

7

اعالن داوطلبی پروژه تهیه و تدارک تیل، روغنیات و فلرتباب 
عراده جات مرکز اداره ترانسپورت جاده

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

تاریخ: 21 / 10 / 1398مدیریت تدارکات  177شامره: 
518

ــر  ــه ن ــش ب ــه خوی ــق روزنام ــه از طری ــک مرتب ــل را ی لطــف منــوده  مــن ذی

ــپارید: بس

ــط  ــد رشای ــان واج ــام داوطلب ــپورت از مت ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج اداره ترانس

ــه و تــدارک تیــل، روغنیــات و  ــی تهی ــا در پروســه داوطلب ــد ت دعــوت مــی منای

فلرتبــاب عــراده جــات مرکــز اداره ترانســپورت جــاده دارای شــاره تشــخیصیه 

)MOT/LTA/NCB/G/OB/99/003( اشــرتاک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه 

ــت آورده،  ــدارکات بدس ــت ت ــدارکات، ریاس ــت ت ــگان از مدیری ــور رای ــه ط را ب

آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمل 

ــل از  ــاعت  10:00 قب ــی س ــان ال ــر اع ــخ ن ــته از تاری ــور رسبس ــدارکات  ط ت

ــاده،  ــپورت ج ــدارکات، اداره ترانس ــت ت ــه ریاس ــو/1398   ب ــورخ  14/دل ــر م ظه

ــه  ــی ارای ــون مل ــو تلوزی ــع  انصــاری وات ، متصــل  رادی وزارت ترانســپورت واق

ــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرتنیتــی قابــل پذیــرش منــی باشــد. مناین

ــاه  ــد و پنج ــک ص ــغ  ی ــغ 150،240 مبل ــک مبل ــی بان ــور گرنت ــر ط ــن آف تضمی

هــزار و دو صــد و چهــل افغانــی اخــذ میگردد.جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  14/ 

دلــو/1398   ســاعت  10:00 قبــل از ظهــر در تــاالر کنفرانــس  اداره ترانســپورت 

جــاده  منــزل دوم تدویــر مــی گــردد.

حــق النــر اعــان فــوق بــه اداره محــرتم پرداخــت میگــردد بــل و کتنــگ آنــرا 

رســا غــرض  اجــراات  بعــدی ارســال خواهنــد منــود.

اعالن داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات دفرت و کمپیوتر 
)رنگباب برای پرنرت ها( مرکز اداره ترانسپورت جاده

د افغانستان اسالمي جمهوري - جمهوری اسالمی افغانستان

د ترانسپورت وزارت ترانسپورت
اداره ترانسپورت جاده 

معاونیت مالی واداری 

ریاست تدارکات 

تاریخ: 21 / 10 / 1398مدیریت تدارکات  181شامره: 
522

ــر  ــه ن ــش ب ــه خوی ــق روزنام ــه از طری ــک مرتب ــل را ی لطــف منــوده  مــن ذی

ــپارید: بس

ــط  ــد رشای ــان واج ــام داوطلب ــپورت از مت ــاده، وزارت ترانس ــپورت ج اداره ترانس

دعــوت مــی منایــد تــا در پروســه داوطلبــی تهیــه و تــدارک تجهیــزات دفــر و 

کمپیوتــر )رنگبــاب بــرای پرنــر هــا( مرکــز ایــن اداره دارای شــاره تشــخیصیه 

)MOT/LTA/NCB/G/OB/99/003( اشــراک منــوده و ســافت کاپــی رشطنامــه 

ــت آورده،  ــدارکات بدس ــت ت ــدارکات، ریاس ــت ت ــگان از مدیری ــور رای ــه ط را ب

آفرهــای خویــش را مطابــق رشایــط منــدرج رشطنامــه و طبــق قانــون و طرزالعمل 

ــل از  ــاعت  10:00 قب ــی س ــان ال ــر اع ــخ ن ــته از تاری ــور رسبس ــدارکات  ط ت

ــاده،  ــپورت ج ــدارکات، اداره ترانس ــت ت ــه ریاس ــو/1398   ب ــورخ  13/دل ــر م ظه

