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گزارشگفت وگو

پــس از انفجــار در مدرســه ی دارالعلوم الرشیعتــه 

ــتان،  ــه ی پاکس ــهر کویت ــحاق آباد ش ــه ی اس در منطق

اطالعــات مهمــی از نشســت اعضــای رهــری شــورای 

ــا ســازمان اســتخبارات پاکســتان  کویتــه ی طالبــان ب

و قاچاق بــران بــزرگ مــواد مخــدر، بــه بیــرون درز 

ــار  ــات در اختی ــن اطالع ــده ای از ای ــش عم ــرد. بخ ک

روزنامــه ی صبــح کابــل قــرار گرفتــه اســت؛ بــر اســاس 

ــه ی  ــورای کویت ــری ش ــای ره ــات، اعض ــن اطالع ای

ــدر ... ــواد مخ ــزرگ م ــران ب ــان، قاچاق ب طالب

پیچیدگــی رشــته های عصبــی در مغــز انســان، 

گاهــی آن قــدر بیــرون می ریــزد کــه شــناخت انســان 

ــد. انســان  در  ــی کــه هســت می کن ــر از آن را پیچیده ت

ــادی داشــته  ــد زی ــاه و بلن ــان پرش هــای کوت گــذر زم

ــت.  ــرده اس ــقوط ک ــادی س ــای زی ــت و از پرتگاه ه اس

در  انســانی  متدن هــای  نابــودی  و  شــکل گیری 

ــا در  ــت؛ ام ــوده اس ــتا ب ــن راس ــخ در هیم درازای تاری

ــا راه هــای  ــد ت ــت انســان ها پیوســته کوشــیده ان نهای

نــوی را برونــد؛ راهــی کــه شــیوه ی اندیشــدن و در 

ادامــه ماهیــت زندگی کــردن ...

علی ساقی )آوازخوان(

روبــه رو  از  مجموعــه ای  اجتامعــی،  زندگــی 

بدتریــن  از  یکــی  اســت.  دیدارهــا  و  شــدن ها 

رویارویی هــای انســان ها، رویارویــی ای اســت کــه 

در آن رابطــه ی انســانی نابــود می شــود. در ایــن 

رویارویــی فــرد انســانی بــه شــی، بــه هیــوال، بــه 

زبالــه، بــه ناچیــز و هیــچ کاهــش داده می شــود. 

ایــن گونــه رویارویــی از ایــن جهــت می تــوان گفــت 

کــه رویارویــی در ظلمــت اســت؛ چــون بارقــه ی 

می کنــد،  خامــوش  انســان  درون  در  را  زندگــی 

و  می پوشــاند  را  زندگــی  رسارس  غلیــظ  مــه-دود 

چراغ هــای امیــد و فروغ هــای اُنــس را می میرانــد. 

... نکبــت  رسارس  جهــان 

پــس از چنــد صــدای زنــگ، تلفونــم را جــواب 

خــط  پشــت  از  غم گینــی  صــدای  می دهــد. 

خصوصــی  شــفاخانه ی  بــه  را  »بــرادرم  می آیــد: 

ــم، یــک داکــر برآمــد گفــت کــه  صحــت نویــن بردی

مــا امکانــات تــداوی او را نداریــم. بــه ســختی در آن 

وقــت شــب یــک موتــر پیــدا کردیــم و تــا رســیدن بــه 

ــان داد.«  ــرادرم ج ــفانه ب ــی متأس ــفاخانه ی عامل ش

ایــن ســخنان عبدالشــکور ظفــری، بــرادر علی ســینا 

ظفــری اســت؛ جوانــی کــه مدتــی قبــل پــس از رضب 

ــت دزدان ... ــه دس ــو  ب چاق

زمســتان،  روزهــای  از  یکــی  ســوزان  رسمــای  در 

ســاله.   60 حــدودا  مــردی  می یامبــش.  خیرخانــه  در 

رفتــه ی  روزهــای  از  خــر  پیشــانی اش  چین هــای 

را  گندمــی اش  جــو  موهــای  می دهــد.  جوانــی اش 

دســت هایش  از  یکــی  اســت.  پوشــانده  کالهــی  زیــر 

... دســت  و  دارد  دســت کش 

کــه  هــرات می گوینــد  والیــت  در  محلــی  مســؤوالن 

جنــازه ی زین العابدیــن ســادات، یکــی از قربانیــان رویــداد 

ســقوط هوایپــامی اوکرایــن در ایــران، بــه ایــن والیــت 

ــت.  ــده اس ــل ش منتق

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )27جــدی( از ســوی 

دفــر مطبوعاتــی مقــام والیــت هــرات ...

در  افغانســتان  19ســال  زیــر  کرکــت  ملــی  تیــم 

نخســتین بــازی جــام جهانــی، تیــم ملــی کرکــت آفریقــای 

داد.   را شکســت  جنوبــی 

در ایــن بــازی ابتــدا تیــم ملــی کرکــت آفریقــای جنوبی، 

ــا از دســت  ــازی، ب ــی آغــاز کــرد و در   30 اُِور ب ــه توپ زن ب

دادن متــام بازی کنــان خــود ...

ــه  اعضــای گــروه بین املللــی هامهنگــی و پاســخ دهی ب

خانواده هــای قربانیــان ســانحه ی هوایــی تهــران، خواســتار 

پرداخــت غرامــت از ســوی دولــت ایــران شــدند.

از  و ســویدن  اوکرایــن  بریتانیــا،  کانــادا،  افغانســتان، 

جملــه  کشــورهایی اســتند کــه شــهروندان آن هــا در ســقوط 

هواپیــامی اوکراینــی در فضــای هوایــی تهــران ...

جنازه ی زین العابدین سادات
 به هرات رسید

بربهای آبی افغانستان، آفریقای جنوبی
را شکست دادند

افغانستان و چهار کشور دیگر از ایران 
خواستار پرداخت غرامت شدند

ما نیاز داریم اول
با خود مان صلح کنیم

هر طرحی که به آتش بس
ختم شود خوب است

هواداران افراطی، شامری از 
چهره های موسیقی مان را تنبل 

بار آورده اند

انصاری؛ محصول مفت چری
 و دریوز گی

دیروز را
 در امروز زیسنت

مالقات در بن بست ظلمت

زندگی هایی که با یک نه
از بین می روند
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آی اِس آی و طالبان به 
دنبال »دهلیز مصؤون« 

قاچاق مواد مخدر



ل
ل او

سا
امره  162              

ش
شنبه                   

                   13
ی 98

د
ی 2020        28 ج

18 جنور
w

w
w.subhekabul.com

مدرســه ی  در  انفجــار  از  پــس 

منطقــه ی  در  دارالعلوم الرشیعتــه 

اســحاق آباد شــهر کویتــه ی پاکســتان، 

اطالعــات مهمــی از نشســت اعضــای 

طالبــان  کویتــه ی  شــورای  رهــری 

و  پاکســتان  اســتخبارات  ســازمان  بــا 

قاچاق بــران بــزرگ مــواد مخــدر، بــه بیــرون درز کــرد. بخــش 

عمــده ای از ایــن اطالعــات در اختیــار روزنامــه ی صبــح کابــل 

قــرار گرفتــه اســت؛ بــر اســاس ایــن اطالعــات، اعضــای 

رهــری شــورای کویتــه ی طالبــان، قاچاق بــران بــزرگ مــواد 

مخــدر، افــراد ارتباطــی ISI و رییــس پولیــس اســحاق آباد 

ــتی را در  ــدی( نشس ــنبه )19 ج ــام گاه روز پنج ش ــه ، ش کویت

مدرســه ی دارالعلــوم الرشیعتــه ی اســحاق آباد کویتــه، برگــزار 

کردنــد کــه ایجــاد »دهلیزمصــؤون« بــرای قاچــاق و ترانزیــت 

مــواد مخــدر بــه داخــل پاکســتان و گــردآوری پول هــای 

ــود. ــن نشســت ب ــی ای قاچــاق مــواد مخــدر از آجنــدای اصل

ــی  ــتان نظام ــون در بیامرس ــه هم اکن ــم ک ــیخ عبدالحکی ش

الهــور پاکســتان تحــت درمان اســت، او از ســوی رهری طالبان 

ــواد  ــت م ــاق و ترانزی ــؤون قاچ ــای مص ــا راه ه ــت دارد ت مأموری

مخــدر را بــه داخل پاکســتان بــاز کند و مــواد مخدر افغانســتان 

از مســیر پاکســتان بــه کشــورهای دیگــر ترانزیــت شــود. در این 

جلســه، شــیخ عبدالحکیــم از ســازمان  اســتخبارات پاکســتان 

ــه داخــل پاکســتان  ــواد مخــدر ب می خواهــد کــه در قاچــاق م

ــواد مخــدر،  ــت م ــت راه ترانزی ــن امنی ــد و از تأمی همــکاری کن

ــان از  ــات طالب ــال، قاضی القض ــن ح ــد. در عی ــان ده اطمین

ــای  ــورد پول ه ــه در م ــد ک ــدر می خواه ــواد مخ ــران م قاچاق ب

گــردآوری شــده گــزارش دهنــد؛ زیــرا پایــان ســال نزدیــک اســت 

و بایــد مشــخص شــود کــه در ســال جــاری، چــه مقــدار پــول از 

قاچــاق مــواد مخــدر بــه دســت آمــده اســت.

در ایــن مجلــس، شــورای کویتــه ی طالبــان از ســازمان 

ــز مصــؤون  اســتخباراتی پاکســتان می خواهــد کــه یــک دهلی

ــدر از  ــواد مخ ــا م ــود ت ــاخته ش ــدر س ــواد مخ ــاق م ــرای قاچ ب

افغانســتان بــه داخــل پاکســتان قاچــاق و بــه کشــورهای 

دیگــر ترانزیــت شــود کــه در ایــن راســتا، ســازمان اســتخباراتی 

ــود. ــاد نش ــی ایج ــا مزاحمت ــد ت ــکاری کن ــتان هم پاکس

چه کسانی کشته و زخمی شدند؟

امان اللــه فرزنــد عبدالغنــی، رییــس پولیــس منطقــه ی 

مولــوی  پــر  محمــد  اخــر  حاجــی  کویتــه،  اســحاق آباد 

عبدالحــق -عبدالحــق عضــو کمیســیون نظامــی در والیت های 

ارزگان-  والیــت  در  طالبــان  نظامــی  فرمانــده ی  و  جنوبــی 

ــرادر  ــم، نظــرگل ب ــرادر شــیخ عبدالحکی حاجــی صوفــی زاده ب

ــان-  ــی طالب مــال گل آغــا –مــال گل آغــا رییــس کمیســیون مال

ــر مــواد مخــدر و دوســت نزدیــک  حاجــی احمدخــان، قاچاق ب

»رساج الدیــن حقانــی«، بــرادر مالعبدالحکیــم، دوســت نزدیــک 

شــیخ عبدالحکیــم، مفتــی طالبــان و مســؤول مدرســه ی 

دارالعلــوم الرشیعتــه از جملــه کســانی اســتند کــه در ایــن 

جلســه حضــور داشــتند و در اثــر انفجــار کشــته و زخمــی شــده 

 انــد. عبدالغفــور و قــدرت، پران شــیخ عبدالحکیــم نیز زخمی 

شــده و در بیامرســتان  ملکــی کویتــه تحــت درمــان قــرار دارنــد.

ــک  ــتان، رشی ــه ی پاکس ــحاق آباد کویت ــس اس ــس پولی ریی

نشســت مهــم طالبــان و ســازمان اســتخباراتی پاکســتان بــود و 

افــراد او، مأموریــت داشــتند تــا امنیــت ایــن نشســت را تأمیــن 

کننــد. پولیــس اســحاق آباد در تشــکیالت خــود، تشــکیل 

ــن تشــکیل  ــام CID ایجــاد کــرده اســت کــه ای ــه ن ــازه ای را ب ت

دو هــدف اساســی دارد: اول، زخمی هــا و کشــته های طالبــان 

افغانســتانی را بــه بیامرســتان های ملکــی کویتــه انتقــال و 

تحــت درمــان قــرار می دهــد و دوم، تجهیــزات و جنگ ابزارهــای 

ــد. ــان افغانســتانی فراهــم می کن ــرای طالب نظامــی را ب

شــیخ عبدالحکیــم، قاضی القضــات طالبــان، مهم تریــن 

فــرد طالبــان بــود کــه در ایــن نشســت زخمــی شــد. او کــه تــا 

فــردای آن حادثــه در بیامرســتان ملکــی کویتــه تحــت درمــان 

قــرار گرفتــه بــود، اکنــون ISI پاکســتان او را جهــت تــداوی بهــر 

بــه بیامرســتان نظامی»الهــور« انتقــال داده اســت.

ــه،  ــحاق آباد کویت ــه ی اس ــس منطق ــس پولی ــه، ریی امان الل

دوســت نزدیــک شــیخ عبدالحکیم و صــدر ابراهیم اســت. صدر 

ــان  ــه فرمانده ــت ک ــان اس ــته ی طالب ــراد برجس ــم از اف ابراهی

ــم،  ــدر ابراهی ــروه دارد. ص ــن گ ــان ای ــادی را در می ــی زی نظام

رییــس پیشــین کمیســیون نظامــی اســت؛ امــا بنا بــر اختالفات 

ــای  ــی در تصمیم گیری ه ــش چندان ــون نق ــی، اکن میان گروه

ــدر  ــواد مخ ــر م ــان، قاچاق ب ــی احمدخ ــدارد. حاج ــان ن طالب

گــروه  معــاون  حقانــی،  رساج الدیــن  نزدیــک  دوســت  و 

ــدان ارتباطــی ســازمان  ــر، کارمن ــن قاچاق ب ــان اســت. ای طالب

ــود. ــه آورده ب ــن جلس ــتان را در ای ــتخباراتی پاکس اس

ولــد  رفیع اللــه  عبداللــه،  ولــد حاجــی  حفیظ الرحــامن 

عبدالخالــق، الله محمــد ولــد عبدالبصیــر، مولــوی عبداملنــان 

جهان گیــر ولــد گل خــان، نجیب اللــه ولــد قــاری قطــب، حافــظ 

ولــی ولــد الله یــار، کاکاجــان )ناشــناخته( و مطیع اللــه از 

جملــه افــرادی اســتند کــه در کنــار دیگــران کشــته شــده  انــد. 

ISI متامــی زخمی هــای ایــن انفجــار را در بیامرســتان ملکــی 

کویتــه و بیامرســتان ملکــی »گیالنــی« تحــت درمــان قــرار داده 

ــرار دارد. ــه شــدت تحــت نظــارت ISI ق ــن بیامرســتان ها ب و ای

ســازمان اســتخباراتی پاکســتان تــالش کــرد کــه مســؤولیت 

ایــن انفجــار را بــه عهــده گروه هــای دیگــر بینــدازد، در حالــی 

ــود.  ــان ب ــی طالب ــات داخل ــی از اختالف ــه ناش ــن حادث ــه ای ک

ــداد  ــازه ن ــتان را اج ــی پاکس ــات داخل ــه مطبوع ــچ گون ISI هی

ــش  ــم پوش ــا ه ــد و ی ــه کنن ــی تهی ــداد گزارش ــن روی ــه از ای ک

ــن  ــات ای ــه تلف ــرد ک ــالش ک ــتان ت ــتخبارات پاکس ــد. اس دهن

رویــداد را برعکــس جلــوه دهــد کــه گویــا، قربانــی ایــن رویــداد 

طالبــان افغانســتانی نیســتند؛ در حالــی  کــه همــه ی کشــته ها 

ســازمان  نفــوذ  تحــت  افغانســتانی  طالبــان  زخمی هــا  و 

ــتند. ــور اس ــن کش ــتخباراتی ای اس

گــروه  بــه  مربــوط  نــوار صوتــِی  روی داد،  ایــن  از  پــس 

ــه و در  ــرار گرفت ــل ق ــح کاب ــه ی صب ــار روزنام ــان در اختی طالب

ــی  ــاس تلفون ــر مت ــان یک دیگ ــان می ــای طالب ــوار اعض ــن ن ای

برقــرار می کننــد و ایــن حادثــه را بــه شــدت حیران کننــده 

می خواننــد.

در ایــن نــوار صوتــی، اعضــای طالبــان می گوینــد کــه اکــر 

ــتخبارات  ــدند و اس ــته ش ــه کش ــن جلس ــراک کنندگان ای اش

پاکســتان، جســدهای کشته شــدگان را تحویــل نــداده اســت. 

در ایــن نــوار صوتــی، اعضــای طالبــان چنیــن می گوینــد: 

»خــر بدتــر ایــن اســت کــه جســد شــهیدان را ندادنــد. گفتنــد 

کــه بــه البراتــوار می برنــد؛ امــا مــا خــر شــدیم کــه جســدها را 

بــه ســگ ها دادنــد. مــه کــه حیــران شــدم، دوســتی و همــکاری 

کــه ایــن قســم نیســت.«

ــفتگی در  ــک آش ــه ی ــد ک ــان می ده ــود نش ــات موج اطالع

روابــط و نــوع همــکاری ســازمان اســتخباراتی پاکســتان و گــروه 

طالبــان بــه میــان آمــده اســت. ایــن آشــفتگی، درســت زمانــی 

برجســته می شــود کــه ISI نتوانســته امنیــت افــراد نفــوذی خود 

در گــروه طالبــان را تأمیــن کنــد. در عیــن حــال، محتــوای نــوار 

ــار  ــوع انفج ــه وق ــد ک ــان می ده ــان نش ــای طالب ــی اعض صوت

ــای  ــی جنازه ه ــدم تحویل ده ــه و ع ــورای کویت ــت ش در نشس

آن هــا، بــر دوســتی ســازمان اســتخباراتی پاکســتان و طالبــان 

ســایه افکنــده اســت.

پــس از یــک هفتــه از وقــوع ایــن رویــداد امــا هیــأت 

ــن دور مذاکــرات   ــکا، یازدهمی ــان و امری ــده ی طالب مذاکره کنن

شــان را در دوحــه پایتخــت قطــر آغــاز کردنــد. ســخن گوی 

دفــر سیاســی طالبــان اعــالم کــرده کــه دو طــرف در خصــوص 

آن«  بــه  مربــوط  مراســم  و  موافقت نامــه ی صلــح  »امضــای 

گفت وگــو کــرده انــد.

زن  خرنــگاران  حضــور  و  نقــش 

ــان و روی  ــقوط دوره ی طالب ــس از س پ

ــرده و  ــد، گس ــت جدی ــدن حکوم کارآم

چشــم گیر بــوده اســت. حامیت هــای 

قانونــی و فضــای بــاز رســانه ای، ســبب 

ــا  ــد؛ ام ــانه ای رو بیاورن ــای رس ــه فعالیت ه ــان ب ــا زن ــد ت ش

بــا گذشــت زمــان و وضعیــت بــد امنیتــی، ایــن حضــور 

ــور  ــف حض ــی مختل ــه دلیل های ــه و ب ــش یافت ــاره کاه دوب

خرنــگاران زن کم تــر شــده اســت؛ امــا کاهــش حضــور 

ــه  ــور خالص ــت در کش ــود امنی ــا در نب ــگاران زن تنه خرن

ــم، نبــود زنــان  منی شــود؛ بلکــه معــاش و امتیازهایــی ک

در ســطح مدیریــت رســانه ها، تبعیــض، آزار و اذیــت در 

محیــط کار و بیــرون از آن، از چالش هــای دیگــر زنــان 

ــت. ــگار اس خرن

حســینه صافــی، وزیــر اطالعــات و فرهنــگ، در کنفرانــس 

دو روزه ای کــه از ســوی نهادهــای حامــی خرنــگاران تحــت 

در  زن  خرنــگاران  بــرای  چالش هــا  و  »فرصت هــا  نــام 

ــان  ــت: »زن ــود، گف ــده ب ــزار ش ــتان«  برگ ــانه های افغانس رس

خرنــگار در افغانســتان بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو 

اســتند. ناامنــی و ســنت های ناپســند جامعــه باعــث شــده 

ــد.  ــلک کنن ــور و مس ــرک کش ــان ت ــن زن ــدادی از ای ــه تع ک

ــد  ــت دارن ــزرگ فعالی ــهرهای ب ــر در ش ــگاران زن بیش خرن

و در تعــدادی از والیت هــا حضــور زنــان کم رنــگ اســت. 

ــه  ــکا از جمل ــا و پکتی ــر، پکتی ــر، ک ــتان، ارزگان، لوگ نورس

شــش والیــت اســت کــه هیــچ خرنــگار زن فعالیــت نــدارد.«

در حــال حــارض 96 شــبکه ی تلویزیونــی، 190 شــبکه ی 

ــی در کشــور فعالیــت دارد  ــی و 1500 رســانه ی چاپ رادیوی

کــه زنــان تنهــا رهــری ده رســانه را بــه عهــده دارنــد.

در  گوینــده   عنــوان  بــه  بیشــر  رســانه ها  در  زنــان 

و  تلویزیون هــا  در  تفریحــی  و  اجتامعــی  برنامه هــای 

دارنــد. فعالیــت  رادیوهــا 

بحث، بحِث رقابت اســت نه امتیاز مثبت! 

