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گزارش روز

یادداشت روز

ورزشجامعه

گزارشگفت وگو

می خواهــم از ایــن جــا رشوع کنــم کــه دنیــای 

اســتوره های  تریــن  الهام بخــش  از  یکــی  ورزش 

وفــادارش را از دســت داد. مــن هیــچ وقــت طــرف دار 

باشــگاه »روم« ایتالیــا و عاشــق »فرانچســکو توتــی« 

می شــنوم،  را  او  نــام  وقــت  هــر  امــا  ام؛  نبــوده 

احساســاتی می شــوم؛ چــون در ایــن دنیای ماشــینی، 

مادی گــرا و پول پرســت، چیزهایــی در او بــود کــه 

ارزشــش از متــام جام هــای قهرمانــی در ورزش باالتــر 

اســت و آن احــرام بــه اصالــت...

روز دوشــنبه )7 دلــو( خــر ســقوط هواپیــای 

در  شــد.  خرســاز  غزنــی،  والیــت  در  امریکایــی 

هواپیــا  ایــن  ســقوط  از  پــس  زمــان  زودتریــن 

واکنش هــای متفاوتــی بــروز پیــدا کــرد. نخســتین 

واکنــش رســمی از ســوی رسور دانــش معــاون دوم 

بــود. ریاســت جمهوری 

ــه  ــوط ب ــا مرب ــن هواپی ــه ای ــت ک ــش گف رسور دان

رشکــت هوایــی آریانــا اســت. گفته هــای رسور دانــش 

در کم تــر از چنــد دقیقــه در همــه رســانه های داخلــی 

دســت بــه دســت شــده و رســانه ها نیــز بــا تأییــد 

هواپیــای... حرف هــای وی، 

گراناز موسوی 

  )شاعر و کارگردان(

مختلــف  گوشــه های  در  پیاده روی هــا  هنــگام 

ــد  ــمم بــه ایســتگاه های شــهری می افت شــهر، چش

ــد. از  ــده ان ــدل ش ــی ب ــای بزرگ ــه زباله دانی ه ــه ب ک

ســاخت ایســتگاه های شــهری بیشــر از ســه مــاه 

ــار  ــاه را در کن ــه م ــه س ــتگاه هایی ک ــذرد؛ ایس می گ

مــردم چشــم انتظــار بس هایــی مانــده اســت کــه در 

ــی اســت. دهل

شــهرداری کابــل در ســال روان خورشــیدی، ۱۶۴ 

ــل  ــهر کاب ــه ی ش ــژده ناحی ــهری را در ه ــتگاه ش ایس

ســاخته کــه ۱۶۰ میلیــون افغانــی...

اخیــرا محمدرضــا عاملــی لعلــی، یکــی از تاجــران 

والیــت هــرات، نخســتین کارخانه ی ســاخت ســیرُم را 

در شــهرک صعنتــی ایــن والیــت ایجــاد کــرده اســت. 

ایــن کارخانــه بــا هزینــه ی اولیــه ی باالتــر از یــک 

میلیــون دالــر امریکایــی، در شــهرک صنعتــی والیــت 

ــه بیــش از  ــرار اســت روزان هــرات، ســاخته شــده و ق

ــاران در  ــرای بی ــد و ب ــیرُم را تولی ــر س ــزار لی ۱2ه

افغانســتان عرضــه کنــد. 

آقــای لعلــی، رییــس کارخانــه ی ســیرُم »پارســاوا« 

ــد  ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب در گفت وگ

کــه هرچنــد، بــرای ســاخنت ...

مــردی کــه از پنجــاه ســال زندگــی اش، بیشــر آن را در 

مهاجــرت و نابســامانی ســپری کــرده اســت. محمدقاســم، 

یکــی از اعضــای ســابِق گــروه طالبــان اســت کــه قبــل از 

حملــه ی ایــن گــروه بــه افغانســتان، عضویتــش را داشــته و 

ــا شــعار امــر بــه معــروف و نهــی  بعــد از این کــه طالبــان ب

از منکــر بــه افغانســتان حملــه کردنــد، او از گــروه طالبــان 

جــدا شــد و بــه مجاهدیــن پیوســت. 

در سال ۱372، در اوج جنگ های داخلی...