ــه  ــی ارای ــون مل ــو تلوزی ــع  انصــاری وات ، متصــل  رادی وزارت ترانســپورت واق

ــد. آفرهــای ناوقــت رســیده و انرنیتــی قابــل پذیــرش منــی باشــد. مناین

تضمیــن آفــر طــور گرنتــی بانــک مبلــغ 49،760 مبلــغ  چهــل و نــه هــزار و هفــت 

صــد و شــصت افغانــی اخــذ میگردد.جلســه آفرگشــایی بــه تاریــخ  13/ دلــو/1398   

ســاعت  10:00 قبــل از ظهــر در تــاالر کنفرانــس  اداره ترانســپورت جــاده  منــزل 

دوم تدویــر مــی گــردد.

حــق النــر اعــان فــوق بــه اداره محــرم پرداخــت میگــردد بــل و کتنــگ آنــرا 

رســا غــرض  اجــراات  بعــدی ارســال خواهنــد منــود.
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ترور قاسم سلیانی، فرمانده ی سپاه قدس 

نیروی  نخستین  بار  برای  ایران،  پاسداران 

مسلحی را به نام سپاه در سطح جهان مطرح 

کرد و در رشایط امروز برای جهان ثابت شد که 

که  شده  تحوالتی  از  آبسن  آسیا  غرب  اوضاغ 

اساسی  نقش  اسالمی  جمهوری  سپاه  آن،  در 

ایران وجود  تعداد سپاه  از  آمار دقیقی  بازی  می کند. هرچند  را 

ندارد؛ اما آمارهایی وجود دارد که تعداد این سپاه باالتر از ۶0 هزار 

نفر می رسد که بخش بزرگ این نیرو به فرماندهی قاسم سلیانی 

و  منافع  نیروها،  این  از  استفاده  با  سلیانی  قاسم  داشت.  قرار 

سیاست خارجی تهران را در کشورهای غرب آسیا مثل عراق، یمن، 

سوریه و سایر کشورهای آسیای غربی، توسعه می داد. سلیانی 

که معار و طراح سیاست های ایران در منطقه بود، زیاده خواهی 

و  کرد  لب ریز  را  امریکا  و حوصله ی  او، صر  بی حد  تالش های  و 

رسانجام، او را در سیزدهم جدی در یک حمله ی هوایی در بغداد 

عراق کشت. پایتخت 

سپاه پاسداران ایران

سپاه پاسداران، نهاد نظامی و بازوی قوای مسلح دولت ایران 

است که از منافع ملی و سیاست های این دولت حفاظت می کند. 

در واقع، سپاه برخواسته از من انقالب سال 1۳۷5 ایران است. 

سپاه ایران، سازمانی است که در نخستین روزهای پس از انقالب 

ایران در سال 1۳۷5 به فرمان »سیدروح الله خمینی« رهر پیشین 

ایران ایجاد شد و پس از تشکیل این سازمان، دولت ایران اقدامات 

اوایل،  هان  در  داد.  انجام  آن  سازمان دهی  برای  را  اساسی ای 

گفته می شد که صدور انقالب به کشورهای غرب آسیا بخشی از 

سپاه  قدس  نیروی  دیگر،  جانب  از  است.  سپاه  اصلی  وظیفه ی 

ایران یکی از نیروهای چهارگانه ی قوای مسلح این کشور است. 

نیروهای مسلح ایران از سه نهاد جداگانه تشکیل شده که شامل 

پولیس می شود. قاسم سلیانی  نیروی  و  پاسداران  ارتش، سپاه 

از جمله کسانی بود که بیشرین دوره ی زمانی را در سپاه قدس 

فرماندهی کرد؛ به عبارت دیگر، او ۲1 سال فرمانده ی این سپاه 

بود که مأموریت بیرون مرزی را به عهده داشت.