شــبکه ی  از  منایندگــی  بــه  نجفــی زاده،  لطف اللــه 

تلویزیونــی طلــوع در ایــن کنفرانــس گفــت کــه 20  درصــد 

ــه  ــد ک ــکیل می ده ــان تش ــبکه را زن ــن ش ــدان ای از کارمن

ــد. ــور دارن ــه حض ــان روی صحن ــر ش بیش

بیشــر  حضــور  خواســتار  »مــن  افــزود:  نجفــی زاده 

ــی بیشــر  ــن حضــور زمان ــا ای ــان در رســانه ها اســتم؛ ام زن

خواهــد شــد کــه زنــان خــود شــان تــالش کننــد و مســلکی 

ــوند.« ــروز ش ــردان پی ــا م ــت ب ــد در رقاب ــا بتوانن ــوند ت ش

بــه  پیرشفــت  بــرای  زنــان  قاطــع  تصمیــم  و  اراده 

ــت و  ــردن ظرفی ــاال ب ــگاری و ب ــه ی خرن ــوص در عرص خص

ــان  ــه زن ــت ک ــی اس ــان، دو عامل ــری آن ــی و فک ــوان علم ت

خرنــگار را کمــک می کنــد تــا حضــور کمــی و کیفــی 

باشــد. داشــته  رســانه ها  در  بیشــری 

ــد  ــگار و فعــال حقــوق زن، می گوی ــدا ســاغری، خرن وی

کــه مــا ســه نســل خرنــگاری را پشــت رس گذاشــتیم؛ نســل 

اول، نســلی بــود کــه رســانه ها تــازه بــه فعالیــت آغــاز کــرد 

و از آن زمــان چنــد زن انگشت شــامر بــه جــا مانــده اســت. 

ــود؛ نســلی کــه ســینه  نســل دوم، نســِل پــس از طالبــان ب

ســپر کــرد و فعاالنــه کار خرنــگاری اش را انجــام داد و علیه 

همــه نامالیمت هــا و رســوم ناپســند ایــن جامعــه جنگیــد.

بــا اشــاره ی دســت بــه حــارضان تــاالر کــه زنــان جــوان 

شــام  ســوم  نســل  گفــت،  داشــتند،  حضــور  خرنــگار 

ادامــه دهیــد، نســل  اگــر چنیــن  اســتید. نســلی کــه 

ــاآگاه و کم مطالعــه  ــود. بیشــر از شــام ن چهــارم نخواهــد ب

ــن باعــث می شــود کــه رســانه ها از شــام ســوء  اســتید و ای

ــوق  ــی شــام از حــق و حق ــا زمان ــد؛ ت اســتفاده تجــاری کن

تــان آگاه نشــوید و بــه مســلک تــان تخصــص پیــدا نکنیــد، 

ــک کاالی  ــوان ی ــه عن ــام ب ــان از ش ــا آن زم ــت ت ــح اس واض

تجــاری در رســانه های تصویــری اســتفاده می شــود.

قتل خربنگاران زن

بررســی  کمیتــه ی  مســؤول  مقصــودی،  نجیب اللــه 

قضایایــی خشــونت علیــه خرنــگاران در وزارت داخلــه، در 

ایــن کنفرانــس گفــت کــه از ســال 2001 تــا کنــون 102 

ــده  ــته ش ــتان کش ــانه ای در افغانس ــد رس ــگار و کارمن خرن

انــد کــه 11 زن خرنــگار افغــان و دو زن خرنــگار خارجــی 

ــد.  ــدگان ان ــن کشته ش ــامل ای ش

ــگاران  ــن خرن ــن ای ــت ت ــه هش ــرد ک ــالوه ک ــودی ع مقص

زن بــه قتــل رســیده اســت و متباقــی در اثــر حمله هایــی 

ــد؛ از  ــده ان ــته ش ــا کش ــاری و مبب گذاری ه ــتی، انتح تروریس

ــن  ــارب ای ــن هشــت قتــل، شــش قتــل آن توســط اق ــان ای می

زنــان صــورت گرفتــه اســت کــه عامــالن آن دســتگیر شــده انــد. 

شــیام رضایــی، شــکیبا ســانگه آمــاج، ذکیــه ذکــی، دنیــا 

ذاکــری، پلوشــه توخــی، مریــم ابراهیمــی، زینــب میرزایــی، 

محــرم درانــی و مینــه منــگل، خرنــگاران رســانه ای زن 

ــکاس و  ــوی، ع ــا کوتول ــاس و ماری ــا نیدرینگه ــان و آنی افغ

ــگاران زن اســتند کــه در  ــه خرن ــگار خارجــی از جمل خرن

ــد. افغانســتان کشــته شــده ان

چالش هــا در برابــر خرنــگاران زن تنهــا در جامعــه و 

ــورد  ــس در م ــن کنفران ــود؛ در ای ــه منی ش ــواده خالص خان

ــد  ــت ندارن ــز امنی ــای کاری نی ــان در محیط ه ــه زن ــن  ک ای

بحــث شــد. زنــان در بــدل کار مســاوی بــا مــردان، امتیــاز 

ــی آورد. ــت من ــه دس ــاوی ب مس

اطالعــات  وزارت  اداری  معیــن  مصطفــوی،  مــژگان 

فرهنــگ، می گویــد کــه زنــان خرنــگار محیــط امــن و 

مصــؤون در ســاحه ی کار ندارنــد. آزار و اذیــت روحــی، 

تبعیــض و امتیــاز نابرابــر، باعــث می شــود زنــان از کار 

شــوند. دل رسد 

زنــان خرنــگار بــا بــاال بــردن ســطح دانــش علمــی 

نامالیمت هــای  همــه  علیــه  می تواننــد  شــان  فکــری  و 

تــا در ســطع  اجتامعــی مبــارزه کننــد و موفــق شــوند 

کننــد. کار  رســانه ها  رهــری  یعنــی  بــاال  و  متوســط 

2

اطالعــات درزکــرده از نشســت اعضــای رهــری شــورای 

و  پاکســتان  اســتخبارات  ســازمان  بــا  طالبــان  کویتــه ی 

ــی  ــکاری تنگاتنگ ــر از هم ــدر، خ ــواد مخ ــزرگ م ــران ب چاقاق ب

ــدر را در  ــواد مخ ــان، آی اس آی و م ــث، طالب ــه مثل ــد ک می ده

ــود  ــرار ب ــه ق ــت ک ــن نشس ــد. ای ــره می زن ــم گ ــه ه ــتان ب افغانس

ــدون حاشــیه ی رســانه ای در منطقــه ی اســحاق آباد  ــی و ب پنهان

انفجــاری  پــی  در  شــود،  برگــزار  پاکســتان  کویتــه ی  شــهر 

ــرد  ــالش ک ــتان ت ــتخبارات پاکس ــد اس ــر چن ــد. ه ــاز ش خرس

مانــع خررســانی رســانه های پاکســتانی از ایــن انفجــار شــود؛ 

نــرش چنیــن  و  از پخــش  امــروز، جلوگیــری  امــا در دنیــای 

موضوعاتــی بــه دلیــل گســرش ارتباطــات و چرخــه ی اطالعــات، 

ــت. ــن اس ناممک

طبــق اطالعاتــی کــه روزنامــه ی صبــح کابــل از ایــن نشســت 

بــه دســت آورده اســت، هــدف از ایــن نشســت، ایجــاد هامهنگی 

ــتخبارات  ــدر و اس ــواد مخ ــان، قاچاق بــران م ــکاری طالب و هم

پاکســتان بــوده اســت تــا بــه راه هــای مصؤون تــری بــرای قاچــاق 

و ترانزیــت مــواد مخــدر از افغانســتان بــه پاکســتان و از آن کشــور 

بــه کشــورهای دیگــر، جســت وجو کننــد. آی اس آی پاکســتان، 

ــارت  ــن تج ــهیل کننده را در ای ــش تس ــات، نق ــن اطالع ــق ای طب

ســه جانبــه –طالبــان، پاکســتان و قاچاق بــران- بــازی می کنــد. 

بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده، قاچاق بــران بــا همــکاری 

ــد  ــتان می کنن ــتان وارد پاکس ــدر را از افغانس ــواد مخ ــان م طالب

و آی اس آی پاکســتان ترانزیــت ایــن مــواد بــه دیگــر کشــورها را 

ــد. ــام می ده انج

ایــن جلســه ی هامهنگــی،  در  انفجــار  وقــوع  هــر چنــد 

افــراد  بــه مــرگ  پــروژه را مختــل کــرده و  ایــن  از  قســمتی 

مهمــی از طالبــان و قاچاق بــران مــواد مخــدر انجامیــده اســت؛ 

ــط  ــه رواب ــت ک ــن اس ــر ای ــت، بیان گ ــن نشس ــوای ای ــا محت ام

ــتان،  ــدر در افغانس ــواد مخ ــد م ــت و تولی ــن کش ــی بی تنگاتنگ

طالبــان و پاکســتان وجــود دارد کــه چرخــه ی تولیــد مــواد مخــدر 

را در افغانســتان می چرخانــد و بــا پولــی کــه از ایــن طریــق بــه 

ــان دوران  ــزم هم چن ــونت و تروری ــه ی خش ــد، چرخ ــت می آی دس

ــه  ــل ب ــح کاب ــه صب ــی ک ــمتی از اطالعات ــد. در قس ــدا می کن پی

ــی از  ــه یک ــان ک ــات طالب ــت، قاضی القض ــه اس ــت یافت آن دس

تأثیرگذارتریــن افــراد طالبــان کــه در ایــن انفجــار زخمــی شــده 

ــای  ــه پول ه ــد ک ــدر می خواه ــواد مخ ــران م ــت، از قاچاق ب اس

ــک  ــال نزدی ــان س ــرا پای ــد؛ زی ــزارش دهن ــده را گ ــردآوری ش گ

ــد مشــخص شــود کــه در ســال جــاری، چــه مقــدار  اســت و بای

ــر بنیــاد  ــه دســت آمــده اســت. ب ــول از قاچــاق مــواد مخــدر ب پ

ــده ی  ــاالت متح ــژه ی ای ــازرس وی ــا اداره ی ب ــیگار ی ــزارش س گ

امریــکا بــرای بازســازی افغانســتان، تنهــا در ســال 2018، 

کشــت مــواد مخــدر 600 میلیــون در افغانســتان عایــد داشــته 

اســت کــه 30 درصــد متــام عوایــد داخلی افغانســتان را تشــکیل 

می دهــد؛ ایــن درآمــد 600میلیونــی، بــه صــورت مســتقیم و 

ــه گروه هــای مســلح مخالــف دولــت می رســد و  ــر مســتقیم ب غی

ــود. ــاق می ش ــد و قاچ ــان تولی ــرل آن ــر کن ــاحات زی در س

پاکســتان، بارهــا بــه همــکاری بــا گروه هــای تروریســتی 

ــای  ــا گزارش ه ــت و ی ــرده اس ــراف ک ــتان اع ــاک افغانس در خ

ــزم  ــد تروری ــن کشــور، در تولی ــه ای ــی نشــان داده اســت ک موثق

در افغانســتان و منطقــه دســت دارد و اســتخبارات ایــن کشــور، 

پشــت متــام ناامنی هــا در افغانســتان ایســتاده اســت. هــر چنــد 

ــتان و  ــح در افغانس ــدن صل ــور از آم ــن کش ــای ای ــرا مقام ه ظاه

ریشــه کن کــردن تروریــزم، حامیــت کــرده انــد و نشــان داده 

ــور  ــن کش ــت یابی ای ــرای دس ــتان ب ــا افغانس ــگام ب ــه هم ــد ک ان

بــه صلــح و ثبــات تــالش خواهنــد کــرد؛ امــا نشســت اخیــر رسان 

ســازمان اســتخباراتی ایــن کشــور بــا طالبــان و قاچاق بــران 

ــرای  ــا ب ــه تنه ــور ن ــن کش ــه ای ــد ک ــان می ده ــدر، نش ــواد مخ م

ــح در  ــه صل ــد ک ــالش منی کن ــح ت ــه صل ــتان ب ــیدن افغانس رس

افغانســتان خــالف منافــع ایــن کشــور اســت و اســتخبارات 

پاکســتان از هیــچ تالشــی بــرای نرســیدن افغانســتان بــه صلــح 

ــغ نخواهــد کــرد. دری

ــواد  ــد م ــت و تولی ــی کش ــه بان ــان ک ــت طالب ــی موجودی وقت

ــرای  ــدی ب ــع درآم ــد منب ــتند، می توان ــتان اس ــدر در افغانس مخ

اســتخبارات ایــن کشــور باشــد تــا ایــن درآمــد را بــه اهــداف 

اســتخباراتی اش بــه مــرف برســاند، مســلم اســت کــه پاکســتان 

از صلــح در افغانســتان حامیــت نکنــد و مانعــی باشــد بــرای 

ــه دســت آمده از ایــن  ــه صلــح. اطالعــات ب رســیدن افغانســتان ب

نشســت کــه بــا انفجــاری بــه خــاک و خــون کشــیده شــد، نشــان 

می دهــد کــه چگونــه اســتخبارات پاکســتان از وجــود تروریــزم در 

ــی دارد. ــد و برادرخواندگ ــن می کن ــش را تأمی ــتان منفعت افغانس

ــوان همــکار اســراتژیک  ــه عن ــکا ب ــت افغانســتان و امری دول

ایــن کشــور کــه روی همکاری هــای پاکســتان در پروســه ی 

صلــح حســاب بــاز کــرده انــد، بایــد اطالعــات درزکــرده از ایــن 

نشســت را جــدی بگیرنــد و نقابــی کــه پاکســتان پشــت آن 

پنهــان شــده اســت را بردارنــد. اگــر ایــاالت متحــده و کشــورهای 

دیگــر، بــا شــناخت دقیــق از عمل کــرد پاکســتان در قبــال 

افغانســتان و تروریــزم، بــر ایــن کشــور فشــارهای بین املللــی را 

ــان  ــن طالب ــس از پیوس ــه پ ــن ک ــامل ای ــد، احت ــش ندهن افزای

ــن  ــرای تأمی ــری را ب ــروه دیگ ــتان گ ــح، پاکس ــه ی صل ــه پروس ب

منافعــش در افغانســتان ایجــاد کنــد، دور از انتظــار نیســت. 

ــات  ــد، از اختالف ــادگی می توان ــه س ــور، ب ــن کش ــتخبارات ای اس

را  آنــان  از  و بخشــی  اســتفاده کــرده  میان گروهــی طالبــان 

دوبــاره بــه فعالیت هــای تروریســتی در افغانســتان فعــال کنــد. 

ــا توجــه بــه نفــوس پاکســتان کــه گفتــه می شــود تــا ده ســال  ب

دیگــر بــه 245 میلیــون می رســد، بــه ســادگی می تــوان بــه ایــن 

نتیجــه رســید کــه اگــر اهــداف شــوم ســازمان اســتخباراتی ایــن 

کشــور در قبــال افغانســتان مهــار نشــود، می توانــد بــرای کشــور 

ــی افغانســتان دردرسســاز دایمــی شــود. ــد میلیون ســی و چن

آی اِس آی و طالبان به دنبال
 »دهلیز مصؤون« قاچاق مواد مخدر

فرصت ها و چالش های خربنگاران زن
 در رسانه های افغانستان

مثلث طالبان مواد 
مخدر و آی اس آی

سیدمهدی حسینی

راحله یوسفی
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زنــگ،  صــدای  چنــد  از  پــس 

ــدای  ــد. ص ــواب می ده ــم را ج تلفون

غم گینــی از پشــت خــط می آیــد: 

»بــرادرم را بــه شــفاخانه ی خصوصــی 

صحــت نویــن بردیــم، یــک داکــر 

برآمــد گفــت کــه مــا امکانــات تــداوی او را نداریــم. بــه 

ــم و  ــدا کردی ــر پی ــک موت ــب ی ــت ش ــختی در آن وق س

ــرادرم  ــه شــفاخانه ی عاملــی متأســفانه ب ــا رســیدن ب ت

ــرادر  ــن ســخنان عبدالشــکور ظفــری، ب جــان داد.« ای

علی ســینا ظفــری اســت؛ جوانــی کــه مدتــی قبــل 

پــس از رضب چاقــو  بــه دســت دزدان مســلح در غــرب 

ــد. ــته ش ــل کش کاب

کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه  علی ســینا  بــرادر 

می گویــد، حوالــی هشــت ونیم شــب بــود کــه بــرادرش 

بــرای آخریــن بــار بــه آن هــا متــاس گرفــت و بــرای زنــده 

ــینا او را  ــی س ــواده ی عل ــرد. خان ــال می ک ــش تق ماندن

در حالــی می یابنــد کــه میــان خــون غلــت می خــورد. 

علــی ســینا را بــه نزدیک تریــن شــفاخانه می برنــد. 

داکــر مؤظــف در شــفاخانه، بــه بهانــه ی نداشــن 

ــی  ــن عل ــی از پذیرف ــات کاف امکان

ــواده ی  ــد. خان ــاز می زن ــینا رس ب س

علــی ســینا نزدیــک ســاعت نُه ونیــم 

ــِد زخمــی روی  ــا فرزن شــِب شــنبه ب

شــفاخانه ی  راهــی  شــان  دســت 

دیگــری می شــوند؛ امــا علــی ســینا 

شــفاخانه ی  بــه  رســیدن  از  قبــل 

دومــی، روی دســتان خانــواده اش 

جــان می دهــد.

مــرگ او در ایــن چنــد روز اخیــر 

از جملــه ی اتفاقاتــی بــود کــه متــام 

غفلــت  امــا  داد؛  تــکان  را  کابــل 

داکــران  شــفاخانه  های خصوصــی 

ــان  ــان مریض ــا ج ــردن ب ــازی ک و ب

تکان دهنده تــر از ایــن مســائل بــود. 

ــاده اســت کــه مریضــی در نتیجــه ی  ــاق افت ــا اتف باره

شــفاخانه های  در  داکــران  غفلــت  و  بی توجهــی 

شــخصی و دولتــی جــان باختــه اســت و پــس از ســپری 

شــدن مدتــی، همــه چیــز بــه حالت عــادی برگشــته که 

انــگار هیــچ اتفاقــی نیفتــاده باشــد. مــردم از ایــن کــه 

مریضــان عاجــل شــان در شــفاخانه های خصوصــی و 

ــد.  ــاکی ان ــود، ش ــه منی ش ــی پذیرفت دولت

صحــت  وزارت  ســخن گوی  شــکوهمند،  توحیــد 

ــز  ــد: »مراک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــه، ب عام

ــور  ــه ط ــات، ب ــز و والی ــطح مرک ــود در س ــی موج صح

ــاز  ــتان ب ــهروندان افغانس ــام ش ــه روی مت ــاعته ب 24س

اســت و هیــچ گونــه تبعیــض قومــی و زبانــی در قســمت 

ــدارد.« ــود ن ــردم، وج ــه م ــات ب ــه ی خدم ارائ

جاویــد، 32 ســال دارد و یکــی دیگر از باشــنده های 

شــهر کابــل اســت کــه حــدود چهــار ســال قبــل توســط 

افــراد مســلح ناشــناس در محوطــه ی رسای غزنــی 

شــفاخانه های  را  او  بــود.  شــده  زخمــی  چاقــو  بــا 

ــدن  ــه ش ــکل نپذیرفت ــود. مش ــه ب ــز نپذیرفت ــی نی دولت

مریضــان بــه ویــژه افــرادی کــه زخمــی انــد، تنهــا 

از  بســیاری  نیســت،  شــخصی  شــفاخانه های  در 

شــفاخانه های دولتــی نیــز از پذیرفــن مریضــان انــکار 

می ورزنــد.

ــا  ــلح ب ــط دزدان مس ــه توس ــن ک ــد از ای ــد بع جاوی

چاقــو زخمــی می شــود، دوســتانش او را به شــفاخانه ی 

ــد؛ امــا هیــأت رهــری ایــن  دولتــی جمهوریــت می برن

شــفاخانه، از تــداوی جاویــد خــودداری می کننــد. 

دوســتان جاویــد در حالــی کــه او شــدیدا زخمــی 

اســت، از شــفاخانه ی جمهوریــت بــه شــفاخانه دولتــی 

ــز  ــاد نی ــی علی آب ــفاخانه ی دولت ــد. ش ــاد می رون علی آب

ــد  ــد را ناامیــد می کنــد. دوســتان جاوی دوســتان جاوی

وقتــی از مراجــع دولتــی ناامیــد می شــوند، جاویــد 

و  می برنــد  شــخصی  شــفاخانه های  از  یکــی  بــه  را 

باالخــره شــفاخانه ی بابــر، جاویــد را می پذیــرد و تــا 

بهبــود یافتنــش در آن شــفاخانه بســری می شــود.

کــه  دارد  تأکیــد  تنهــا  امــا  عامــه  وزارت صحــت 

متامــی شــفاخانه های خصوصــی و دولتــی مکلــف بــه 

تــداوی مریضــان عاجــل انــد؛ بــه ویــژه اگــر ایــن افــراد 

ــد،  زخمــی باشــند. ســخن گوی وزارت صحــت می گوی

ــد در هــر رشایــط جــان مریــض  شــفاخانه ها مکلــف ان

ــد.  را نجــات بدهن

ــر 180  ــال اخی ــک س ــد: »در ی ــکوهمند می گوی ش

ــزار  ــتقالل و 450 ه ــفاخانه ی اس ــض در ش ــزار مری ه

مراجعــه  جمهوریــت  شــفاخانه ی  در  دیگــر  مریــض 

کــرده انــد کــه در ایــن مــوارد کوشــش نهایــی بــه 

ــا بــه مریضــان توجــه جــدی  خــرج داده شــده اســت ت

ــورت  ــی ص ــفاخانه ای، بی توجه ــم در ش ــر ه ــود. اگ ش

می گیــرد بایــد متــام مشــخصات اتفــاق و شــفاخانه بــه 

وزارت صحــت عامــه داده شــود.«

امــا ایــن کــه چــرا در اکــر مواقــع مریضــان توســط 

شــفاخانه ها، پذیرفتــه منی شــوند، ادعاهــای مختلفــی 

ــردم در  ــای م ــه ادعاه ــت عام ــود دارد. وزارت صح وج

ــی  ــفاخانه های دولت ــران در ش ــی داک ــورد بی توجه م

ــد.  ــخصی را رد می کن و ش

چرا شفاخانه ها مریضان را منی پذیرند؟

شــفاخانه های  از  بســیاری  مســؤوالن  هرچنــد 

متــام  کــه  می کننــد  تأکیــد  دولتــی  و  خصوصــی 

ــوند؛  ــه می ش ــفاخانه ها پذیرفت ــل در ش ــان عاج مریض

ــا  ــرای آن ه ــض ب ــان مری ــزی ج ــر چی ــش از ه ــرا پی زی

مهــم اســت؛ امــا مشــکل در جــای دیگــر اســت. پولیس 

جنایــی و افــراد امنیــت ملــی کــه پــس از مــردن یــک 

مریــض بــه ویــژه یــک زخمــی تبدیــل بــه درد رس بــرای 

شــفاخانه و داکــران می شــوند. 

یکــی از داکــران شــفاخانه ی 400 بســر وزیراکــر 

خــان، در مــورد ایــن کــه چــرا شــفاخانه های خصوصــی 

ــد،   ــی را منی پذیرن ــان جنای ــوارد مریض ــیاری م در بس

و  داکــران  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

مســؤوالن بســیاری از شــفاخانه از تــرس اقــدام بــه ایــن 

منی کننــد.  کار 

او می گویــد: »چنــد دلیــل وجــود دارد کــه مریضــان 

توســط شــفاخانه های خصوصــی پذیرفتــه منی شــوند. 

شــفاخانه های  در  شــب  طــرف  از  کــه  ایــن  اول 

داکــر  جراحــی  بخــش  در  مخصوصــا  خصوصــی، 

متخصــص مؤظــف نیســت و مســأله ی دوم کــه بســیار 

مهم تــر هــم اســت، مســأله ی امنیــت اســت؛ مثــال 

ــت، از  ــته اس ــی داش ــه ی جنای ــه قضی ــی ک ــر مریض اگ

بــس کــه امنیــت و حوزه هــای امنیتــی شــفاخانه ها 

ــر  ــفاخانه ها دیگ ــد، ش ــرده ان ــت ک ــار داده و اذی را فش

ــد،  ــی دارن ــای جنای ــه قضای ــی ک ــن مریضان از پذیرف

خــودداری می کننــد. درســت اســت کــه صحــت عامــه 

مســؤولیت را از دوش خــود برمــی دارد؛ امــا مســأله 

همیــن اســت کــه امنیــت و جنایــی شــفاخانه ها را 

تحــت فشــار قــرار می دهــد و ایــن مســأله باعــث شــده 

ــودداری  ــان خ ــن مریض ــران از پذیرف ــا داک ــت ت اس

کننــد کــه در بعضــی مــوارد منجــر بــه از دســت رفــن 

می شــود.« مریــض 

از  یکــی  در  داکــران  از  یکــی  حــال  همیــن  در 

ــه ی  ــه روزنام ــل ب ــهر کاب ــی ش ــفاخانه های خصوص ش

ــفاخانه ها  ــه ش ــن ک ــل ای ــد: »دلی ــل می گوی ــح کاب صب

بعضــی از مریضــان را منی پذیرنــد، ایــن اســت کــه 

روی  وارد می کنــد  فشــار  بســیار  و جنایــی  امنیــت 

ــه اش  ــه قضی ــد ک ــی بیای ــر مریض ــال اگ ــفاخانه؛ مث ش

ــای  ــا دردرسه ــران ب ــفاخانه و داک ــد، ش ــی باش جنای

مواجــه می شــوند.« زیــادی 

ــود،  ــاش ش ــش ف ــت هویت ــه نخواس ــر ک ــن داک ای

کــه  می گویــد  رسگذشــت هایش  از  یکــی  مــورد  در 

در شــفاخانه آن هــا اتفــاق افتــاده اســت: »یکــی از 

ــت  ــط امنی ــم، توس ــداوی کردی ــا ت ــه م ــی را ک مریضان

شــدیدا تحــت فشــار قــرار گرفتیــم، داکــری کــه ایــن 

مریــض را تــداوی کــرده بــود، تــا ســه مــاه هــر روز بــرای 

دادن اظهــارات بــه مراجــع امنیتــی می رفــت. مراجــع 

امنیتــی نــه تنهــا ایــن کــه هیــچ کمــک و همــکاری بــا 

داکــران منی کننــد، داکــران و شــفاخانه را بســیار 

اذیــت هــم می کننــد.«

او بــا بیــان ایــن مطلــب کــه خــود جنایــی دزد و 

یــک  قبــل  چنــدی  می گویــد،  اســت،  دزد  همــکار 

ــه  ــیدن ب ــل از رس ــود، قب ــورده ب ــو خ ــه چاق ــوان ک ج

شــفاخانه ی آن هــا جــان داده بــود؛ امــا وقتــی جنایــی 

کــه از راه می رســد، می گویــد شــام بایــد تشــخیص 

کنیــد کــه ایــن مریــض چــه وقــت فــوت کــرده و چگونــه 

ــن  ــد، ای ــه او می گوی ــی ک ــت. در حال ــرده اس ــوت ک ف

مســؤولیت طــب عدلــی اســت نــه شــفاخانه تــا در مــورد 

ــد.  ــات کن ــض تحقیق ــک مری ــرگ ی ــی م چگونگ

یــک جــراح ایــن شــفاخانه بــه روزنامــه ی صبــح کابل 

می گویــد، خانواده هــای مریضــان نیــز در بســیاری 

ــه  ــال ک ــه ی مث ــه گون ــد؛ ب ــده ان ــاز ش ــوارد مشکل س م

می آورنــد،  شــفاخانه   بــه  را  شــان  مریضــان  وقتــی 

وقتــی داکــر معالــج او را تــدوای کــرد، اگــر در آینــده 

مشــکالتی بــرای مریــض پیــش آمــد، بــرای داکــر درد 

رس درســت می کننــد. 

بــه گفتــه ی او، ایــن وظیفــه ی وزارت صحــت اســت 

ــی  ــل و جنای ــان عاج ــرای مریض ــیار ب ــای س ــه تیم ه ک

داشــته باشــند، تــا هــم جــان مریــض نجــات داده 

ــش نشــود.  ــرای داکــران پی ــکالتی ب ــم مش شــود و ه

ــد: »نصــف مریضــای خــراب ر آدم  ــن جــراح می گوی ای

از خاطــر مــردم تــدوای منی کنــد. وقتــی کــه یــک 

ــور  ــه ج ــت ک ــوم اس ــد، معل ــفاخانه می آی ــی د ش کس

نیســت، وقتــی کــه دوا می دهــی مســلم اســت کــه در 

دنیــا یــک تعــدادی تلــف می شــود. بعــد از دادســتانی 

میایــه و کش وگیــر میشــه. بعــد مــردم میایــه یخــن 

ــیاری از  ــی بس ــر حال ــن خاط ــه همی ــره؛ ب ــو ر می گی ت

ــی  ــان جنای ــل مریض ــخصی در مقاب ــفاخانه های ش ش

ــر د  ــک نف ــی ی ــال وقت ــور مث ــه ط ــاره. ب ــوده می ــر خ تی

پایــش چاقــو می خــوره، دپــای بیســت رقــم رگ اســت، 

80 درصــد احتــامل مرگــش اســت. داکــر کــه تــداوی 

ــاز مــردم  خــود را می کنــد؛ امــا وقتــی کــه فلــج شــد ب

میایــه گــردن تــو را می گیــرد. همــی 

اســت کــه مــا از ایــن جنجال هــا 

خســته شــدیم.«

شــفاخانه های  داکــران 

کــه  انــد  مدعــی  خصوصــی 

تنهــا  نــه  کابــل  جنایــی  پولیــس 

شــفاخانه ها  بــا  همــکاری  کــه 

ــا  ــته و ی ــه خواس ــه همیش ــدارد، ک ن

بــرای  و  عقده گشــایی  نخواســته 

ــد.  ــق می کن ــکل خل ــفاخانه مش ش

از طــرف دیگــر نبــود دکــر جــراح از 

ــت  ــی اس ــز از عوامل ــب نی ــرف ش ط

ســوی  از  جنایــی  مریضــان  کــه 

ــفاخانه های خصوصــی پذیرفتــه  ش

 . ند منی شــو

فرماندهــی  ســخن گوی  فرامــرز،  فــردوس  امــا 

پولیــس کابــل، ادعــای شــفاخانه ها را مبنــی بــر عــدم 

و  بــا آن هــا رد می کنــد  پولیــس جنایــی  همــکاری 

می گویــد کــه ایــن مســؤولیت پولیــس اســت کــه پــس 

از اتفــاق افتــادن واقعــه ی جنایــی، پولیــس تحقیقاتــی 

ــد.  ــام ده ــه انج ــوع حادث ــی وق ــورد چگونگ در م

آقــای فرامــرز بــه روزنامــه  ی صبــح کابــل می گویــد: 

در  خصوصــی  شــفاخانه های  و  داکــران  »ادعــای 

ایــن مراجــع،  بــا  مــورد همــکاری نکــردن پولیــس 

بی بنیــاد اســت. زمانــی کــه یــک قضیــه ی جنایــی 

اتفــاق می افتــد، ایــن حــق پولیــس اســت کــه در مــورد 

ــکالت  ــه مش ــیدگی ب ــل رس ــه اص ــد ورن ــات کن تحقیق

مــردم زیــر پرســش مــی رود؛ بــه طــور مثــال وقتــی یــک 

نفــر خودکشــی می کنــد و خــودش را دار می زنــد، آیــا 

ــن آدم  ــرا ای ــه چ ــن ک ــورد ای ــدارد در م ــق ن ــس ح پولی

ــد؟« ــق کن ــرده، تحقی ــی ک خودکش

فرامــرز امــا منی گویــد کــه چــرا داکــران شــفاخانه 

را پولیــس زیــر فشــار قــرار می دهــد کــه بایــد مشــخص 

کننــد مریــض چــه زمانــی و چگونــه درگذشــته اســت و 

چــرا رساغ طــب عدلــی را منی گیــرد. در کنــار مســائل 

ــل  ــه دلی ــن ک ــرس ای ــران از ت ــی از داک ــی، خیل جنای

بــروز یــک حادثــه حقوقــی و یــا خانوادگــی نباشــد، از 

پذیرفــن مریضــان خــودداری می کننــد. شمســیه، 

یکــی از کســانی اســت کــه بــه خاطــر همیــن مشــکل 

از ســوی داکــران پذیرفتــه نشــده اســت. 

ــت،  ــر داش ــال عم ــر از 16 س ــی کم ت ــیه وقت شمس

پایــش در یکــی از شــب های زمســتان در نتیجــه ی 

»شــب  می گویــد:  او  ســوخت.  جــوش  آب   ریخــن 

ــن  ــه چندی ــب ب ــامن ش ــوخت. در ه ــم س ــه پای ــود ک ب

شــفاخانه ی شــخصی مراجعــه کردیــم. بــا وجــودی کــه 

ــش  ــد، بخ ــه ر نگرفتن ــا م ــودم. اون ــوش ب ــه ه ــودم ب خ

عاجــل و بخــش ســوختگی. دلیلــش را گفتنــد کــه 

ممکــن اســت قضیــه، مشــکالت خانوادگــی باشــد. 

ــد.  ــول نکردن ــادرم را قب ــدر و م ــه، پ ــای م ــا حرف ه اون

ــه همیــن خاطــر مــا مجبــور شــدیم چندیــن ســاعت  ب

رسگــردان شــویم و پیــاده راه برویــم، تــا بــه شــفاخانه ی 

ــر  ــه ه ــت ک ــوری اس ــوختگی ط ــیم. س ــتقالل برس اس

چــه قــدر وقــت بگــذرد، هــم مریــض را اذیــت می کنــد و 

هــم ایــن کــه فضــای زخــم عمیــق و بیشــر می شــود.«

ــی  ــض جنای ــا مری ــاالنه  صده ــه س ــن ک ــار ای در کن

در نتیجــه ی بی توجهــی داکــران در شــفاخانه های 

خصوصــی و دولتــی جــان می دهنــد، هــزاران مریــض 

دیگــر نیــز بــه دلیــل عــدم تشــخیص و نبــود امکانــات 

راهــی  تــداوی  بــرای  افغانســتان  در شــفاخانه های 

عمده تریــن  امــا  می شــوند؛  خارجــی  کشــورهای 

مســؤولیت پذیری  نبــود  افغانســتان،  در  مشــکل 

ــرگ  ــبب م ــن کار س ــوارد ای ــیاری م ــه در بس ــت ک اس

ــفاخانه ها  ــران در ش ــت. داک ــده اس ــادی ش ــراد زی اف

ــد  ــان ها تعه ــان انس ــات ج ــرای نج ــه ب ــودی ک ــا وج ب

می کننــد؛ امــا در بســیاری مــوارد از ایــن کــه پولیــس 

ــود، از  ــف نش ــان تل ــت ش ــد و وق ــؤال نکن ــا س از آن ه

نجــات مریضــان خطرنــاک و عاجــل شــانه خالــی 
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انســان،  مغــز  در  عصبــی  رشــته های  پیچیدگــی 

ــان را  ــناخت انس ــه ش ــزد ک ــرون می ری ــدر بی ــی آن ق گاه

ــذر  ــان  در گ ــد. انس ــت می کن ــه هس ــی ک ــر از آن پیچیده ت

ــادی داشــته اســت و از  ــد زی ــاه و بلن ــان پرش هــای کوت زم

ــکل گیری و  ــت. ش ــرده اس ــقوط ک ــادی س ــای زی پرتگاه ه

ــن  ــخ در هیم ــانی در درازای تاری ــای انس ــودی متدن ه ناب

راســتا بــوده اســت؛ امــا در نهایــت انســان ها پیوســته 

کوشــیده انــد تــا راه هــای نــوی را برونــد؛ راهــی که شــیوه ی 

اندیشــدن و در ادامــه ماهیــت زندگی کــردن را تغییــر دهــد 

ــد نســبی برســد . ــه آسایشــی هــر چن ــا انســان ب ت

ــار  ــان ها ناچ ــت، انس ــن خواس ــردن ای ــر آورده ک ــرای ب ب

شــده انــد فضایــی را ایجــاد کننــد کــه در آن همــه ی 

ــاز  ــن کار نی ــرای ای ــد؛ ب ــه رس برن ــت ب ــان ها در امنی انس

ارزش  انســان  خواســت های  و  نیازهــا  بــه  کــه  اســت 

امتیازهــای  بــه  زمینــه ی دست رســی  و  شــده  گذاشــته 

ــدازه ی  ــا ان ــه ت ــرای هم ــت ب ــه و در طبیع ــود در جامع موج

ممکــن بــه گونــه ی یک ســان مهیــا باشــد.

ــد در  ــه منی توان ــرای همیش ــت و ب ــش اس ــان رسک انس

ــان  ــد. ذات انس ــر کن ــخصی گی ــش مش ــا کن ــاور و ی ــد ب بن

ســتیزه جو و ســودخواه اســت. پــس بــرای ایجــاد نظــم 

و فضایــی کــه در آن همــه بــا داشــن ایــن ویژگی هــا 

بتواننــد در امینــت بــه رس برنــد و هیــج زورمنــدی بــر 

ــی  ــای اجتامع ــان ها قرارداده ــد؛ انس ــتم نکن ــم زوری س ک

ــخ  ــی را در تاری ــای متفاوت ــد و تجربه ه ــته ان ــادی را بس زی

ــد  ــن کــه بتوانن ــرای ای ــد. انســان ها ب ــده ان ــادگار مان ــه ی ب

در فضــای بــدون خشــونت زندگــی کننــد؛ بایــد زمینه هــا و 

نابــود کننــد. پیش زمینه هــای خشــونت را 

ــاال  ــد، ح ــده ان ــن کار برآم ــس ای ــه از پ ــی ک جامعه های

در رفــاه نســبی بــه رس می برنــد و شــهروندان شــان بــا 

هم دیگــر و بــا قــدرت عمومــی شــان در آشــتی زندگــی 

می کننــد. مهم تریــن پیش زمینــه و یــا عامــل باالقــوه ی 

ــت. ــری اس ــونت، نابراب خش

نــوع برجســته ی نابرابــری کــه اثرگــذاری چند ســویه 

ــا  ــیتی و ی ــری جنس ــت آن دارد، نابراب ــی و ماهی روی زندگ

هــامن بــاور و کنــش ســلطه گری بــر جنــس مخالــف اســت.

در افغانســتان بــه دلیــل وجــود نابرابــری جنســیتی، 

ــش آن  ــرای کاه ــا ب ــود تالش ه ــا وج ــان ب ــر زن ــونت ب خش

ــان در  ــر زن ــه ب ــتمی ک ــت. س ــه اس ــرش یافت ــر روزه گس ه

ــه کمــک آبشــخورهای  ــان دارد، پیوســته ب افغانســتان جری

دینــی تقویــت یافتــه و هیچ گاهــی بــرای ریشــه کن کــردن 

ــت. ــده اس ــی ای نش آن کار اساس

قانــون اساســی، زن و مــرد را در برابــر قانــون دارای 

حقــوق و امتیــاز مســاوی دانســته اســت؛ امــا بــا ایــن همــه 

ــور گام  ــان در کش ــه زن ــان ب ــوق زن ــدن حق ــرای بازگردان ب

جــدی ای نــه از ســوی حکومــت افغانســتان و نــه از ســوی 

نهادهــای بین املللــی حامــی حقــوق بــرش و بــه ویــژه 

ــت. ــده اس ــته نش ــوق زن برداش حق

شــعارهایی کــه ایــن روزهــا از زبــان مــال امــام مســجدی 

ــود،  ــانی می ش ــی هم رس ــبکه های اجتامع ــرات در ش در ه

ــن  ــه زن در ای ــبت ب ــه نس ــت ک ــاوری اس ــق ب ــان گر عم نش

جغرافیــا وجــود دارد.

ایــن مــرد بــرای زن هــا تعییــن تکلیــف می کنــد و حجــاب 

اجبــاری را بــه غیــرت مــرد پیونــد می زنــد. غیــرت مــرد بــه 

ایــن معنــا اســت کــه بایــد آزادی و حــق تصمیم گیــری را از 

زن بگیــرد و هــر مــردی کــه بهــر ایــن کار را کــرده اســت، 

ــر اســت. از دیگــران باغیرت ت

ایــن دیــد نســب بــه زن دیــدی ســلطه گرا اســت. انســان 

ــری؛  ــان دیگ ــر انس ــه ب ــد ن ــدا می کن ــلطه پی ــزار س ــر اب ب

ــای  ــد، پ ــری باش ــان دیگ ــر انس ــلطه ب ــن س ــه ای ــی ک زمان

اســتثامر پیــش می آیــد. در افغانســتان متأســفانه رونــد 

زندگــی پیوســته ایــن گونــه بــوده اســت؛ وجــود زن را بــرای 

بهره کشــی جنســی و ابــزاری خواســته انــد. ایــن بــاور 

در درازای تاریخــی غم بــار شــکل گرفتــه اســت و بــرای 

ــاز اســت. ــادی نی ــان زی ــه زم ــز ب ــودی آن نی ناب

امــا مهــم ایــن اســت کــه حرکــت مــردم و دولــت در 

بــه  رســیدن  بــرای  و  بــاور  ایــن  نابود ســازی  راســتای 

جامعــه ای باشــد کــه در آن زن و مــرد بتواننــد در کنــار 

هــم در آشــتی زندگــی کــرده و از حقــوق بــرشی یک ســانی 

برخــوردار باشــند.