سپاه قدس و افغانستان

سپاه قدس در جریان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق ایجاد 

شد که هدف آن اجرای عملیات در خاک عراق بود و پس از این 

که  کرد  تغییر  قدس  سپاه  مأموریت  رویکرد  هشت ساله،  جنگ 

اکنون مسؤولیت فعالیت های نظامی بیرون از رسحدات ایران را به 

عهده دارد. با این وجود، مأموریت اساسی سپاه قدس، توسعه ی 

کشورهای  در  کشور  این  خارجی  سیاست های  و  ایران  منافع 

تا  خود  وظیفه ی  تطبیق  و  تبیین  در  سپاه،  این  و  است  منطقه 

حدودی کم و کاستی را باقی مناند و توانست به خوبی، مأموریت 

خود را انجام دهد. یکی از دست آوردهای سپاه قدس این بود که 

جنگ و خشونت را از مرزهای ایران دور کرد. عراق و افغانستان 

که دو تا از ناامن ترین کشورهای منطقه در همسایگی ایران قرار 

دارد، از ناامنی ها این کشورها هیچ گونه آسیبی به ایران نرسید و 

توسعه  فرصت  ایرانی ها  به  که  بود  سپاه  واقع، دست آوردهای  در 

یک  مدعی  امروز  ایران  که  است  قدس  نیروهای  پشتیبانی  داد. 

کشور غول در منطقه است.

فعالیت های  نحوه ی  و  اهمیت  سلیانی،  قاسم  ترور  از  پس 

سپاه قدس در سطح منطقه و جهان علنی شد. اکنون کشورهای 

منطقه، به فعالیت های این نیرو، به دیده ترس و تهدید می نگرند 

که بخشی از این تهدید متوجه افغانستان نیز می شود؛ زیرا حضور 

فرماندهان  است.  نبوده  بی پیشینه  افغانستان  در  قدس  سپاه 

طالبان  حاکمیت  و  سابق  شوروی  اشغال  دوران  در  قدس  سپاه 

این کشور  گروه های جهادی  و  احزاب  با  و  افغانستان حضور  در 

و  سیاسی  جدید  نظام  ایجاد  از  پس  داشتند.  نزدیک  همکاری 

ناتو در افغانستان، تهدید سپاه قدس محسوس نبود؛ اما  حضور 

در این اواخر، رد پایی شناسایی شده که نشان می دهد، فردی به 

نام اساعیل قاآنی، معاون پیشین قاسم سلیانی، در افغانستان 

است.  کرده  دیدار  بامیان  از  ایران  سفیر  تقلبی  معاون  نام  به 

اساعیل قاآنی اکنون جانشین سلیانی، فرمانده ی فعلی سپاه 

است.  تعیین شده  قدس 

هم  جان   به  را  امریکا  و  ایران  قدس،  سپاه  رشایطی که  در 

انداخت، افشاسازی حضور اساعیل قاآنی در بامیان، جنجال ها 

و نگرانی های جدی ای را در میان مردم افغانستان خلق کرد و این 

امر سبب شد تا پای سفیر جدید ایران برای ارائه ی توضیحات به 

میز رسانه ها کشانده شود. بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در 

یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان مدعی شد که فرمانده ی 

کنونی سپاه قدس به دعوت رسمی مقام های امنیتی دولت وارد 

افغانستان شده است.  سفیر ایران همچنان تأکید کرد که دولت 

که ساخت  دارد  کار  تحت  بامیان  والیت  در  را  بیارستانی  ایران 

این بیارستان، زمان زیادی را گرفت و به پایه ی اکال نرسید؛ به 

همین خاطر، از آقای »قاآنی« خواسته شد تا دالیل امنیتی آن را 

بررسی کند. او گفت که اساعیل قاآنی با وسایط نقلیه  ی امنیت 

افغانستان به بامیان رفته است.