ارگ  صفحــه ی  در  کــه  خرنامــه ای  مــن 

ریاســت جمهوری، روز پنجشــنبه  )26 جــدی( بــه نــرش 

رســیده اســت، نیــز بــا دیــدی کــه مالامــام مســجد گازرگاه 

منی کنــد. زیــادی  تفــاوت  دارد،  زن  بــه  هــرات 

ــت  ــن آزار و اذی ــس از ای ــه پ ــد ک ــور می گوی رییس جمه

زنــان و دخــران در اطــراف مکاتــب دخرانــه و اماکــن 

ــت. ــی نیس ــی پذیرفتن عموم

ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه آزار و اذیــت زنــان در ســایر 

محل هــا و در خانه هــا مشــکلی نــدارد و می شــود آن را 

ــان در  ــر زن پذیرفــت. گســرش خشــونت های خانوادگــی ب

ــاور  ــن ب ــد ای ــز در برآین ــر نی ــال های اخی ــتان در س افغانس

ــه اســت. ــه زن شــکل گرفت ــور نســبت ب رییس جمه

عالــی  نهــاد  کــه  کشــور  رییس جمهــور  کــه  زمانــی 

تصمیم گیرنــده و حامــی مــردم اســت، از ایــن زاویــه بــه زن 

ــت. ــه ای نیس ــجد گالی ــام مس ــد، از مالام ــگاه کن ن
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هزار مریض دیگر در شفاخانه ی جمهوریت 

مراجعه کرده اند که در این موارد کوشش 

نهایی به خرج داده شده است تا به مریضان 

توجه جدی شود. اگر هم در شفاخانه ای، 

بی توجهی صورت می گیرد باید متام 

مشخصات اتفاق و شفاخانه به وزارت صحت 

عامه داده شود.«
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افغانستان4 مهاجران  روایت 

تجربــه ی تاریخــی مــردم افغانســتان را 

ــم،  ــی بگذاری ــط کنون ــار رشای ــر در کن اگ

بــه ســادگی بــه ایــن نتیجــه می رســیم 

بــه  افغانســتانی ها  رونــد مهاجــرت  کــه 

بیــرون از کشــور پایان یافتنــی نیســت. بــه 

ــت  ــی از جمعی ــمی، نیم ــار رس ــاس آم اس

ــد. ــرت ان ــر مهاج ــا در گی ــد و ی ــوده ان ــر ب ــا مهاج ــور ی کش

ــر  ــون مهاج ــه ده میلی ــک ب ــته، نزدی ــال گذش ــژده س در ه

ــته  ــتان برگش ــه افغانس ــف ب ــور های مختل ــتانی از کش افغانس

انــد و همیــن طــور در  حــال حــارض افغانســتان نزدیــک بــه 6 

میلیــون مهاجــر در 72 کشــور جهــان دارد.

همیــن طــور ســاالنه بیشــر از نیــم میلیــون افغانســتانی از 

ــا بازگردانــده  ــاز می گردنــد ی کشــورهای مختلــف بــه کشــور ب

میلیــون  نیــم  از  کم و بیــش  حــال  ایــن  در  می شــوند. 

افغانســتانی دیگــر ســاالنه بــرای رســیدن بــه کشــور دیگــری 

افغانســتان را تــرک می کننــد.

در مهاجــرت افغانســتانی بــه بیــرون از کشــور، باشــندگان 

را تجربــه  نــوی  و  افغانســتان محیــط اجتامعــی متفــاوت 

و  کنش گــر  اجتامعــی  محیــط  و  فرهنــگ  بــا  می کننــد؛ 

بــرای  می کننــد.  تجربــه  را  آن  و  می شــوند  آشــنا  منظــم 

ــتی  ــد در آش ــه بتوان ــد ک ــی را می آموزن ــردن، روش ــی ک زندگ

ــه زندگــی ادامــه دهنــد. مهاجــران  و آســیب پذیری کم تــری ب

فــرا  را  نــوی  مهارت هــای  کار  ایــن  بــرای  افغانســتانی 

. می گیرنــد

ــای  ــد و رس صنف ه ــران درس می خوانن ــامری از مهاج ش

دانشــگاه می رونــد؛ رشــته های تخصصــی علمــی و تجربــی را 

ــاد می گیرنــد و شــامری هــم حرفــه ای را پیــش می گیــرد. ی

زندگــی  افغانســتان  از  بیــرون  در  کــه  افغانســتانی ای 

می کنــد، یــاد می گیــرد کــه بــه زمــان ارزش بگــذارد و در 

انجــام کارهایــش رس وقــت عمــل کنــد.

از  بیــرون  در  درازمــدت  بــرای  کــه  افغانســتانی ای 

ــه  ــت ک ــه اس ــاد گرفت ــر ی ــد، دیگ ــی می کن ــتان زندگ افغانس

ــردن  ــی ک ــرای زندگ ــد و ب ــه نکن ــدا حوال ــه خ ــز را ب ــه چی هم

بایــد خــودش تــالش کنــد.

در نهایــت مهاجــران افعانســتانی در بیــرون از کشــور، 

مهارت هــای مهــم زندگــی کــردن را یــاد می گیرنــد. مهاجــران 

افغانســتانی بــه دلیــل تجربــه ی زندگــی نیمه مــدرن و مــدرن 

در بیــرون از کشــور بــه انســان هایی بــدل شــده انــد کــه 

ظرفیــت شــهروند شــدن بیشــر دارنــد نســبت بــه شــهروندانی 

کــه مهاجــرت نکــرده انــد.

ــه  ــه ب ــنی در رابط ــت روش ــر سیاس ــتان اگ ــت افغانس دول

ــروی  ــتفاده از نی ــا اس ــد، ب ــته باش ــتان داش ــت افغانس رسنوش

بیرونــی،  کشــور های  از  برگشــته  افغانســتانی  مهاجــران 

می توانــد بــرای به ســازی کشــور بیشــرین اســتفاده را بــرد.

شــامر زیــادی از مهاجــران برگشــته یــا برگشــت داده شــده 

ــه  ــد ک ــه ان ــژه ی ای را آموخت ــای وی ــتان، مهارت ه ــه افغانس ب

ــژه  ــا روش وی ــان کار ب ــد؛ آن ــران منی دانن ــتان دیگ در افغانس

و ســاده را آموختــه انــد و حرفه هــای جدیــد را تخصصی تــری 

مهاجــران  از  زیــادی  شــامر  همین گونــه  انــد؛  آموختــه 

افغانســتانی در کشــورهای دیگــر تجربه هــای دانشــگاهی 

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــی ب علم

افغانســتانی در  توانایی هــای متفاوتــی کــه مهاجــران   

مهاجــرت آموختــه انــد، در کنــار تغییــر شــخصیتی ای کــه 

ــاع  ــامر اتب ــن ش ــت، از ای ــرده اس ــا وارد ک ــه آن ه ــرت ب مهاج

افغانســتانی افــرادی ســاخته اســت کــه بــا انــدک برنامه ریــزی 

ــرین  ــور بیش ــازی کش ــرای به س ــا ب ــود از آن ه ــت، می ش درس

ــرد. ــتفاده را ب اس

ــور  ــه کش ــته ب ــتانی برگش ــر افغانس ــون مهاج ــا ده میلی م

داریــم کــه در مهاجــرت حرفه هــای تخصصــی را آموختــه 

ــاده  ــا نیفت ــتان ج ــاال در افغانس ــا ح ــه ت ــته هایی ک ــد؛ رش ان

اســت. ایــن حرفه هــا از بخــش معــامری ســاختامن گرفتــه تــا 

برمی گیــرد. در  را  صنعتــی  و  کشــاورزی  بخش هــای 

از ســویی هــم نیــروی مهاجــر برگشــته از بیــرون، بــه دلیــل 

زندگــی در کار، بــه کار عــادت کــرده اســت و بــه راحتــی 

ــختی  ــود س ــط خ ــی و محی ــردن زندگ ــرای بهرک ــد ب می توان

ــرد. را بپذی

در هــژده ســال گذشــته، ده میلیــون مهاجــر افغانســتانی 

از گوشــه های مختلــف بــه کشــور آمــده انــد و از ســویی 

ــد رفت و برگشــت  ــه رون ــن هــژده ســال روزان هــم در درازای ای

افغانســتانی ها بــه بیــرون از افغانســتان جریــان دارد.

ــان  ــه، یون ــران، ترکی ــا ای ــتان رشوع ت ــفر از افغانس ــن س ای

در  را  برگشــت  تــا  و  امریکایــی  و  اروپایــی  کشــورهای  و 

برمی گیــرد.

ــر  ــخص و آینده نگ ــراتژی مش ــر اس ــتان اگ ــت افغانس دول

ــا  ــا ب ــرای ســاخن افغانســتان می داشــت، می توانســت تنه ب

اســتفاده از نیــروی انســانی مهاجــران برگشــته بــه افغانســتان 

بــه ســمت توســعه حرکــت کنــد.

افغانســتان کشــوری اســت کــه 80درصــد جمعیــت آن بــا 

کشــاورزی درگیــر اســتند و از ایــن راه زندگــی شــان را به پیش 

می برنــد؛ امــا بــرای رشــد کشــاورزی و خودکفایــی کشــاورزان 

ــده  ــم گیری نش ــودمند و چش ــته کار س ــال گذش ــژده س در ه

اســت.

ــته  ــاور داش ــاف ب ــه انکش ــا ب ــر واقع ــتان اگ ــت افغانس دول

ــادی  ــد اقتص ــه رش ــد، ب ــاورزی می توان ــد کش ــا رش ــد، ب باش

ــود. ــک ش ــاه نزدی ــه رف ــیده و ب رس

دولــت  اگــر  نیــز  صنعــت  بخــش  در  گونــه  همیــن 

باشــد، می توانــد  تولیــدی صنعتــی داشــته  کارخانه هــای 

آن  در  را  کشــور  بــه  برگشــته  مهاجــران  از  زیــادی  شــامر 

کنــد. اســتخدام 

فرزندان زمین

منفعت طلبی دولت 
افغانستان از مهاجرت

احمد ولی روزبه

از  مجموعــه ای  اجتامعــی،  زندگــی 

روبــه رو شــدن ها و دیدارهــا اســت. یکــی 

انســان ها،  رویارویی هــای  بدتریــن  از 

رویارویــی ای اســت کــه در آن رابطــه ی 

انســانی نابود می شــود. در ایــن رویارویی 

فــرد انســانی بــه شــی، بــه هیــوال، بــه زبالــه، بــه ناچیــز و هیــچ 

ــت  ــن جه ــی از ای ــه رویاروی ــن گون ــود. ای ــش داده می ش کاه

می تــوان گفــت کــه رویارویــی در ظلمــت اســت؛ چــون بارقه ی 

زندگــی را در درون انســان خامــوش می کنــد، مــه-دود غلیــظ 

ــد و فروغ هــای  رسارس زندگــی را می پوشــاند و چراغ هــای امی

اُنــس را می میرانــد. جهــان رسارس نکبــت و ســیاهی می شــود، 

کــور و کــر و الل؛ نــه آوازی و نــه پژواکــی! ایــن شــب ها برخــی 

از کوچه هــای کابــل بــه محــالت رویارویــی بــا ظلمــت تبدیــل 

شــده انــد. مردهــای شــبح-گون کــه انــگار قلب هــای از ســنگ 

دارنــد و روشــنی عاطفــه ی انســانی بــه هیــچ حجــره ای از بــدن 

شــان نتابیــده، رس راه شــهروندان می روینــد، انســان ها را بــه 

قیمــت محتویــات جیــب و کوله پشــتی شــان رس خــود شــان 

می فروشــند، اگــر کســی بــه ســادگی حــارض بــه ایــن معاملــه 

ــد.  ــش را می گیرن ــود، جان نش

در  رویارویــی  می تــوان  هم چنیــن  را  رویارویــی  ایــن 

بن بســت  بــه  آن  در  انســانیت  چــون  نامیــد؛  بن بســت 

ــم،  ــا هــر ارزش انســانی ای کــه در زندگــی داری می خــورد. م

زاده ی رویارویی هــا و تالقی هــای انســانی مــا اســت. هــر 

انســانیت  توســعه ی  و  پویــش  نوعــی  انســانی  رویارویــی 

ــا هــم  ــه مناســبت زندگــی و نیازهــای زندگــی ب ــا ب اســت. م

ــوان  ــه عن ــر را ب ــم، هم دیگ ــو می گیری ــویم، خ ــه رو می ش روب

آشــنایان، همســایه ها،  و  یــا دوســتان  اقــارب  و  بســتگان 

هم نوعــان  و  وطنــان  هــم  هم شــهری ها،  هم روســتایی ها، 

می شناســیم. فراوانــی و تکــرار روبــه رو شــدن ها مــا را نزدیــک 

متفــاوت  اجتامعــی  روابــط  خــاص  الگوهــای  و  می کنــد 

خانوادگــی و فراتــر از آن را شــکل می دهــد. رابطــه ی مــادری-

فرزنــدی را در نظــر بگیریــد؛ ایــن رابطــه بیان گــر انباشــتی از 

روبه روشــدن ها و معنــی و ارزش ذهنــی و عاطفــی اســت 

ــاص  ــه ی خ ــن رابط ــد. ای ــده ان ــدن ها آفری ــن روبه روش ــه ای ک

حرفــه ای،  دوســتی،  خانوادگــی،  دیگــر  مشــابه  روابــط  و 

آموزشــی و شــهروندی کــه در مقاطــع مختلــف زندگــی حاصل 

ــا احســاس امنیــت، بازشــناخت متقابــل  می شــود، معمــوال ب

ــد کــه افــق زندگــی مــا را روشــن،  ــوأم ان و گرمــای عاطفــی ت

رویارویــی  امــا  می دهنــد؛  شــکل  ارزش منــد  و  معنــی دار 

در بن بســت ظلمــت، چراغ هــای پویــش و امیــد زندگــی را 

می کنــد.  خامــوش 

ایــن کــه مــا بــه ایــن درک و احســاس می رســیم کــه 

ــودن  ــده ب ــا ارزش زن ــت و ب ــد اس ــودن ارزش من ــده ب ــدر زن چق

بــه شــکل مجــرد و عــام؛ یعنــی مســتقل از شــخص خــود 

ارتبــاط برقــرار می کنیــم، نتیجــه ی رویارویی هایــی اســت کــه 

در آن هــا ارزش هــای زندگــی مــا تأییــد می شــوند؛ این هــا 

ــت،  ــوق، کرام ــا دارای حق ــا م ــه در آن ه ــد ک ــی ان رویارویی های

ــا  ــرد م ــدرت و ارزش دانســته می شــویم. هســتی منحربه ف ق

ــای  ــرات و ارزش ه ــات، نظ ــا، احساس ــود و نیازه ــرام می ش اح

مــا بــه دیــده ی قــدر نگریســته می شــوند. در واقــع مــا در هــر 

ــی  ــم انداز زندگ ــیم، چش ــته باش ــرار داش ــی ق ــه ی زندگ مرحل

ــی  ــه ی کل ــاره و نتیج ــز عص ــت ج ــزی نیس ــا چی ــی م اجتامع

مجمــوع رو به روشــدن هایی کــه در زندگــی بــا انســان ها تجربــه 

کــرده ایــم؛ چــه روبه روشــدن  بــه شــکل فزیکــی بــا انســان های 

زنــده و چــه از طریــق آثــار و بازمانده هــای انســان هایی کــه 

ــر از  ــده نیســتند. ایــن کــه فضــای ایــن چشــم انداز پ دیگــر زن

روشــنی و امیــد اســت یــا مملــو از ناامیــدی و تاریکــی، بســته 

ــم.  ــته ای ــه داش ــت ک ــی اس ــا و دیدارهای ــت تالقی ه ــه کیفی ب

ــا  ــت ی ــتنی اس ــوس و دوست داش ــن، مأن ــا ام ــن فض ــه ای این ک

پانورامــای آمیختــه بــا مــه وحشــت، بیگانگــی و هــراس، بازهــم 

تابــع چگونگــی تالقی هایــی اســت کــه در زندگــی داشــته ایــم. 

در بن بســت ظلمــت امــا ارزش هــای تکینــی کــه تــا حــاال 

ــیر  ــد و مس ــه بودن ــی آویخت ــقف زندگ ــا از س ــان قندیل ه چن

و چشــم اندازها را نــور امیــد می بخشــیدند، همــه ناپدیــد 

نــدارد،  بازتابــی  انســان  نگاه هــای  برق هــای  می شــوند. 

فریادهایــش بــه بن بســت می خــورد و هیــچ ســتاره ای از 

آســامن او را منی بینــد. آن جــا ظلمــت اســت و بن بســت، 

ــا  ــاد، ی ــکنجه ی خ ــاق ش ــت، ات ــش چیس ــد نام ــرق منی کن ف

ــهر  ــا ش ــی ی ــت لیل ــار، دش ــا افش ــت ی ــدی پش ــون، کن پلی گ

مــزار، آشــویتس یــا ســنگ ســفید و یــا ابوغریــب، زاغه نشــین 

ریودوژانیــرو یــا واشــنگنن و یــا هــم شــباهنگام کوچــه پــس 

کوچه هــای کابــل، شــنیده ایــم و خوانــده ایــم و گاهــی شــاید 

تجربــه کــرده باشــیم کــه آن جــا انســانیِت بی همتــای کســی 

ــود.  ــده منی ش ــه، دی ــرار گرفت ــی ق ــع قربان ــه در موض ک

ــت  ــه بن بس ــت ک ــن اس ــت، ای ــه اس ــایان توج ــه ش آن چ

دارای  اجتامعــی  و  پدیــده ی طبیعــی  هــر  مثــل  ظلمــت 

تــوان تکــر و گســرش اســت. بــا هــر رخــداد، احتــامل 

تکــرار مالقــات در بن بســت ظلمــت بیشــر می شــود. بــا 

هــر بــاری کــه کرامــت انســان ها بــه دســت انســان های 

دیگــر کــه از قــدرت بیشــر برخوردارنــد، لگــد می شــود، 

بن بســت انســانیت بــه شــکل وسوســه های انتقــام از جهــان، 

بذرافشــانی می کنــد کــه اگــر بــه تکــرار تقویــت شــود و فضــا و 

ــری  ــای بیش ــت ها و ظلمت ه ــد، بن بس ــب یاب ــت مناس فرص

را بــر فــرد و جامعــه تحمیــل می کنــد.   

ارشــادات شــیخ االنصاری کــه در ایــن 

ــازار بحــث، اعــراض و انتقــاد را  روزهــا ب

گــرم کــرده اســت، بــرای مــن تازگــی 

نــدارد؛ چــون از روزی کــه دســت راســت 

و چــپ خــود را شــناخته ام، ســخنی جــز 

یاوه گویــی از حرضاتــی چــون انصــاری و رفیقانش نشــنیده ام. 

تنهــا تفــاوت ایشــان بــا ســایر هم فکرانــش در ایــن اســت کــه 

او در جهالــت از بقیــه پیشــی گرفتــه و اعتــامد بــه نفســش از 

ســقف بیــرون زده اســت و شــاید هــوای امیراملونیــن شــدن 

ــر! ــا بی خ ــد و م ــه رسش زده باش ب

ــد،  ــوش نیای ــا را خ ــاید خیلی ه ــم ش ــه می گوی ــخنی ک س

ولــی بــه ایــن پنــدارم کــه: چینــن موجــودات بــا چنیــن 

و  اســت  مــا  اشــتباه  و  رفتــار  زشت اندیشــی ای محصــول 

منی تــوان بــه هیــچ چیــز و یــا جــای دیگــر آن را نســبت داد. 

هیــچ چیــزی بــه میــزان ترویــج و نهادینــه کــردن فرهنــگ و 

ســنت مفت خوارگــی ویران گــر نیســت و متأســفانه متــام 

مــردم افغانســتان در گســرش ایــن فرهنــگ از هم دیگــر 

پیشــی می گیرنــد و غــذای رس ســفره ی خویــش را بــا مالهــا 

همــه روزه قســمت می کننــد تــا باشــد خداونــد گناهــان 

کــرده و ناکــرده ی شــان را ببخشــاید؛ چــون می پندارنــد کــه 

ــتند  ــن اس ــدا در زمی ــده ی خ ــش مناین ــاری و هم قطاران انص

را ســیر کننــد، خداونــد شــکم های  آن هــا  اگــر شــکم  و 

آنــان را نیــز ســیر خواهــد کــرد. چنیــن فکــری، ســبب 

شــده اســت کــه مالهــا در افغانســتان بــه تنبل تریــن و 

بی کاره تریــن صنــف اجتامعــی مبــدل شــوند و روز تــا شــب 

ــد و  ــویی رون ــه دستش ــپس ب ــامند و س ــد و بیاش ــط بخورن فق

محصــوالت معــده ی  شــان را بــه دنیــا آورنــد و در ایــن میــان 

بــه ایــن اندیشــه شــوند کــه بــرای وعــده ی غــذای بعــدی چــه 

ارشــادات فرماینــد تــا حضــور شــان را توجیــه فرماینــد و مــردم 

ــد.  ــت کنن ــت هدای ــه راه راس را ب

رسارس تاریــخ ایــن وطــن بدبخــت را بگردیــد، بــه نیکویــی 

از اصلی تریــن عامل هــای متــام  یکــی  کــه  در می یابیــد 

اســت.  بــوده  مفت خوار گــی  و  مفت خــواران  بدبختی هــا 

مفت خــواران کار منی کننــد، زحمــت منی کشــند و عــرق 

منی ریزنــد؛ بنابرایــن، هیچ گونــه مســؤولیتی در قبــال خــود، 

دیگــران و رسزمیــن  شــان ندارنــد. آن هــا هیــچ گاه منی داننــد 

کــه گذاشــن یــک خشــت بــر روی خشــت دیگــر چه قــدر رنج 

در پــی دارد و بــه چــه پیامنــه خــون دل خــوردن می خواهــد. 

ــاله را  ــای صدس ــبه بن ــد، یک ش ــی ندارن ــن درک ــون چنی چ

ــا چنــد شــعار رسشــار از بنــد تنبــان، خشــونت،  می آینــد و ب

تعصــب و احساســات فــرو می ریزنــد و خــود دوبــاره بــه پشــت 

ــه  ــد و ب ــد آروغ بزنن ــل بتوانن ــش کام ــا آرام ــا ب ــد ت می خوابن

ســفره آرایی بعــدی برنامه ریــزی کننــد. بــرای اثبــات ایــن 

مســأله، نگاهــی بیندازیــد بــه تاریــخ صدســال اخیــر کشــور؛ 

ــی  ــا گروه ــروز، آی ــا روزگار ام ــی ت ــروژه ی امان ــت پ از شکس

ــد؟  ــر از این هــا رساغ داری ــر و مفت خوارت ــر و دریوزه ت مزاحم ت

در روســتاها مــردم فرزنــدان  شــان را بــرای آمــوزش اساســات 

ــوا و  ــی هیچ کــس از محت ــه مســجد می فرســتند؛ ول اســالم ب

ــز در  ــت نی ــد و دول ــزی منی دان ــردات درســی امامــان چی مف

ــدارد. عرهــا  ایــن زمینــه طــرح و برنامــه و نقــش نظارتــی ن

امامــان ظــرف غــذا را بــه دســت کــودکان می دهنــد و آن هــا 

دروازه بــه دروازه بــه دریوزگــی می پردازنــد تــا شــکم آن مــالی 

عزیــز ســیر شــود و شــاگردان مکلــف انــد تــا ایــن وظیفــه را 

همــه روزه انجــام دهنــد و چــه بســا شــاگردانی کــه رسانجــام 

خــود نیــز در جایــگاه امــام قــرار می گیرنــد و کــودکان را بــه 

ــان در  ــن چرخــه  ی باطــل هم چن ــی می فرســتند و ای دریوزگ

گــردش اســت و ایــن بــازار را هرگــز کســادی در پــی نیســت! 

حــوزه ی   وارد  بایــد  را  انصاری هــا  و  انصــاری 

مســؤولیت پذیری و کار کــرد تــا یــاد بگیرنــد کــه مــزد از 

ــر  ــه غی ــد ک ــز بدانن ــد و نی ــت می آی ــه دس ــت ب ــق زحم طری

مســؤوالنه ســخن زدن کــر معــاش و حتــا اخــراج از وظیفــه 

و مــورد پیگیــرد واقــع شــدن را در پــی دارد؛ درســت هامننــد 

ــل  ــند الزم و قاب ــی س ــس از بررس ــد پ ــب بای ــوزگاران مکات آم

اعتبــار تحصیلــی و رشکــت در رقابــت آزاد و شــفاف بــه 

عنــوان امــام و آمــوزگار در مســاجد و مراکــز دینــی اســتخدام 

و  حــج  وزارت  توســط  مســاجد  تعلیمــی  نصــاب  شــوند. 

ــی  ــالت عال ــارف و تحصی ــا وزارت مع ــکاری ب ــاف در هم اوق

ــان در  ــورت همس ــه  ص ــز ب ــی نی ــردات درس ــود و مف ــه ش تهی

مســاجد و مراکــز قابــل تطبیــق باشــد و از رونــد اجرایــی آن 

ــت  ــه پش ــت ک ــد دانس ــرد. آن گاه خواهن ــورت گی ــارت ص نظ

ــر رفــن چــه مســؤولیتی ســنگینی اســت و مســؤوالنه و  من

ــایی  ــج آور و طاقت فرس ــغل رن ــه ش ــن چ ــخن گف ــه س عاملان

ــت! ــوده اس ب

در بیشــر از یک و نیــم دهــه جنــگ و کشــتار، حرفــی 

از ایــن جامعــت در برابــر تروریســتان نشــنیدیم، ســخنی 

فقــر  زدایــش  مالــی،  دربــاره ی زشــتی خشــونت، فســاد 

و  تجــارت  رونــق  و  صنعــت  و  آبادانــی  بــرای  طرحــی  و 

وطن دوســتی نگفتنــد و ندیدیــم و تــا گفتنــد و دیدیــم، 

ــب   ــگ ل ــی رن ــزان رسخ ــان و می ــوراب زن ــگ ج ــأله ی رن مس

بــوده اســت و تنبــان ایــن جامعــت کــه بــا شــنیدن صــدای 

ــای زن خیــس می شــود. اگــر انصــاری و هم کاســه هایش-  پ

ــس  ــت و مجل ــودش در حکوم ــای خ ــب ادع ــه حس ــه البت ک

نیــز هســتند- غیــرت دارنــد، بیاینــد راه و چــاره ای بســنجند 

تــا دســت از گدایــی جامعــۀ جهانــی برداریــم، فکــری بــرای 

ختــم جنــگ و کشــتار مــردم کننــد، زمینــه ی برچیــدن 

ــد  ــی بردارن ــت گام ــق عدال ــد، در تحق فســاد را مســاعد کنن

و حکومــت را بــه پاســخ گویی، مســؤولیت پذیری و رعایــت 

قانــون وا دارنــد و بــرای مــردم زمینــه ی کار و نــان آوری فراهــم 

کننــد. ایــامن ســامل در گــرِو روزی حــالل اســت و ایــن روزهــا 

ــر  ــه فک ــی ب ــر کس ــر کم ت ــا دیگ ــت ت ــده اس ــبب ش ــر س فق

لقمــه ی حــالل باشــد. اگــر دروغ منی گوینــد و بــا خویشــن 

خویــش می تواننــد روراســت باشــند، بیاینــد و دســت از 

مفت خــواری و دریوزگــی بردارنــد و بــه عنــوان یــک شــهروند 

مســؤول و ســامل از رهگــذر فکــر و عمــل بــه زندگــی انســانی 

و مبتنــی بــر ارزش هــای نویــن و دموکراتیــک ادامــه دهنــد؛ 

ــته ها  ــا گذش ــروز ب ــتان ام ــه افغانس ــد ک ــد بدانن ــر بای در غی

بســیار تفــاوت دارد و در ایــن بیســت ســال اخیــر نســلی بــه 

میــدان آمــده اســت کــه خــرد دارد و تصمیــم شــان ریشــه در 

عقــل، گفت وگــو و مســؤولیت پذیری جمعــی دارد؛ نســلی 

کــه بیشــر از شــعار بــه شــعور اعتقــاد دارد و چنیــن نســلی 

ــه بیشــر از شــصت درصــد افغانســتان امــروز را  خوش بختان

تشــکیل می دهــد. 

مالقاتدربنبستظلمت

انصاری؛محصولمفتچریودریوزگی

نورالله نوایی

محمد یاسین نگاه

رسارس تاریخ این وطن بدبخت را بگردید، به نیکویی در می یابید که یکی از اصلی ترین عامل های متام بدبختی ها مفت خواران و مفت خوار گی بوده 

است. مفت خواران کار منی کنند، زحمت منی کشند و عرق منی ریزند؛ بنابراین، هیچ گونه مسؤولیتی در قبال خود، دیگران و رسزمین  شان ندارند. 
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ــه عنــوان نخســتین پرســش، می خواهــم  صبــح کابــل: ب

از خــودت بیشــر بگویــی.

علــی ســاقی: متولــد ارزگان رشیــف. جایــی بــه نــام 

شهرســتان و از والیــت دایکنــدی از منطقــه ی شهرســتان 

اســتم. یــک انســان آواره، آن رس دنیــا. مــن در ســویدن 

ایــن ســو در ســویدن  بــه  از ســال 2005  اقامــت دارم؛ 

زندگــی می کنــم. قبــل از ســویدن، در ایــران مهاجــر بــودم. 

دوســاله بــودم کــه آواره شــدم و در تهــران زندگــی می کــردم. 

ــت  ــدم و تربی ــران خوان ــطه را در ای ــی و متوس ــل ابتدای مراح

معلــم. مــن در ایــران  یــک مؤسســه ی فرهنگــی بــه نــام 

ــی،  ــاد فرهنگ ــن نه ــه در ای ــردم ک ــیس ک ــن تأس ــد میه امی

ــتقیم  ــارت مس ــا نظ ــه ب ــود ک ــردان ب ــه ی خودگ ــج مؤسس پن

خــودم هدایــت می شــد. یــک گــروه تیاتــر جــور کــرده بــودم، 

یــک گــروه موســیقی دیگــر کــه در همیــن ســال ها فعالیــت 

ــری  ــی دیگ ــای فرهنگ ــارش کاره ــت و در کن ــیقی داش موس

ــش  ــر را پی ــان و کامپیوت ــای زب ــبت ها و کالس ه ــل مناس مث

می بــردم و فعالیــت داشــتم. 

صبــح کابــل: موســیقی را از چندســالگی رشوع کــردی و 

دقیقــا چــه جرقــه ای خــورد کــه فهمیــدی اســتعداد موســیقی 

داری و می توانــی دغدغه هــای خــود را بیــان کنــی؟

علــی ســاقی: خــب، ناگفتــه منانــد بــه تناســب موقعیت و 

جغرافیــا و تقســیامتی کــه بــه هــر حــال بــه لحــاظ فرهنگــی، 

ماهــا در جمــع یــک خانــواده ی مذهبــی قــرار می گیریــم کــه 

ــن  ــد. م ــیعیان بودن ــینیه های ش ــا و حس ــان هیأت ه مؤسس

ــردم  ــی می ک ــالگی مداح ــن یازده س ــواده از س ــن خان در ای

ــی در  ــود. از بچگ ــی ب ــأت مذهب ــان هی ــزو مؤسس ــدرم ج و پ

ــدم.  ــه می خوان ــدم و همیش ــزرگ ش ــا ب هیأت ه

صبــح کابــل: ســؤال مــن ایــن اســت کــه چــه وقتــی بــه 

ــدی روی آوردی؟  ــیقی ج موس

علــی ســاقی: زمانــی کــه مؤسســه ی فرهنگــی داشــتم، 

کالس هــای مختلفــی بــود و اولیــن بــار کســی بــه نــام آقــای 

نــگاه کــه مــا آورده بودیــم تــا آمــوزگار کالس هــای موســیقی 

مــان باشــد؛ وقتــی آمــوزش مــی داد، بــرای مــن جالــب بــود، 

شــاگردانی کــه می آمدنــد و موســیقی می آموختنــد، دوســت 

داشــتم تــا مــن هــم شــاگردش شــوم؛ ایــن گونــه شــد کــه هــر 

روز عالقــه ی مــن بیشــر شــد و مصمــم شــدم کــه موســیقی 

ــا همــکاری ســازمان  ــاد بگیــرم. هــامن روزهــا بــود کــه ب را ی

ــو  ــر مح ــن تیات ــام ای ــاختیم؛ پی ــری س ــروه تیات ــک گ ــل ی مل

ــوادی  ــه بی س ــم ک ــالش کنی ــم ت ــا بتوانی ــود ت ــوادی ب بی س

یکــی از معضل هــای بــزرگ افغانســتانی ها نباشــد و ایــن 

تیاتــر در اختتامیــه ی پــروژه ی تربیــت معلمــی بــود کــه 

ســازمان ملــل در ایــران راه انــدازی کــرده بــود. در اختتامیــه 

از مــن دعــوت شــد تــا بــا گــروه تیاتــری کــه داشــتم تیاتــری 

ــود.  ــر موزیــکال ب را روی صحنــه بــرم. آن تیات

دوســت مــن ابراهیــم رضایــی، ســاز مــی زد و اولیــن 

ترانــه ای کــه خوانــدم، بــه نــام »تابــه کــی اوالد افغــان، تابــه 

کــی« بــود. اولیــن ترانــه ی مــن هــامن کار بــود کــه بــه شــکل 

یــا در ســمت »خواننــده« یــا »بازی گــر خواننــده«، ایــن تیاتــر 

اجــرا شــد و  آن کار اولیــن مجــوز را کــه توســط گــروه افغانــی 

در اداره ی ارشــاد ثبــت شــد، بــه دســت آورد.

بعــد آن کار را در جاهــای دیگــر برگــزار کردیم و توانســتیم 

ــکال را در خیلــی از  ــن تیاتــر موزی ــال ای ــول یــک س در ط

شــهرها برگــزار کنیــم کــه در حقیقــت اولیــن جرقــه ای کــه بــه 

ســمت موســیقی بــروم ، هــامن تیاتــر موزیــکال بــود. بعــد در 

ــال هایی  ــامن س ــردم. ه ــزار ک ــرت برگ ــن کن ــران چندی ته

بــود کــه تــازه گروه هــای افغانســتانی شــکل گرفتــه بودنــد که 

ــتم  ــاز منی توانس ــورت مج ــه ص ــد. ب ــیقی کار می کردن موس

ــا  ــه بعده ــدم ک ــار ش ــم و ناچ ــه بده ــرم را ادام ــران ه در ای

ــه ادامــه ی هــر  عضــو گروه هــای زیرزمینــی ایــران شــوم و ب

موســیقی خــود مشــغول شــدم.

صبــح کابــل: از بازی گــری گفتــی، طبــق اطالعاتــی کــه 

ــه ی  ــوی، در عرص ــیقی ش ــه وارد موس ــن ک ــل از ای دارم، قب

ســینام کار می کــردی.

علــی ســاقی: بلــی. تقریبــا هفــت ســال تیاتــر کار کــردم 

ــودم کــه  ــا بازی گــر مدعــی در ســطح دانشــجویان ب و تقریب

ــری  ــام اول بازی گ ــا مق ــن ی ــش ورامی ــج دوره ی هامی در پن

می گرفتــم یــا دوم و بــا خیلــی از کارگردان هــای مطــرح 

ســینامی ایــران کار کــردم کــه اســناد و فیلم هایــش هســت. 

ــری ات را  ــای ه ــر گام ه ــه ی تیات ــل: از صحن ــح کاب صب

برداشــتی و بــه ســمت اســتیج موســیقی در حرکــت شــدی، 

ایــن مســیر را چگونــه آمــدی؟ از چالش هایــت در ایــن مســیر 

بــرای مــان بگــو.

علــی ســاقی: بزرگ تریــن مشــکل مــن همیــن بــود 

از  والدینــم هیــچ گاه  بــود.  کــه متــام کارهایــم مخفــی 

ــی دادم،  ــام م ــواده انج ــرون از خان ــه بی ــن ک ــای م فعالیت ه

آگاهــی نداشــتند. پــدرم دهقــان بــود، تنــدرو مذهبــی و جــزو 

ــر  ــط فق ــر از خ ــات پایین ت ــه امکان ــم ک ــی بودی خانواده های

داشــتیم. حتــا امکانــات عــادی ابتدایــی خانــه مثــال زندگــی 

در یــک خانــه ی بهــر و حتــا تهیــه ی خــورد و خــوراک عــادی 

در همیــن ســطح عــادی بــرای مــان ســخت بــود. من تــا یادم 

اســت از بچگــی خیلــی ســخت بــار آمــدم و درگیــر مشــکالت 

بــودم، همیشــه بیــرون از خانــه بــودم و بیشــر فعالیت هایــم 

خــارج از خانــه بــود. خانــواده ام همیشــه مخالــف فعالیتــم در 

عرصــه ی موســیقی بودنــد. یــک بــار بــرای کنــرت آمادگــی 

ــدیم  ــور ش ــتیم. مجب ــن نداش ــرای متری ــی ب ــم؛ جای می گرفت

روزی تعییــن کنــم کــه پــدرم آن روز کار داشــت و مــن از 

ــه  ــم ک ــا را گفت ــردم و بچه ه ــتفاده ک ــه اس ــودن خان ــی ب خال

ــدیم  ــیقی ش ــن موس ــغول متری ــدیم و مش ــع ش ــد؛ جم بیاین

کــه ناگهــان چاشــت پــدرم خانــه آمــد. وقتــی آمــد و دیــد کــه 

خانــه پــر از آالت موســیقی اســت و نوازنده هــا هــم هســتند، 

بــا عصبانیــت متــام آالت موســیقی را بیــرون انداخــت و 

همــه را از خانــه کشــید. آن روز فهمیــدم، ایــن کار پــدرم 

بــه ایــن معنــا اســت کــه مــن هرگــز اجــازه نخواهــم داشــت 

ــه ی  ــه خان ــان ب ــن هم چن ــی م ــم؛ ول ــر کن ــیقی فک ــه موس ب

ــه بهانه هــای  دوســتانم بــرای متریــن موســیقی می رفتــم و ب

ــا توانســتم از هدفــم دســت نکشــیدم. مختلــف ت

صبــح کابــل: ســفر بــه اروپــا و فضــای بازتــر، چــه تأثیــری 

بــر کار هــری ات داشــته اســت؟ 

علــی ســاقی: زمانــی کــه از ایــران خــارج شــدم، تقریبــا 

یکــی از دالیلــی کــه خــارج شــدم ایــن بــود کــه هــامن 

ســال های اخیــر، هیاهــوی مــدارس خودگــردان و آوازه ی 

موفقیت هــای مــن کــه بــاالی دو هــزار شــاگرد داشــتم، 

بــاالی هفتــاد معلــم داشــتم، در یــک مجموعــه از زنجیــر ه ی 

ــتم،  ــر نداش ــال بیش ــت س ــردم و بیس ــردان کار می ک خودگ

و  فرمان داری هــا، می آمدنــد  کــه حتــا  در ســطحی شــد 

از مــا پــول می گرفتنــد؛ تــا مــا اجــازه ی فعالیــت داشــته 

ــن را  ــه ی م ــام مجموع ــد مت ــه آمدن ــد ک ــیم. دوره ای ش باش

بســتند. مــن بــه خاطــری ایــن کــه بتوانــم وســائل و ابــزاری 

ــود  ــوری ب ــران ط ــت ای ــون سیاس ــم؛ چ ــتیم را بکش ــه داش ک

کــه مــدارس خودگــردان اجــازه ی فعالیــت نداشــت، ده روز 

ــر  ــه خاط ــدم، ب ــکنجه ش ــاد ش ــس و زی ــان داری حب در فرم

ایــن کــه جــرم اســت دولــت جایــی را مهــر کنــد و شکســته 

ــا ســازمان ملــل »یونیســیف«  شــود. هــامن دوره، هم زمــان ب

ــور  ــه ج ــود ک ــی ب ــای تلیغات ــر، بیلبورده ــردم؛ تیات کار می ک

ــن  ــه ای ــر ب ــل، منج ــازمان مل ــا س ــکاری ام ب ــردم. هم می ک

شــد کــه بــا وســاطت ایــن ســازمان، مــا را از حبــس کشــیدند 

ــم  ــوم فراه ــور س ــه کش ــا ب ــان ار از آن ج ــروج م ــه ی خ و زمین

کردنــد. ســال 2005 زمانــی کــه آمــدم ســویدن، مــردم 

ــچ  ــود. هی ــد ب ــز جدی ــه چی ــا، هم ــوا و فض ــو، ه ــان ن ــو، زب ن

یــک ســال درگیــر شــناخت  تــا  نداشــتم.  پس زمینــه ای 

ــفانه  ــودم. متأس ــا ب ــن حرف ه ــان و از ای ــردم، زب ــه، م جامع

بــه جایــی انداختــه بودنــد در یــک روســتای کوچــک در 

ــود.  ــم رسد ب ــتان ه ــای دور؛ زمس ــگل و ج ــک جن ــط ی وس

زبــان را یــاد گرفتــم و آهســته وارد اجتــامع شــدم و جــزو 

از معدودهــای آدم هایــی بــودم کــه در طــول شــش مــاه 

زبــان را خوانــدم و وارد دوره ی لیســه شــدم؛ بعــدش در 

ــان کــه درس  ــدم. هم زم رشــته ی جامعه شناســی درس خوان

می خوانــدم، رشوع بــه کار کــردم. بــه دلیــل مشــکالت، 

سمســر آخــر جامعه  شناســی را رهــا کــردم. پنــج ســال 

معلمــی زبــان مــادری بــودم و بــرای کــودکان مهاجــران زبــان 

درس مــی دادم.

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه وارد ســتاره ی افغــان 

شــدی؟ 

علــی ســاقی: مــن هم زمانــی کــه معلمــی می کــردم، 

ــا  ــن کار این ج ــودم. چندی ــم ب ــازی ه ــه فیلم س ــد ب عالقه من

ــران  ــوادش را از ای ــه م ــاه ک ــتند کوت ــک مس ــام دادم. ی انج

گرفتــه بــودم، بعدهــا موفــق شــدم کــه آن را بــه شــکل جزئــی 

ــی  ــودم و در یک ــاخته ب ــاه س ــم کوت ــک فیل ــم. ی ــت کن ایدی

از فســتیوال های فیلم هــای کوتــاه کــه در تهــران برگــزار 

شــده بــود، نامــزد بــود. از مــن دعــوت شــده بــود کــه در آن 

فســتیوال در تهــران اشــراک کنــم. یــک دوســت فیلم ســاز 

داشــتم کــه از کابــل آمــده بــود و در آن جــا دیدیــم و صحبــت 

کردیــم. ایــن دوســت مــن پیشــنهاد کــرد، تــو کــه فیلــم 

ــن  ــی از معترتری ــا یک ــه ب ــت ک ــد نیس ــازی، ب ــاه می س کوت

فســتیوال های افغانســتان در هــرات کــه خانــم ســادات 

برگــزار می کنــد، آشــنا شــوی. دو شــبی کــه در هــامن 

ســوژه های  و  افغانســتان  از  او  بودیــم،  تهــران  فســتیوال 

افغانســتان و ســنیامیی افغانســتان صحبــت کــرد و مــن بــه 

شــدت عالقه منــد بــه ایــن شــدم کــه چطــور ایــن جغرافیــای 

ناشــناخته ام را ناشــناخته مبانــم؛ حــاال کــه آمــدم و یــک 

مــرز بیشــر نیســت، بهــر اســت کــه بیایــم بــه بهانــه ی 

دیــدن فیلــم، هــرات را هــم ببنــم. بــدون ایــن کــه خانــواده 

بفهمــد، هــرات آمــدم و بــرای اولیــن بــار بــا دلهــره ی عجیبــی 

پــا گذاشــتم بــه افغانســتان؛ جایــی کــه همیشــه بــرای مــن 

ــه  ــناختی ک ــا ش ــود، ب ــب ب ــب و غری ــؤال و عجی ــت س عالم

از رســانه ها دریافتــه بــودم. وقتــی آمــدم فســتیوال فیلــم 

زنــان هــرات، طــوری بــود کــه قبــال می فرســتادیم و منایــش 

ــراک  ــی اش ــتم ول ــت را نداش ــن آن وق ــا م ــد؛ ام داده می ش

ــا آمــدن  ــود ب ــودم، مصــادف ب کــردم. دو شــبی کــه آن جــا ب

کاروان ســتاره ی افغــان. مــن در هــرات فامیلــی داشــتم کــه 

ــا  ــال می کــرد. ب ــود و آن را دنب ــان ب ــد ســتاره ی افغ عالقه من

آرش بــارز آشــنایی داشــتم و شــنیده بــودم کــه بــه هــر حــال، 

همین طــوری  افغــان.  ســتاره ی  کاروان  بــا  هــرات  آمــده 

نخواســته مقابــل داوران قــرار گرفتــم و کارت طالیــی گرفتــم. 