به تازگی، دولت ایران به ارزش ۲00 میلیون یورو بودجه ای را 

برای سپاه قدس تخصیص داده است و این نیرو، با استفاده از این 

خاورمیانه  در  روی کرد جدی تر  با  را  مأموریت خود  هنگفت،  پول 

گسرش خواهد داد و حوزه های تحت نفوذ امریکایی ها را سخت 

به چالش خواهد کشید که بخشی از این حوزه ها شامل افغانستان 

افغان  مهاجر  جوانان  از  زیادی  شار  ایران،  دولت  می شود.  نیز 

و  داد  قرار  ابزار  »زینبیون«  و  فاطمیون«  »لشکر  چارچوب  در  را 

در  شیعه  مذهب  رسزمین  از  دفاع  چون  مذهبی  ایدیولوژی  با 

ایران  دولت  که  را  بودجه ای  کرد.  استفاده  منطقه ای  جنگ های 

افغانی که  مهاجران  از  یک سو  از  داده،  تخصیص  قدس  سپاه  به 

عده  آن  دیگر،  از سوی  و  مالی می کند  وارد سپاه شده، حایت 

آن ها  به خانواده های  در سپاه قدس می رزمند،  که  مهاجرانی  از 

اعطا می کنند.  را  ایران  تابعیت  و  حقوق هنگفت 

حاال که ایران و امریکا در باالترین جنگ تبلیغاتی و روانی قرار 

توجه  دارد،  وجود  طرف  دو  میان  نظامی  جنگ  احتال  و  دارند 

بیشری در گسرش فعالیت های برون مرزی ایران صورت خواهد 

تعیین کننده ی  که  سلیانی  فرماندهی  به  قدس  سپاه  گرفت. 

راهرد تهران و در حقیقت عمق اسراتژی این کشور است، ایران 

طی دو دهه ی اخیر توانست که از خلیج فارس تا دریای مدیرانه 

راه های زمینی را ایجاد و از طریق عراق، سوریه و لبنان به مناطق 

مورد هدف خود، دست رسی پیدا کند. اکنون که منطقه ی غرب 

آسیا به محل منازعه ی ایران و امریکا تبدیل شده، احتال دارد 

و  معکوس  ایران  پاسداران  قدس  سپاه  نظامی گری  رویکرد  که 

ممکن است این  بار افغانستان عمق اسراتژیک سپاه ایران تعریف 

این  اگر  به چالش بکشد.  را  افغانستان  امریکا در  تا حضور  شود 

احتال درست به نظر آید، تعریف عمق اسراتژیک دولت ایران در 

افغانستان خیلی راحت تر از عراق، سوریه و یمن خواهد بود؛ زیرا با 

توجه به حجم مهاجران افغانی که ایران میزبانی می کند، با توجه 

به مذهب مشرک، زبان مشرک و فرهنگ مشرک، این عوامل 

زمان  هر  از  بیش  را  ایران  نفوذ سپاه  و  داده  به دست هم  دست 

دیگر در افغانستان گسرش می دهد. طی چندین دهه، دیده شد 

که سپاه قدس از گروه های شبه نظامی منطقه به خصوص از گروه 

حزب الله در لبنان، حزب الله کتائب در عراق، اقلیت های شیعی 

در یمن و گروه طالبان در افغانستان پشتیبانی کرده و تجهیزات 

نظامی وافری را در اختیار این گروه ها قرار داده است. در دوران 

از همه ی  افغانستان خصوصا دهه ی هفتاد، سپاه  جنگ داخلی 

و  می کرد  حایت  بودند،  درگیر  یک دیگر  علیه  جریان هایی  که 

مشوره می داد و این حایت در میان گروه های شیعی عریان بود. 

درگیر  احزاب  متام  به  افغانستان  والیت های  در  سپاه  مشاوران 

مشوره می داد تا علیه یک دیگر بجنگند. نتیجه ی همین مشوره ها 

بود که همه ی طرف ها در یک گودال فاجعه فرو رفتند و شکست 

خوردند تا این که گروه طالبان ظهور و همه را حذف کرد. پس از 

رویکرد  افغانستان،  در  ایجاد دولت جدید  و  رژیم طالبان  سقوط 

سپاه نسبت به طالبان تغییر کرد. طی چند دهه ی گذشته، دولت 

ایران، گروه طالبان را حایت های مالی و لوجستیکی کرد که این 

حایت ها بیشر در والیت های فراه، نیمروز و هرات ملموس بود. 

با این وجود، دولت ایران در حالی بودجه ی تازه و هنگفتی را برای 

دولت  با  طالبان  گروه  است  قرار  که  داده  تخصیص  قدس  سپاه 

افغانستان و امریکایی ها صلح کند و اکنون ایران می تواند از گروه 

ایجاب  ایران  به عنوان ماشین جنگی، هرگونه که منافع  طالبان 

کند، اسراتیژی خود را دنبال کند.

سپاه سایه ی سیاه
رد پای نیروی قدس در افغانستان

مهدی حسینی