بــا دنیــای عجیبــی روبــه رو شــدم کــه اصــال مــن چطــور شــد 

ــر  ــی و غی ــر طبیع ــه اش غی ــتم. هم ــرار اس ــا ق ــه در این ج ک

ــن  ــه ای ــدم ب ــرت ش ــد و پ ــا رشوع ش ــود. از هامن ج ارادی ب

ــیر. مس

بــه شــهرت  و  پــرت شــدی  کــه  کابــل: حــاال  صبــح 

رســیدی در کشــوری کــه از کودکــی آن را تــرک کــرده بــودی؛ 

از ســتاره ی افغــان بگــو؛ چقــدر در موســیقی افغانســتان 

می توانــد نقــش ســازنده داشــته باشــد؟

علــی ســاقی: مــن خــودم جــزو منتقــدان برنامــه ی 

ــا رشکــت کنــم،  ــودم و زمانــی کــه آمــدم ت ســتاره ی افغــان ب

شــاید بعدهــا زمانــی کــه جــزو دوازده بهریــن بــودم، دو 

ــل آن  ــم حداق ــه بتوان ــن ک ــرای ای ــتم: ب ــده داش ــل عم دلی

ــق شــبکه های  ــب می کــردم از طری ــه تعقی اســتندردهایی ک

ــوش  ــی گوگ ــک اکادم ــه ای موزی ــی و برنام ــی و اروپای خارج

ــا مقایســه  ــک تعقیــب می کــردم، قاعدت ــا و از نزدی را در اروپ

می کــردم کــه چقــدر کیفیــت پاییــن اســت و این جــا ضعیــف 

ــن در  ــه م ــود ک ــن ب ــل ای ــن دالی ــی از ای ــد؛ یک کار می کنن

واقــع در آن برنامــه رشکــت کنــم و یــک اســتندرد جدیــدی را 

بیــارم و حرف هــای جدیــد بزنــم. چــون اصــوال آدمــی اســتم 

کــه می بینــم و در همــه چیــز فکــر و تحقیــق می کنــم. 

ــن طــوری  دوســت درام خالقیــت باشــد؛ اگــر این جایــش ای

باشــد؛ مثــال اشــراک کننده ایــن کار را بکنــد، بهــر خواهــد 

بــود. وقتــی منی کردنــد، اعصابــم خــرد می شــد. آمــدم یــک 

ــه  ــن برنام ــه ای ــد ب ــی نق ــد. خیل ــو باش ــم ن ــو و طع ــای ن فض

ــن  ــت. و ای ــر اس ــه خ ــه از درون چ ــودم ک ــده ب ــتم، آم داش

کــه بخــش دومــم اشــراک کــرده بــودم، ایــن بــود خــودم را 

ــم و ثابــت بکنــم. یکــی از اســتوره های موســیقی  محــک بزن

افغانســتان کــه دوره ی کوتاهــی همرایــش فعالیــت داشــتم، 

می خواســتم کــه یــک بــاری از توانایــی خــودم اســتفاده کنــم 

تــا یــک رسی چیزهــا بــه خیلــی از اســتوره ها نشــان بدهــم. 

ــن جامعــه ســخت  ــدا کــردن در ای ــدن و شــهرت پی آواز خوان

نیســت؛ چــون برخوردهایــی کــه بــا اســتوره ها داریــم، آنــان 

را بــه شــهرت های ناگهانــی می رســاند. 

ــت  ــدان اس ــدام هرمن ــورت ک ــا منظ ــل: دقیق ــح کاب صب

و آیــا از خــودت رضایــت خاطــر داری و توانســتی بــه آن 

ایــده آل خــودت کــه در ذهــن می پرورانــدی برســی؟

علــی ســاقی: منــی توانــم دقیــق از هرمنــد مشــخصی 

ــیقی  ــای موس ــه در فض ــی ک ــر مالحظات ــه خاط ــرم؛ ب ــام ب ن

ــته از  ــم آن دس ــم بگوی ــا می توان ــود دارد؛ ام ــتان وج افغانس

ــم کــه چطــور  ــی کــه همــه می شناســیم و می دانی هرمندان

آمــده انــد و چطــور شــد کــه تبدیــل بــه اســتوره شــدند آن هــم 

در یــک شــب کــه ایــن ظلــم آشــکار بــود بــه موســیقی مــان. 

آن ســال ها چــون مــن در دوره ای کــه در ســویدن بــودم، بــا 

ــای  ــه در کنرت ه ــودم ک ــرده ب ــدان کار ک ــی از هرمن خیل

شــان جــزو برنامه هــای شــان بــودم. نگاه هــای بــاال بــه 

ــه در  ــلیرتی ها همیش ــال س ــورد مث ــم برخ ــک رق ــن و ی پایی

ــند؛  ــتنی باش ــه و دوست داش ــی عامیان ــه خیل ــود ک ــم ب ذهن

ولــی وقتــی از نزدیــک می دیــدم و ارتبــاط برقــرار می کــردم، 

می دیــدم کــه در دنیایــی از خودبزرگ بینــی همــه چیــز را از 

ــن  ــگاه می کننــد. همیشــه ســوال می کــردم ای ــاال پاییــن ن ب

کــه شــام آواز می خوانیــد، کار بزرگــی نیســت کــه ایــن قــدر 

مغــرور شــوید. 

صبــح کابــل: بهــر نیســت کــه نــام بــری تــا همــه 

موســیقی  عرصــه ی  آوازخوانــان  از  دســته  کــدام  بدانیــم 

می گوییــد؟ را  افغانســتان 

بــردن  نــام  اســت.  همیــن  مشــکل  ســاقی:  علــی 

آن هــا یعنــی انتحــار خــودم. فضــای افغانســتان پذیــرای 

حرف هــای انتقــادی را نــدارد و چــون نــام بــرم، خیلــی 

راحــت طــرف داران هــامن آدم هــا مــن را انتحــار می کننــد. 

ــود  ــرای خ ــتان ب ــیقی افغانس ــای موس ــدام از چهره ه ــر ک ه

شــان طــرف داران انتحارگــری دارنــد کــه بــه خوبــی رشایــط 

ــازی  ــای مج ــه در فض ــت ک ــاعد اس ــان مس ــرای ش ــا ب و فض

بتواننــد خــود شــان را انتحــار کننــد. آوازخوانانــی مثــل 

ــدر زود  ــن ق ــد ای ــده ام، نبای ــت ش ــازه وارد مارکی ــه ت ــن ک م

افغانســتان  موســیقی  مســموم  فضــای  درگیــر  را  خــود 

ــر چرخ هــای ســنگین طــرف داران ســلیرتی کــه  ــم و زی کنی

ــع  ــم. در واق ــود را بیندازی ــتند، خ ــامر اس ــم بی ش ــی ه خیل

ــر  ــای اخی ــن ماه ه ــه در همی ــی ک ــم اتفاقات ــن منی خواه م

ــه خاطــر بیــان واقعیتــی  ــان کــه ب ــرای شــامری از آوازخوان ب

کــه مشــهود هــم بــود، رخ داد، بــرای مــن هــم بیفتــد. مــن 

ــت.  ــاده نیس ــت آم ــون مارکی ــم؛ چ ــه کاری کن ــد محافظ بای

افغانســتان  موســیقی  مارکیــت  فضــای  کــه  می دانیــد 

ــام  ــا مت ــم و ب ــر می کنی ــه آن فک ــا ب ــه م ــت ک ــوری اس آن ط

ــه  ــان را در جامع ــص م ــکار ناق ــامن اف ــان ه ــتی های م کاس

می کنیــم. زندگــی 

متأســفانه فضــای موســیقی مــان، طــوری اســت کــه اگــر 

ــه  ــد کــه ب ــن می مان ــل ای ــه خــود اجــازه ی نقــد بدهــم، مث ب

ــرد کــه  ــا انتحــار شــوم. کســی می پذی خــود مببــی بســتم ت

ــچ  ــلام هی ــکالی دارد؟ مس ــش اش ــد دل خواه در کار هرمن

هــواداری و حتــا خــود آوازخوانــان هــم ایــن را نخواهنــد 

ــرای مــان اســت  ــل پذیرشــی ب پذیرفــت و همیــن دلیــل قاب

ــامری  ــاری ش ــواداران انتح ــه ه ــد ک ــن باش ــان ای ــاور م ــا ب ت

از چهره هــای موســیقی مــان را تنبــل بــار آورده انــد. مــا 

ــم  ــه منی توانی ــاختیم ک ــی س ــزرگان غول های ــران و ب از ره

نقــد کنیــم. نقــد کــردن و حتــا تحلیــل رفتاهــای این هــا بــه 

مثابــه ی انتحــار کــردن خــود آدم اســت. بنــا بــر ایــن ناچــار 

اســتیم، خصوصــا ایــن کــه یــک جــوان نســل تــازه باشــی کــه 

تــازه وارد مارکیــت شــده باشــی، رشایــط برایــت بدتــر اســت؛ 

می خواســتم بــه تعــدادی از هرمندانــی کــه خــود را در 

ــردن  ــدا ک ــهرت پی ــه ش ــم ک ــت کن ــد، ثاب ــامن ها می بینن آس

ســخت نیســت.

ادامه دارد...

از تمجید تا نقد و اصالح

هوادارانافراطی،شماریازچهرههایموسیقیمان
راتنبلبارآوردهاند قسمت اول

علی ساقی )آوازخوان( حسن ابراهیمی

اشــاره: علــی ســاقی جــوان ۲۷ ســاله ی ســاکن 

مســابقه ی  فینــال  در  ســویدن،  وســراوس 

بــاالی  بــا رأی  افغــان موفــق شــد  ســتاره ی 

مــردم، برنــده ی ایــن مســابقه ی پرطــرف دار 

عــالوه  ســاقی  علــی  شــود.  افغانســتان  در 

بازیگــر،  موســیقی،  کار  و  خوانندگــی  بــر 

اســت.  اجتامعــی   فعــال  و  فیلم ســاز 

برنامــه ای  افغــان  ســتاره ی  آواز  مســابقه ی 

در  جوانــان  میــان  در  اســتعدادیابی  بــرای 

از  کــه  مســابقه  ایــن  اســت.  افغانســتان 

ــود،  ــش می ش ــوع پخ ــی طل ــبکه ی تلویزیون ش

تــا هــزاران رشکت کننــده داشــته و میلیون هــا 

نفــر در داخــل و خــارج از افغانســتان ایــن 

می کننــد. دنبــال  را  مســابقه 
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خانواده6

از  یکــی  افغانســتان  جامعــه ی  در 

امنیــت  بــه  کــه  اجتامعــی  آســیب های 

تجــاوز  زده،  آســیب  خانواده هــا  روانــی 

جنســی اســت؛ یکــی از آســیب زننده تریــن 

رخدادهایــی کــه می توانــد بــرای مــردان و 

بیفتــد. اتفــاق  جامعــه  ســطح  در  زنــان 

ــزون نگرانی هــا  ــا رشــد روزاف ــا ب ــز کشــور م در حــال حــارض نی

ــج  ــدت رن ــه ش ــه ب ــراد جامع ــی اف ــی و صح ــت روان ــود امنی از نب

تــا ســطح کالن نهادهــای  یــا معضلــی کــه  می بــرد. چالــش 

اجتامعــی و حقــوق بــرشی را در ســطح جهــان حتــا درگیــر خــود 

ــران  ــدت نگ ــه  ش ــان ب ــه جه ــن ک ــا ای ــفانه ب ــت. متأس ــرده اس ک

ــتان  ــه ی افغانس ــی در جامع ــاوز جنس ــی تج ــیب های اجتامع آس

ــه ی  ــه گون ــا در داخــل افغانســتان باورهــا و نگرش هــا ب اســت؛ ام

ــت.   ــر اس دیگ

مــردم افغانســتان بایــد هــر چــه زودتــر بتواننــد در بــاره ی 

ــاوز  ــای تج ــد. پرونده ه ــر بدهن ــود را تغیی ــرش خ ــرد نگ ــن رویک ای

جنســی ای کــه مــا تــا کنــون در ســطح رســانه ها از وقــوع آن آگاه 

شــدیم، متأســفانه برخــالف بــاور عامــه عمــل تجــاوز بیشــر توســط 

آشــنایان فــرد رخ داده اســت و در بیشــر ایــن پرونده هــا کــودکان 

بیشــر در معــرض آســیب بــوده انــد.

ــبب  ــاره، س ــن ب ــتانی در ای ــای افغانس ــم خانواده ه ــی ک آگاه

شــده اســت کــه در بیشــر مــوارد بــا واکنش هــای غیــر مســؤوالنه ی 

والدیــن روبــه رو شــویم. بایــد بدانیــم کــه تجــاوز جنســی می توانــد 

ــی را  ــیب های گوناگون ــد و آس ــون کن ــرد را دگرگ ــی ف ــان روان بنی

ــل  ــه دلی ــد. ب ــاد کن ــرد ایج ــی ف ــی از زندگ ــای مختلف در بخش ه

ســنگین بــودن بــار روانــی ایــن اتفــاق، معمــوال قربانیــان آن 

ــد. کــودک آزاری  ــوان کنن ــرای دیگــران عن ــد مســأله را ب منی توانن

ــود.  ــزارش می ش ــر گ ــه کم ت ــت ک ــواردی اس ــه م ــی از جمل جنس

عنــوان نکــردن ایــن اتفــاق عــالوه بــر ایــن کــه می توانــد بــار روانــی 

تجــاوز را بیشــر کنــد، می توانــد فــرد متجــاوز را هم چنــان موجــه 

ــد.  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــار او می توان ــت رفت ــوه دهــد و در نهای جل

ــه یــک  ــه معنــی تحمیــل رابطــه ی جنســی ب تجــاوز جنســی ب

فــرد دیگــر بــدون رضایــت او اســت. تجــاوز می توانــد اشــکال 

ــه  ــه مــرد، مــرد و زن ب ــه زن، زن ب ــرد ب مختلفــی داشــته باشــد: م

ــرد. ــه م ــرد ب ــه زن و م ــودک، زن ب ک

ــورت  ــاوز در آن ص ــه تج ــی ک ــاس وضعیت ــر اس ــاوز ب ــواع تج ان

و  جنســیت  و  متجــاوز  ویژگی هــای  و  جنســیت  می گیــرد، 

تجــاوز  انــواع  از  می شــود.  طبقه بنــدی  قربانــی  ویژگی هــای 

می تــوان بــه تجــاوز توســط آشــنا، تجــاوز زناشــویی یــا تجــاوز 

در  تجــاوز  محــارم،  بــه  تجــاوز  دســته جمعی،  تجــاوز  زوجــی، 

زنــدان، تجــاوز جنگــی، سوءاســتفاده ی جنســی از کــودکان و 

تجــاوز از لحــاظ قانونــی اشــاره کــرد.

ــوم  ــه مفه نوعــی دیگــر از تجــاوز، تجــاوز خاکســری اســت ک

عجیبــی دارد. در تجــاوز خاکســری هــر دو طــرف در انجــام ایــن 

ــد  ــی منی توان ــر، قربان ــی دیگ ــا در تعریف ــد و ی ــد دارن ــل تردی عم

بــه متجــاوز بفهامنــد کــه واقعــا میلــی بــرای انجــام رابطــه ی 

جنســی نــدارد و قربانــی گــامن می کنــد یــا ترجیــح می دهــد 

ــه  ــن ب ــری در باط ــت ظاه ــود مقاوم ــی باوج ــد، قربان ــر کن ــه فک ک

انجــام ایــن کار رضایــت دارد. بســیاری از افــرادی کــه مــورد تجــاوز 

قــرار می گیرنــد، ایــن امــر را گــزارش منی دهنــد؛ بنابرایــن بــه 

دســت آوردن آمــار واضــح، دشــوار می باشــد. نکتــه ی قابــل توجــه 

ایــن اســت کــه تنهــا 20 درصــد تجاوزهــای صــورت گرفتــه توســط 

ــزی  ــل برنامه ری ــا از قب ــر تجاوز ه ــد. بیش ــه رخ می ده ــراد غریب اف

شــده اســت و توســط آشــنایان مــورد اعتــامد فــرد قربانــی رخ 

می دهــد.

آن  تجــاوز  شــکل  مخصوصــا  و  جنســی  خشــونت  بحــث 

ــده ای داشــته باشــد. از یــک طــرف  ــد علت شناســی پیچی می توان

ــل  ــر عل ــرف دیگ ــرد و از ط ــاره ک ــتی اش ــل زیس ــه عل ــوان ب می ت

ــرد  ــوارد ف ــیاری م ــد. در بس ــود دارن ــناختی وج ــدی و روان ش رش

متجــاوز دچــار اختــالل جنســی اســت و تنهــا از طریــق تجــاوز بــه 

دیگــران ارضــا می شــود. 

ــم   ــاره خواه ــی اش ــاوز جنس ــل تج ــی از عل ــه برخ ــه ب در ادام

داشــت.

ــد  ــل می توان ــن عوام ــی از مهم تری ــخصیت: یک ــالالت ش اخت

اختــالالت شــخصیت باشــد. اختــالل شــخصیت ضداجتامعــی بــه 

ــن عمــل خشــونت بار می باشــد.  شــدت مســتعد ای

تجربیــات دوران کودکــی: در کنــار ایــن امــر متجــاوز در 

کودکــی ســابقه ی مــورد ســوء اســتفاده جنســی قــرار گرفــن، 

خشــم  والدیــن،  بــا  نامناســب  ارتبــاط  خشــونت،  تجربــه ی 

ــدگی،  ــی، رهاش ــم زندگ ــای مه ــا زن ه ــادر ی ــه م ــبت ب ــدید نس ش

ــد خشــونت گر  ــرداری از وال ــد و الگوب ــه وال ــامدی نســبت ب بی اعت

ــود.  ــاهد ب را ش

عــدم توانایــی کنــرل تکانــه: یکــی از امــوری کــه سبب ســاز 

در  فــرد  ناتوانــی  و  تکانــه  کنــرل  عــدم  می شــود،  تجــاوزات 

ــی  ــه از کودک ــردی ک ــی ف ــد؛ یعن ــش می باش ــری از متایالت جلوگی

مــورد خشــونت قــرار گرفتــه و توانایــی کنــرل تکانــه هــم نــدارد، بــه 

راحتــی خشــم هایش را بــروز می دهــد.

ــاوز  ــرد متج ــه ف ــی ک ــی از دالیل ــی: یک ــر منطق ــای غی باوره

بــدون احســاس گنــاه بــه آن ادامــه می دهــد، ایــن اســت کــه 

قربانــی را قربانی زدایــی می کننــد؛ یعنــی متجــاوز موقعیــت را 

طــوری تفســیر می کننــد کــه گویــی قربانــی مســتحق ایــن برخــورد 

اســت و گویــی متجــاوز در حــال اجــرای عدالــت روی او می باشــد. 

ــی  ــرد قربان ــه ف ــد ک ــاد دارن ــاوزان اعتق ــر متج ــای دیگ در حالت ه

خــود مایــل بــه ایــن کار اســت و حتــا ممکــن اســت توانایــی تفســیر 

ــند. ــته باش ــی را نداش ــانه های نارضایت ــح نش صحی

عــدم وجــود قوانیــن بازدارنــده در جامعــه: و در نهایــت بــه 

عنــوان آخریــن دلیــل و ضعیف تریــن آن هــا می تــوان گفــت در 

جوامعــی کــه قوانیــن بازدارنــده وجــود نــدارد و سیســتم قضایــی و 

پولیــس در پی گیــری و مجــازات ضعیــف عمــل می کننــد، ممکــن 

اســت فــرد بــه راه خــود ادامــه دهــد و قربانیــان بیشــری بگیــرد.

دالیل روان شناختی 
تجاوز جنسی

پیش از این که به دانشگاه یل بیایم، 

ژورنالیست  و  نویسنده  امتیازعلی، 

پاکستانی که یکی از اشراک کنندگان 

برنامه ی ورلدفیلوز در سال 2008 بود، 

نکته های قشنگی در مورد ویکتور وروم 

برایم گفته بود. او می گفت: یکی از جالب ترین کسانی 

را که مالقات خواهی کرد و درس هایش مهم ترین بخش 

به  است.  وروم  ویکتور  شد،  خواهد  آینده ات  خاطرات 

خاطر همین حرف های امتیازعلی بود که رفتم در گوگل 

تا ببینم که ویکتور وروم کیست. وقتی دیدم که در پیشانی 

گوگل نوشته است که 38000 نتیجه از این جست وجو 

باور  امتیازعلی  در دسرس است، به درستی حرف های 

کردم؛ اما این کافی نبود که این مرد هفتاد و هشت ساله ی 

کانادایی االصل را درست بشناسم.

گوگل تنها توانست برایم بگوید که او کی است و از 

چه مقامی در دنیای علم و اندیشه ی زمان ما برخوردار 

است. سایت های فارسی گوگل را که جست وجو کردم، 

اندیشه های  و  تیوری ها  به  نسبت  صورت  هیچ  به  دیدم 

این مرد بی تفاوتی و بی اعتنایی نداشته اند. در پیشانی 

بخش فارسی گوگل نوشته بود که 210000 )دو صد و 

ده هزار نتیجه( برای این جست وجو در دسرس است؛ اما 

این جا متوجه شدم که همه ی این اسم ها مال یک شخص 

و  عمیق  اندیشه های  و صاحب  انتظار  تیوری  واضع  که 

اثرگذار در عرصه ی مدیریت و رهری بوده، نیست، بلکه 

متام اسم هایی را در بر می گیرد که ویکتور وروم را به عنوان 

وجه  مشخصه ی افرادی خاص وارد گوگل کرده است. با 

این  هم، هامن قدری که به اسم این مرد مربوط می شود 

باز هم از حد تعریف بیرون است و نشان می دهد که وی 

انسانی عادی نبوده و در شامر یکی از نام آوران تاریخ علوم 

ثبت شده است.

***

ویکتور ورومی که روبه روی ما در کالس درس ایستاد 

و  مدیریت  بخش  در  را  خود  تیوری های  شد  قرار  و 

میان  سازمانی  روابط  ایجاد  در  خصوص  به  و  رهری، 

افراد و گروه ها، به کمک پروژکتور ترشیح کند، از هیچ 

حربه ای استفاده نکرد که برای ما بگوید او چه کسی 

بوده و با او باید به چه شکلی رفتار شود. صاف و ساده 

در  و  است  وروم  ویکتور  که  کرد  معرفی  را  خود  و  آمد 

بخش  در  روان شناسی  استاد  عنوان  به  یل  دانشگاه 

همه خواست  از  می کند.  کار  مدیریت  و  سازمان دهی 

را یکی یکی معرفی کنند. که خود 

ویکتور وروم گفت: درس، بحث و بودن با دانشجویان 

نگه  زنده  مرا  که  است  چیزی  هامن  دانشگاهیان  و 

یک  زندگی  است.  داده  معنا  زندگی ام  به  و  داشته 

نقطه ی کوچک نیست که در آن متوقف شویم، یک راه 

آن می رویم. طبیعی است که وقتی  است که همه در 

تغییر  ما  موقعیت  می کند:  تغییر  چیز  همه  رفتیم  راه 

می کند، ماحول و محیط ما تغییر می کند و خود ما هم 

باید تغییر کنیم. این کلامت را آهسته و آرام بیان کرد، 

گویی که دارد بلندای یک تپه ی خاکی را طی می کند 

و در حالی که نفس می گیرد برای همراهش چیزی را 

راه کوتاه تر شود. تا  می گوید 

این  از  ما  اما خود  ما بزرگ است؛  اتاق  وروم گفت: 

هم بزرگ تر استیم. ما داریم خود را برای کاری آماده 

می کنیم که شاید در خیلی جاها تغییر ایجاد کند. او 

گفت: عنوان درس ما گروه سازی است. برای این کار 

ما از هم دیگر می آموزیم. من فکر می کنم که هر کدام 

ما رهران خوبی استیم. کارهای زیادی را انجام داده 

ایم و حاال هم در موقعیتی قرار داریم که می توانیم این 

تجربه های خود را با هم دیگر رشیک کنیم و از حاصل 

آن فنی را به نام مدیریت و رهری و ایجاد پیوند میان 

حلقات مختلف یک گروه یاد بگیریم.

وروم گفت: جمع مرکب از افراد است، درست مانند 

حلقه های یک زنجیر که با هم یکی می شوند و زنجیر 

پیوند  هم  به  جمع  یک  در  را  افراد  آن چه  می سازند. 

اعتامد  آن چه  و  است  اعتامد  نام  به  عنری  می زند، 

ارتباط  نام  به  عنری  می کند،  خلق  افراد  بین  در  را 

نداشته  ارتباط  و  با هم متاس  تا شام  است.  و متاس 

باشید به هم دیگر اعتامد منی کنید و تا به هم اعتامد 

منی توانید. داده  تشکیل  را  جمعی  نکنید، 

او گفت: برای این که به همین مرحله برسیم، یک 

روز  هم  که  می دهیم  انجام  باهم  را  رسی مترین هایی 

برای  بتوانیم  را  چیزهایی  آخر  در  هم  و  شود  کوتاه تر 

آقای  مترین،  آغاز  از  پیش  دهیم.  انتقال  هم دیگر 

ویکتور وروم، روی پرده ی پروژکتور، صفحه ای را باز کرد 

 Johari( که او از آن به نام دریچه یا پنجره ی جوهاری

Window( نام برد. در این پنجره چهار خانه ی متفاوت 

وجود داشت که هر کدام یک بخش را نشان می داد. 

از روان شناسان معروف جوزف  تیوری  این  او گفت که 

الفت و هاری اینگرام گرفته شده است. در این تیوری 

هدف آن است که جنبه های مختلف شخصیت و افکار 

فرد در رابطه اش با دیگران بررسی شود و دیده شود که 

از طریق این بررسی چگونه می شود ارتباطی محکم تر 

با  ما  ارتباطات  گفت:  وروم  کرد.  ایجاد  افراد  میان 

دیگران همیشه بر اساس اطالعاتی برقرار می شود که از 

آن ها داریم؛ اما همه ی مشخصات افراد الزاما در اختیار 

نتوانیم  ما  اگر  کرد:  عالوه  او  منی گیرد.  قرار  دیگران 

و  شخصی  جنبه های  اکر  یا  متام  به  خود  ارتباط  در 

شخصیتی طرف مقابل آگاهی پیدا کنیم، رابطه ای را 

باقی  و آسیب پذیر  ایجاد می کنیم همواره شکننده  که 

ماند. خواهد 

)ادامه دارد(

از  یکی  سوزان  رسمای  در 

خیرخانه  در  زمستان،  روزهای 

 60 حدودا  مردی  می یامبش. 

پیشانی اش  چین های  ساله. 

خر از روزهای رفته ی جوانی اش 

گندمی اش  جو  موهای  می دهد. 

دست هایش  از  یکی  است.  پوشانده  کالهی  زیر  را 

دست کش دارد و دست دیگرش را هر از گاهی داخل 

کراچی اش  آن طرف  چوکِی  روی  می برد.  جیبش 

شان  کار  که  آدم هایی  انتظار  در  است،  نشسته 

و حرف های  از قصه ها  عبور  فقط عبور کردن است. 

گاهی  و  مورد شان منی دانند  در  هیچ  که  آدم هایی 

تالقی نگاهی دو آدم غریبه را به هم وصل می کند. 

به  کراچی  طرف  این  از  جوگندمی  موهای  با  مرِد 

آرزوی  در  شاید  که  می کند  نگاه  آدم هایی  دنیای 

باشد.  شان  داشن 

شمس الدین  میر  می گوید:  می پرسم.  را  اسمش 

ولد میر قیام الدین. ناگهان یاد محمد عزیز می افتم؛ 

جوانی که هفته ی قبل با او صحبت کرده بودم و به 

بود.  گفته  نیز  را  پدرش  اسم  خودش،  اسم  دنبال 

عزیزی که هنوز هویت پدرش را مکمل هویت خودش 

می دانست.

هفت نفرِی  خانواده ی  یک  نان آور  شمس الدین، 

ساکِن کابل است. او تنها عضوی از خانواده است که 

کار می کند. درآمد روزانه اش به 250 تا 300 افغانی 

جوان  می شود،  بیرون  خانه  از  که  صبح ها  می رسد. 

است و شب، پیر به خانه باز می گردد. چهاردیواری 

پذیرای  شب  هر  می شود،  سال  یک  خانه اش 

از  سحرگاهان  که  است  مردی  خمیده ی  شانه های 

کنار خانواده اش جوان برمی خیزد و عقب کراچی ای 

می ایستد.  خیرخانه  در 

کف  برمی دارد.  کراچی اش  بدنه ی  از  را  دست هایش 

دست هایش در متاس با هم دیگر اند. تنها گرمی حرف های 

او می توانست رسمای آن روز را قابل تحمل کند. 

مردم  شوه.  کار  روی  ما  کشور  ده  آرامی  »می خواهم 

روزهای خوده به خوش حالی سپری کنن. همیشه همی 

آرزوی قلبی مه بوده. صلح است که حس امنیت میته به 

مردم.«

فریاد  گلوی  شهروند،  یک  عنوان  به  شمس الدین 

گفت وگوهای  در  شان  خواست های  که  است  آدم هایی 

است.  نشده  گرفته  نظر  در  طالبان،  با  افغانستان  صلح 

این جغرافیا زندگی  آدم های دیگری که در  او هم مثل اکر 

می کنند، کار می کنند، منی توانند با خیال آسوده سفر کنند 

و شب ها که رس شان را روی بالش می گذارند، برای روزهای 

آینده امیدوار باشند، از جنگ خسته است. کافی ا ست کمی 

به اطراف تان نگاه کنید و آدم هایی را ببینید که متام رؤیاها 

فراموشی سپرده  به  سایه ی جنگ  زیر  و خواست های شان، 

شده است. دنیای آدم هایی که در افغانستان نفس می کشند 

هم  شمس الدین  می کند.  پیدا  تعریف  ناامنی  و  جنگ  با 

است.  رفته  رأی  صندوق های  پای  دیگر  افغان  هزاران  مثل 

خودش  مناینده ی  انتخاب  برای  خودش  که  دارد  دوست  او 

تصمیم بگیرد. می گوید از این  که فقط انتظار بکشد تا روزی 

تغییر و اصالح در افغانستان بیاید، خسته است. »کسایی که 

مناینده های  کنن،  معامله  طالبا  با  ما  منایندگی  به  تا  رفن 

مقبول  و خانه های  لوکس  موترای  ده  اونا  نیسن.  ما  واقعی 

زندگی می کنن، چه می فهمند از وضعیت بد مردم که میرن و 

معرفی می کنن؟« ما  ره مناینده ی  خود شان 

وقتی از آن هایی حرف می زند که خود شان را مناینده های 

ما می دانند، در چشم هایش حس بی اعتامدی به جریان های 

مردم  متام  خواست  دید.  می شود  را  حزبی  و  سیاسی 

دست یابی به یک صلح رستارسی و همه شمول است؛ صلحی 

افغانستان  نشود.  قربانی  آن  در  و کودکی  مرد، زن  که هیچ 

تنها با چهر ه های سیاسی اش معرفی منی شود. من 

افغانستان، متام همین مردمی است که هر روز برای 

از کار نیفتادن چرخه ی طبیعی زندگی کار می کنند.

در  روز  یک  که  است  امیدوار  شمس الدین 

سیاسی  چهره های  از  او،  بیاید.  صلح  افغانستان 

در  صلح  آمدن  برای  تا  می خواهد  احزاب  رسان  و 

منفعت های  قربانی  را  کنند. صلح  افغانستان تالش 

خود شان نکنند. به باور شمس الدین اگر کسانی که 

فساد  به  شان  دست های  استند،  حکومت  رأس  در 

افغانستان  در  صلح  نباشد،  آلوده  قومی  تعصبات  و 

قبل  داریم  نیاز  »ما  می گوید:  او  شد.  خواهد  حاکم 

صلح  مان  خود  با  کنیم،  صلح  طالبان  با  که  این   از 

زندگی  افغانستان  در  که  اقوامی  متام  اگر  کنیم. 

با طالبان  بپذیرن، صلح  ر  نتوانن هم دیگه  می کنن، 

نداره.« معنا 

که  است  انسان هایی  از  یکی  شمس الدین 

با  هنوز  را  افغانستان  جنِگ  سال های  زخم های 

به دور دست ها  را  نگاه هایش  خودش حمل می کند. 

متام  که  تلخی  خاطره های  انگار  است.  دوخته 

از  شان،  برد  یاد  از  تا  بود  کرده  تالش  سال ها  این 

با  تیره  ابر  یک  مانند  کابل  غم گیِن  کوه های  پشت 

باشد.  جدال  در  خوشش  لحظه های 

و  می کند  بیرون  جیب هایش  از  را  دست هایش 

هامن  دوباره  می دوزد.  من  سمت  به  را  چشم هایش 

می کند. تکرار  را  جمله 

وقتی  کنیم.  صلح  ما  خود  با  اول  داریم  نیاز  »ما 

طالبا ده افغانستان حمله کد، ما بیشرین رضبه ره 

از همی مردم خود ما خوردیم. مردمی که خود شان 

ر همسایه و دوست ما می گفن. خانه ها چور شد. به 

زمینه ساِز  مردم  تجاوز شد. خود همی  مردم  ناموس 

افغانستان شدن.« به  آمدن طالبا 

در  که  مختلفی  اقوام  اگر  شمس الدین  باور  به 

باشند،  اتفاق نداشته  با هم  افغانستان زندگی می کنند، 

حتا اگر ما با طالبان نیز صلح کنیم، مردم به آرامش و رفاه 

منی یابند. دست 

حرف های شمس الدین از رگ رِگ کوچه های خیرخانه 

عبور می کند و قرار است به گوش متام مردم برسد. بلی؛ 

ما نیاز داریم اول با خود مان صلح کنیم.

تاجران  می رسند.  آرامش  به  مردم  بیاید،  صلح  »اگر 

اینجه  و  کنن  اعتامد  فضا  به  می توانن  افغانستان 

کار  زمینه ی  شد،  که  رسمایه گذاری  کنن.  رسمایه گذاری 

چرا  برایه؟  دزدی  به  مردم  چرا  باشه  کار  اگه  میشه.  مساعد 

جوانای ما ده کشورای خارجی برن و به مقصد نرسیده غرق 

شون؟ متام ای مشکالتی که می بینین به خاطر نبود امنیت 

و بی اعتامدی رسمایه به فضای اقتصادی افغانستان است.«

شمس الدین هم مثل هزار افغان دیگر روزهای سختی را 

سپری کرده است و می کند؛ اما آن چه باعث می شود تا هنوز 

هم به جریان زندگی در افغانستان خوش بین بود، امیدواری 

با وجود قرار داشن در تنگنای  شمس الدین هایی است که 

نگه  زنده  را  امید  که  این   برای  هم  باز  ناامنی،  و  اقتصادی 

می کنند. کار  دارند، 

ویکتوروروم،مغزیکهنظاممدیریتیجهانرادگرگونکرد

مانیازداریماولباخودمانصلحکنیم

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )24(

زهرا سیاس

عزیز رویش

هام همتا

شمس الدین، نان آور یک خانواده ی هفت نفرِی ساکِن 

کابل است. او تنها عضوی از خانواده است که کار 

می کند. درآمد روزانه اش به ۲50 تا 300 افغانی 

می رسد. صبح ها که از خانه بیرون می شود، جوان است 

و شب، پیر به خانه باز می گردد. چهاردیواری خانه اش 

یک سال می شود، هر شب پذیرای شانه های خمیده ی 

مردی است که سحرگاهان از کنار خانواده اش جوان 

برمی خیزد و عقب کراچی ای در خیرخانه می ایستد. 
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ــه  ــی ک ــر طرح ــد، ه ــت جمهوری می گوی ــخن گوی ریاس س

ــه عنــوان یــک قــدم اساســی مطــرح شــود،  در آن آتش بــس ب

بــرای مــردم و دولــت افغانســتان قابــل قبــول اســت. 

صدیــق صدیقــی، روز جمعــه )27جــدی( در برگــه ی تویــر 

ــردم افغانســتان و  ــت، م ــرای دول خــود نوشــته اســت:»صلح ب

متحــدان بین املللــی مــا اولویــت اساســی اســت. تأمیــن 

آتش بــس یگانــه راه بــرای رســیدن بــه صلــح پایــدار و باعــزت 

ــد». ــت، می باش ــتان اس ــت افغانس ــردم و دول ــت م ــه خواس ک

ایــن در حالــی اســت کــه ســخن گوی دفــر سیاســی طالبان 

ــژه ی  در قطــر، گفتــه اســت کــه زملی خلیــل زاد، مناینــده ی وی

ــأت  ــا هی ــتان ب ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــه ی امری وزارت خارج

ــدار و در مــورد امضــای توافق نامــه ی  ــن گــروه دی ــی ای مذاکرات

صلــح و چگونگــی برگــزاری مراســم آن گفت وگــو کــرده اســت.

اخیــرا شــاه محمود قریشــی، وزیــر خارجــه ی پاکســتان، 

خــر  کاهــش خشــونت ها  بــرای  طالبــان  آمادگی هــای  از 

داده اســت؛ امــا وزیــر دولــت در امــور صلــح، گفتــه اســت کــه 

کاهــش خشــونت ها بــرای دولــت افغانســتان قابــل قبــول 

ــرای آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی، بایــد گــروه  نیســت و ب

طالبــان، آتش بــس کنــد.

در  )26جــدی(  پنج شــنبه  روز  کــه  رحیمــی  ســالم 

انســتیتیوت مطالعــات اســراتیژیک صبحــت می کــرد، گفــت 

ــس  ــه، بلکــه آتش ب ــردم افغانســتان کاهــش خشــونت ن ــه م ک

می خواهنــد. او هم چنــان گفتــه اســت: »در کاهــش خشــونت 

کســی مکلــف بــه انجــام کاری نیســت؛ امــا در آتش بــس، 

ــکل  ــدی آن مش ــد در ص ــردن ص ــه عملی ک ــن ک ــود ای ــا وج ب

ــود دارد.« ــد وج ــت، تعه اس

مســؤوالن محلــی در والیــت هــرات می گوینــد 

کــه جنــازه ی زین العابدیــن ســادات، یکــی از 

قربانیــان رویــداد ســقوط هوایپــامی اوکرایــن در 

ایــران، بــه ایــن والیــت منتقــل شــده اســت. 

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )27جــدی( 

ــرات  ــت ه ــام والی ــی مق ــر مطبوعات ــوی دف از س

مونســه  کــه  اســت  آمــده  رســیده،  نــرش  بــه 

ــن  ــی ای ــی وال ــور اجتامع ــاون ام ــن زاده، مع حس

ــزد  ــی، ن ــات دولت ــر از مقام ــامر دیگ ــت و ش والی

بــا  و  رفتــه  زین العابدیــن ســادات  خانــواده ی 

آن هــا غم رشیکــی کــرده انــد. 

ــم حســن زاده  ــه نقــل از ایــن خرنامــه، خان ب

در دیــدار بــا خانــواده ی ایــن قربانــی تأکیــد 

کــرده اســت کــه رویــداد ســقوط هواپیامیــی 

دیپلوماســی  دســتگاه ی  طریــق  از  اوکراینــی 

می شــود. بررســی  کشــور 

دفــر مطبوعاتــی والــی هــرات گفتــه اســت از 

جملــه ی 13 شــهروند افغانســتان کــه در ســقوط 

ــدند،  ــته ش ــران کش ــی در ای ــامی اوکراین هواپی

هویــت هشــت تــن شــان تثبــت شــده اســت.

هواپیــامی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

بــه  متعلــق   737 بوئینــگ  نــوع  مســافربری 

خطــوط هواپیامیــی اوکرایــن، روز چهارشــنبه 

)18 جــدی( پــس از بلنــد شــدن از میــدان 

ایرانــی،  نیروهــای  ســوی  از  تهــران،   هوایــی 

هــدف حملــه ی موشــکی قــرار گرفــت و ســقوط 

کــرد. در نتیجــه ی ایــن رویــداد، 176 رسنشــین 

ــر آن را  ــه 13 نف ــد ک ــان باختن ــام ج ــن هواپی ای

می دهنــد. تشــکیل  افغانســتان  شــهروندان 

بین املللــی  گــروه  اعضــای  تازگــی  بــه 

خانواده هــای  بــه  پاســخ دهی  و  هامهنگــی 

قربانیــان ســانحه ی هوایــی تهــران کــه متشــکل 

ــت  ــتار پرداخ ــز خواس ــت، نی ــور اس ــج کش از پن

غرامــت از ســوی دولــت ایــران شــدند.

ســخن گوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر می گویــد کــه 

ــکا  ــه ی امری ــژه ی وزارت خارج ــده ی وی ــل زاد، مناین زملی خلی

ــروه  ــن گ ــی ای ــأت مذاکرات ــا هی ــتان ب ــح افغانس ــور صل در ام

ــت. ــرده اس ــو ک ــدار و گفت وگ دی

ســهیل شــاهین، پنج شــنبه شــب)26جدی( دربرگــه ی 

تویــر خــود نوشــته اســت کــه دو طــرف در مــورد امضــای 

توافق نامــه ی صلــح و چگونگــی برگــزاری مراســم آن گفت وگــو 

ــد. کــرده ان

گفتنــی اســت کــه مالبــرادر آخنــد، معــاون سیاســی دفــر 

طالبــان نیــز در ایــن نشســت حضــور دارد.

هرچنــد ســخن گوی طالبــان جزئیــات بیشــر در ایــن مــورد 

ــا  ــه اســت کــه گفت وگوهــا میــان دو طــرف ت ــداده؛ امــا گفت ن

چنــد روز دیگــر نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

ــرده  ــدواری ک ــراز امی ــان، اب ــروه طالب ــز گ ــن نی ــش از ای پی

بودنــد کــه زمــان دقیــق امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن 

ــه زودی مشــخص شــود. ــکا، ب ــاالت متحــده ی امری گــروه و ای

ــل زاد،  ــرا، زملــی خلی ــه اخی ــی اســت ک ــن همــه در حال ای

متحــده ی  ایــاالت  خارجــه ی  وزارت  ویــژه ی  مناینــده ی 

ــری  ــور از رسگی ــه منظ ــتان، ب ــح افغانس ــور صل ــکا در ام امری

ــه دوحــه، پایتخــت قطــر رفتــه اســت. گفت وگوهــای صلــح، ب

ــه اتهــام  بــه دنبــال عملیــات نیروهــای پولیــس، 12 نفــر ب

دست داشــن در جرایــم جنایــی از نقــاط مختلــف شــهر کابــل 

بازداشــت شــده  انــد.

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )27جــدی( از ســوی وزارت 

ــل در  ــس کاب ــه پولی ــت ک ــده اس ــیده، آم ــرش رس ــه ن ــه ب داخل

جریــان چندیــن عملیــات، 12 نفــر را بــه اتهــام دست داشــن 

ــن  ــالل ام ــت، اخ ــت، رسق ــل، مجروحی ــون قت ــی چ در جرایم

ــت  ــی بازداش ــه بری و راه زن ــری، کیس ــه، چپاول گ ــم عام و نظ

کــرده اســت.

ــای  ــه ی مظنون ه ــت: »از جمل ــده اس ــه آم ــن خرنام در ای

بازداشت شــده، 3 تــن آنــان در پیونــد بــه قضیــه ی قتــل از 

ــت  ــه رسق ــد ب ــن در پیون ــک ت ــامن، ی ــوالی پغ ــات ولس مربوط

دوکان از مربوطــات ولســوالی میربچه کــوت و 8 تــن دیگــر در 

ــن  ــالل ام ــه بری و اخ ــری، کیس ــی، چپاول گ ــه رهزن ــد ب پیون

و نظــم عامــه از مربوطــات نواحــی دوم، پنجــم، هفدهــم و 

ــد.« ــده ان ــت ش ــل بازداش ــت کاب ــی والی ــوالی رسوب ولس

هفتــه ی  چنــد  جریــان  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

و  مســلحانه  دزدی هــای  جنایــی،  جرایــم  آمــار  گذشــته، 

ــش بی پیشــینه ای  ــل، افزای ــد در شــهر کاب قتل هــای هدف من

داشــته اســت. باشــندگان کابــل، بــه خاطــر موجودیــت و 

فعالیــت شــبکه های جرمــی، بــه ویــژه شــبکه های رسقــت، بــا 

مشــکالت فراوانــی مواجــه انــد.

در  افغانســتان  19ســال  زیــر  کرکــت  ملــی  تیــم 
کرکــت  ملــی  تیــم  جهانــی،  جــام  بــازی  نخســتین 

داد.   شکســت  را  جنوبــی  آفریقــای 
در ایــن بــازی ابتــدا تیــم ملی کرکــت آفریقــای جنوبی، 
در نیمــه ی اول بــه توپ زنــی آغــاز کــرد و در   30 اُِور بــازی، 
ــا از دســت دادن متــام بازی کنــان خــود توانســت 128  ب

دوش را بــرای افغانســتان هــدف تعییــن کند. 
ــوش  ــاری، ملی پ ــفیق الله غف ــگ، ش ــش بالین در بخ
کشــور، خــوب درخشــید و توانســت 5 بازی کــن حریــف 
را از میــدان بــازی بیــرون کنــد. نوراحمــد و فضل الحــق 
ــه  ــتان ب ــع افغانس ــه نف ــت ب ــار ویک ــتند چه ــز توانس نی

دســت آورنــد. 
در مقابــل آبی پوشــان تیــم کرکــت کشــور در نیمــه ی 
ــا  ــوب درخشــیدند و ب ــز خ ــی نی ــش توپ زن دوم و در بخ
از دســت دادن ســه بازی کــن، هــدف تعیین شــده را 
ــی عمــران و ابراهیــم  ــد. در بخــش توپ زن تکمیــل کردن
مومنــد هــر کــدام توانســتند 57 و 52 دوش را بــه نفــع 
ــروز  ــب پی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت آورن ــه دس ــان ب ــم ش تی

میــدان شــوند. 
ــی  ــرار اســت برهــای آب ــرد شــیرین ق ــن ب ــس از ای پ
کشــور در دو دیــدار بعــدی در مقابــل تیم هــای کرکــت 

ــادا بــه میــدان برونــد. امــارات متحــده ی عربــی و کان

ــخ دهی  ــی و پاس ــی هامهنگ ــروه بین امللل ــای گ اعض

بــه خانواده هــای قربانیــان ســانحه ی هوایــی تهــران، 

خواســتار پرداخــت غرامــت از ســوی دولــت ایــران شــدند.

افغانســتان، کانــادا، بریتانیــا، اوکرایــن و ســویدن 

ــا در  ــهروندان آن ه ــه ش ــتند ک ــورهایی اس ــه  کش از جمل

ســقوط هواپیــامی اوکراینــی در فضــای هوایــی تهــران، 

ــی و  ــور بررس ــه منظ ــورها ب ــن کش ــد. ای ــده  ان ــته ش کش

تحقیقــات ایــن رویــداد، گــروه بین املللــی هامهنگــی و 

ــد. ــاد کردن ــان را ایج ــه قربانی ــخ دهی ب پاس

روز  ناوقــت  کشــورها،  ایــن  خارجــه ی  وزیــران 

پنج شــنبه )26 جــدی( نشســتی را در لنــدن، پایتخــت 

نشســت،  ایــن  پایــان  در  و  کردنــد  برگــزار  بریتانیــا 

ایــن  بررســی  مــورد  در  را  مــاده ای  پنــج  اعالمیــه ی 

کردنــد. تصویــب  رویــداد 

بــه  خارجــه،   وزارت  رسپرســت  زمــان،  ادریــس 

منایندگــی از افغانســتان در ایــن نشســت رشکــت کــرده 

ــود. ب

خارجــه ی  وزارت  ســوی  از  کــه  خرنامــه ای  در   

افغانســتان بــه نــرش رســیده، آمــده اســت کــه کشــورهای 

ــه  ــخ دهی ب ــی و پاس ــی هامهنگ ــروه بین امللل ــو گ عض

خانواده هــای قربانیــان، در ایــن نشســت فیصلــه کردنــد 

تــا دولــت ایــران مســؤولیت کامــل ایــن رویــداد را بپذیــرد 

ــردازد. ــت بپ ــان غرام ــای قربانی ــه خانواده ه و ب

کــه  اســت  آمــده  وزارت  ایــن  خرنامــه ی  در 

خواســتار  هم چنیــن  نشســت  ایــن  رشکت کننــدگان 

ــی  ــفاف بین امللل ــتقل و ش ــق، مس ــی دقی ــام بررس انج

ــا  ــت ت ــته اس ــران خواس ــز از ای ــده و نی ــداد ش ــن روی ای

قضایــی  شــفاف  اقدامــات  طریــق  از  را  آن  عامــالن 

دهــد. قــرار  پاســخ گو 

ــامی  ــقوط هواپی ــه ی س ــه در نتیج ــت ک ــی اس گفتن

خطــوط هوایــی اوکرایــن در تهــران، 176 رسنشــین 

ایــن هواپیــام کشــته شــدند کــه 13 رسنشــین آن، 

قربانیــان  بیشــرین  بودنــد.  افغانســتان  شــهروندان 

ســقوط هواپیــامی اوکراینــی، شــهروندان کانــادا بودنــد. 

ایــن رویــداد، نخســت  وزیر کانــادا گفتــه  از  پــس 

اســت کــه اگــر تنــش میــان امریــکا و تهــران بــه وجــود 

ــد. ــده می بودن ــروز زن ــام ام ــینان هواپی ــد، رسنش منی آم

ــامی  ــه هواپی ــرد ک ــالم ک ــدا اع ــران در ابت ــت ای دول

ــا  ــر مشــکالت فنــی ســقوط کــرد؛ امــا ب اوکراینــی در اث

ــه  ــد ک ــت ش ــداد، ثاب ــن روی ــاعت از ای ــت 48 س گذش

هواپیــام در پــی شــلیک موشــک ســپاه پاســداران ایــران 

ــت. ــرده اس ــقوط ک س

صدیق صدیقی: هر طرحی که به آتش بس
ختم شود خوب است

جنازه ی زین العابدین سادات
 به هرات رسید

زملی خلیل زاد با طالبان
در قطر دیدار کرد

پولیس کابل12نفر را به اتهام جرایم جنایی 
بازداشت کرد

بربهای آبی افغانستان، آفریقای جنوبی
را شکست دادند

افغانستان و چهار کشور دیگر از ایران 
خواستار پرداخت غرامت شدند

اشتراک در روزنـامـه
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پس از چاشت روز 26 فروری 2015 )7 حوت 1393(، کرا 

به  و  پوشید  لباس هایش  روی  زره  پوشش  یک  هرمند  خادمی 

بیرون رفت. آن زره که او آن را در یک آهنگری محلی درست کرده 

]زره[  این  داشت.  بزرگ  ماتحت  یک  و  برجسته  سینه های  بود، 

قسمت اصلی یک منایش خیابانی بود که با احتیاط برنامه ریزی 

بود. شده 

تنها این که آن یک خیابان معمولی نبود، آن جا راه عبور بسیار 

آن  در  خادمی  خانم  بود.  افغانستان  پایتخت  کابل،  در  بزرگی 

لباس برجسته اش، در یک منایش خاموِش 8 دقیقه ای در امتداد 

شده  متوقف  ترافیک  رفت،  آن جا  از  که  زمانی  زد.  قدم  جاده  آن 

این  بودند.  گرفته  شکل  تهدید آمیز  مردان  از  انبوهی  جمعیت  و 

از پاریس، جایی که اکنون در آن  هرمند در یک متاس تلفونی 

توهین  مرا  »آن ها  کرد:  بازگو  گونه  این  را  قضیه  می کند،  زندگی 

و مسخره می کردند. می گفتند دیوانه است، خارجی است، عقل 

منایش  آن  اگر  اما  است؛  فاحشه  یک  او  داده،  دست  از  را  خود 

را اجرا منی کردم، ناراحت می شدم. آن منایش موفقیت آمیز بود. 

همه را شوکه کردم و این بحث را بدون هیچ باکی باز کردم.«

بازتاب دهنده ی واقعیت های  خانم خادمی گفت که منایشش 

و  کار  خانه،  در  جا،  همه  که  است  افغانستان  در  زنان  روزمره ی 

»هیچ  گفت:  خادمی  می شوند.  روبه رو  جنسی  آزار  با  خیابان ها 

زنی در افغانستان نیست که دست کم یک بار هم در عمرش مورد 

تخلف قرار نگرفته باشد.« خادمی با به خاطر آوردن سوءاستفاده ی 

جنسی ای که در پنج سالگی از او شده بود و این که آرزویش در 

فرهنگ  در  »ما  گفت:  بود،  محافظتی  زره  یک  داشن  کودکی 

می کنیم.«  زندگی  تخلف 

تقریبا  جزو  او،  منایش  از  ویدیویی  و  خادمی  خانم  زره  لباس 

افغانستان در معرض  اثر هری در منایش گاه »خرمهره، هر   60

خطر« است، منایش گاهی که در موزیم متدن های اروپا و مدیرانه 

در مارسِی فرانسه از یک مارچ برگزار شده است. این منایش گاه 

شامل نقاشی ها، تابلوها، عکس ها، چیدمان ها و ویدیوهایی از 11 

هرمند افغان است که بیشر آن ها در وطن شان زندگی می کنند؛ 

وطنی که اکنون چهار دهه جنگ را متحمل شده است. افغانستان 

از سال 1979 تا 1989 توسط اتحادیه ی جامهیر شوروی اشغال 

شده بود، سپس طالبان حکومت را در دست گرفتند و رسانجام 

اشغال کردند.  را  این کشور  و متحدانش در سال 2001  امریکا 

آستانه ی یک جنگ داخلی است، حکومت  افغانستان در  امروز، 

به نیم کشور را در دست دارد و طالبان  مرکزی در کابل نزدیک 

در چنین کشوری،  به هر  پرداخن  اند.  آن مسلط  دیگر  نیم  بر 

حرفه ی خطرناکی است.

در  خرمهره  منایش  ایرانی االصل  متصدی  شاهوردی،  گیلدا 

حالی که به آثار هری در موزیم مارسی اشاره می کرد، گفت: »هر 

معارص در افغانستان وجهه ی مثبتی ندارد. می گویند هر معارص 

باعث تضعیف مذهب، اخالق و کرامت سنت های افغانی می شود. 

هر چیزی که این کرامت را تضعیف کند، پذیرفتنی نیست و باید 

ریشه کن شود.« خانم شاهوردی که بین سال های 2013-2005 

با غرب  ارتباط  به دلیل  در کابل زندگی و کار کرده است، گفت 

»نجس«، هر و فرهنگ »هدف مشخصی برای طالبان بود.« خانم 

که  آن  از  بیشر  یا  دهه   یک  جریان  در  که  می گوید  شاهوردی 

نیروهای ایتالف به رهری امریکا در افغانستان بودند، این کشور 

یک »عر کوچک طالیی« را تجربه کرد و مراکز فرهنگی غربی، 

منایش گاه ها و کارگاه های آموزشی به رسعت رشد کرد؛ یک مکتب 

هری به نام هر معارص افغانستان افتتاح شد که در ابتدا از هر 

دو جنس شاگرد می پذیرفت؛ اما سپس یک نهاد مختص زنان شد. 

»داکومنتا« منایش گاه آملانی هر بین املللی که هر پنج سال یک 

بار برگزار می شود، در سال 2012 روی دادی را برگزار کرد و پای 

27.000 بازدیدکننده را به آن  جا کشاند.

انستیتوت فرانسه در کابل که خانم شاهوردی از سال 2010 

تا 2013 مدیر آن بود، در همین دوره دوباره باز شد و هر هفته 

در منایش گاهش که دو سالُن تیاتر و یک تاالر اجتامعات 450 

این  با  می کند.  میزبانی  مختلفی  روی دادهای  از  است،  چوکی 

حال، با بیرون شدن نیروهای خارجی، این انستیتوت به یک هدف 

به  انتحاری  نوجوان  مهاجم  در دسامر 2014، یک  تبدیل شد. 

یک منایش تیاتر در مورد تروریسم، حمله کرد و سه نفر را کشت. 

با وجود این خطرات، هرمندان افغانستان در دو دهه ی اخیر به 

طور مداوم، کشور و جوانب زیادی از آن را به تصویر کشیده اند.

سال  در  است،  نقاش  یک  که  حسن زاده  مهدی  محمد 

و  دوباره   تولد  در  تا  رفت  افغانستان  به  ایران  از  دوباره   2009

خالقانه ی این کشور نقش ایفا کند. او در یک مصاحبه ی تلفونی 

آن جا  در  دنیا  متام  از  مردمی  و  بین املللی  »ارتشی های  گفت: 

]افغانستان[ بودند. آن ها پول زیادی رسمایه گذاری کرده بودند و 

داشت.« وجود  زیادی  فرصت های 

شد.  ناامن تر  تدریج  به  روزمره،  زندگی  گفت  حسن زاده  آقای 

تهدیدهایی  که  مرکزی  می کرد؛  تدریس  معارص  هر  مرکز  در  او 

دریافت  را ضداسالمی می خواندند،  آن  که  گروه های شورشی  از 

می کرد. مبب گذاری های انتحاری اتفاق روزمره ای در کابل شده 

بود. او گفت: »من در میان آن کابوس بودم.« حسن زاده می گوید 

نقاشی سال 2015 اش به نام »کابوس« که یک فرد وحشت زده 

او  خود  از  می دهد،  نشان  را  آمده  بیرون  حدقه  از  چشامنی  با 

منایندگی می کند. در سال 2016، نقاشی 66 فوتی )20 مری( 

آقای حسن زاده برای »کافه کاکتوس« پس از آن که افراط گرایان 

مذهبی گفتند که هیوالهای آن نقاشی، تصاویر کفرآمیز شیطان 

توسط  که  کافه ای  شد؛  خراب  کافه  مدیران  توسط  استند، 

اداره می شد و برای برگزاری منایش گاه ها، کنرت ها  هرمندان 

حسن زاده  آقای  سال،  آن  در  بود.  شده  ساخته  کتاب خوانی  و 

زندگی  و  کار  آن  در  که  به شیکاگو، جایی  و سپس  استانبول  به 

رفت. می کند، 

جسورانه  منایش گاه  این  در  زنان  هری  آثار  که  گونه  هامن 

نشان می دهد، زندگی برای آن هایی که ]در افغانستان[ ماندند، 

عکسی   ،2008 اعراض  است.  ابدی  تقالی  یک  زنان،  ویژه  به 

توسط فرزانه وحیدی، تنه ی لخت یک زن را نشان می دهد که از 

خودسوزی نجات یافته و ]بدنش[ پوشیده از داغ های پیچیده ی 

آن است. او یکی از بی شامر زنان افغانستانی است که برای گریز 

از زندگی مملو از خشونت های خانوادگی و حر خانگی خود را 

لباس  از خانم وحیدی، عروسی در  سوزاندند. در عکس دیگری 

دراز و سفیدش در وسط خانه ای که با مبب ویران شده نشسته 

و  نشسته  جدیدش  همر  کنار  در  خوابی  تخت  روی  دیگری  و 

به دوربین خیره شده است. ناامیدانه 

زلیخا شیرزاد، هرمند دیگر، برقعی که رنگ آن از باال تا پایین 

برقعی  تندیسی کرده است؛  به یک چیدمان  تبدیل  را  آبی است 

که در افغانستان به آن چادری می گویند و در غرب آن را منادی 

از به دام افتادن می دانند. آن اثر که هوای آزاد نام دارد، قسمت 

بلند و چرخ خورده ای از یک ابریشم آبِی چین دار است که از سقف 

آویزان شده است. هامن گونه که هرمند در کاتالوگ منایش گاه 

توضیح داده، آن چادر، پوشاکی است که به طور تناقض آمیزی به 

نسل های مسن تر زنان اجازه می داد خانه را ترک کنند و این گونه 

آزاد می شدند.

خشونت  می کند،  جلب  خود  به  را  توجه  که  دیگری  زمینه ی 

ستوه  به  اخیر  سال های  در  را  افغانستان  که  است  مرگ باری 

به خود جلب کرده است.  را  بین املللی  توجه رسانه های  و  آورده 

حمله ی طالبان بر رستورانت لبنانی در جنوری 2014 در کابل 

که منجر به کشته شدن 21 نفر شد، موضوع اثری است توسط 

کاوه آیریک که هرمند است. دو روز پس از آن حمله ی هامهنگ 

حمله  آن  قربانیان  از  یابود  در  صلح  راهپیامیی  یک  به  او  شده، 

و  افتاد  زمین  به  مرتبه  او سه  راهپیامیی،  آن  در جریان  پیوست. 

از اعضای دیگر تئاتر،  رنج مرگ قربانیان را بازی می کرد و یکی 

دور جسد در پیاده رو را با رنگ برجسته می کرد. )از آن منایش در 

این منایش گاه با عکس  و ضدنور در طبقه ی آلبوم عکس یادبود 

است.( آمده  به عمل 

جمعیتی که در دسامر 2015، فرخنده ملک زاده، دانش جوی 

رشعیات را که به اشتباه متهم به سوزاندن قرآن شده بود، زجرکش 

»فرخنده«  نام  به  ارشاق  لطیف  تاریک  نقاشی  سوژه ی  کردند، 

)2017( است. آن نقاشی بدن پاره پاره شده ی خانم ملک زاده را 

نشان می دهد که در انحصار جمع بزرگی از مردمی است که عبا 

بر تن دارند. در جریان تبادله ی پیام با آقای ارشاق که در کابل کار 

و زندگی می کند، به ما گفت که با وجود خطرات موجود، لحظه ای 

هم در به تصویر کشیدن آن رنج و مصیبت تلخ تعلل نکرده است. 

او گفت: »یک نقاش حرفش را با نقاشی هایش می گوید، آیا زمانی 

که خطر وجود دارد، باید خاموش باشیم؟«

خانم خادمی گفت که جناح های جنگ ممکن است مشغول 

را  تاریخ  این  صلح آمیزی  بسیار  طور  به  ما  اما  باشند؛  تخریب 

می نویسیم.

هرنمند بودن در افغانستان شغل خطرناکی است

مرتجم:مهدی غالمی

فرح نایری – نیویورک تایمز