اســت  کــرده  اعــام  ریاســت جمهوری،  ســخن گوی 

کــه هیأتــی بــرای رســیدگی بــه خواســته های باشــندگان 

والیــت غــور ایجــاد شــده اســت.

ــه ی  ــو( در برگ ــنبه )8 دل ــی، روز سه ش ــق صدیق صدی

تویــرش نوشــت کــه رییس جمهــور غنــی، هیــأت بــا 

ــان... ــا در جری ــرده ت ــاد ک ــی را ایج صاحیت

ویژه ی صلح

حمداللــه محــب، مشــاور شــورای امنیــت ملــی، تأکیــد 

ــده،  ــال آین ــه س ــاش دارد ک ــان ت ــروه طالب ــد، گ می کن

 – و شــال  بــه والیت هــای شــالی  دامنــه ی جنــگ 

ــود. ــیده ش ــی کش رشق

ــور  ــه منظ ــو( ب ــنبه )8 دل ــه روز سه ش ــب ک ــای مح آق

ــان... ــت جوزج ــی والی ــت امنیت ــی وضعی بررس

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، تأکیــد می کننــد کــه در رونــد رســیدگی بــه 

شــکایت های اســتینافی »بزرگ تــر«، پیرشفــت خوبــی 

ــه اســت. صــورت گرفت

ــیون،  ــن کمیس ــخن گوی ای ــی، س ــم الیاس محمدقاس

ــگاران... ــه خرن ــو( ب ــنبه )8 دل روز سه ش

ریاست جمهوری هیأتی را برای رسیدگی 
به خواسته های باشندگان غور ایجاد کرد

محب: گروه طالبان روی شامل و شامل-رشق 
افغانستان مترکز کرده است

کمیسیون شکایات: تا پایان هفته ی جاری 
فیصله های مهمی اعالم خواهد شد

من کارگرم، از صلح کار می خواهم

با خروج امریکا برنده ی جنگ نخواهید شد

چاپ کتابم در کابل، پاسخی 
به سانسور در ایران است

دقت را قربانی 
رسعت نکنیم

ایستگاه های شهری
 زخمی بر تن شهر

بعد از تو وفاداری 
دیگر یتیم است

حکومت باید جلو قاچاق سیرُم 
را به داخل بگیرد
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صلح با طالبان
چگونه معامله خواهد شد؟
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می خواهــم از ایــن جــا رشوع کنــم 

ــش  ــی از الهام بخ ــای ورزش یک ــه دنی ک

از  را  وفــادارش  اســتوره های  تریــن 

ــرف دار  ــت ط ــچ وق ــن هی ــت داد. م دس

عاشــق  و  ایتالیــا  »روم«  باشــگاه 

ــر  ــا ه ــوده ام؛ ام ــی« نب ــکو توت »فرانچس

ــام او را می شــنوم، احساســاتی می شــوم؛ چــون در  وقــت ن

ــی  ــای ماشــینی، مادی گــرا و پول پرســت، چیزهای ــن دنی ای

در او بــود کــه ارزشــش از متــام جام هــای قهرمانــی در 

ورزش باالتــر اســت و آن احــرام بــه اصالــت، عشــق، مــردم 

ــاال  ــت. ح ــا داری« اس ــام »وف ــه ن ــواداران ورزش ب ــور ه و ش

ــرو  ــی ف ــم عمیق ــم، در غ ــطرها را می نویس ــن س ــه ای ــز ک نی

رفتــه ام، نــه بــرای آن کــه ورزش یکــی از بهرین هایــش 

ــاداری  ــدن وف ــم ش ــرای یتی ــه ب ــت ک ــت داده اس را از دس

و احــرام بــه عشــق ورزش؛ بــرای آن کــه دنیــا یکــی از 

کاریزماتیک تریــن اســتوره هایش را از دســت داده اســت، 

ــه  او کــه بیســت ســال و متــام دوران عمــر ورزشــی اش را ب

پــای عشــق کودکــی اش، »لس آنجلــس لیکــرز« مانــد و 

ــا  ــد ت ــی نتوانســت او را وسوســه کن ــرق و پول ــچ زرق و ب هی

ــد. ــرک کن ــقش را ت عش

ارزش »کوبــی برایانــت«، بــه پنــج قهرمانــی ان  بــی  ای و 

دو قهرمانــی املپیــک نــه کــه در الهام بخــش بــودن او بــرای 

تــاش مــداوم و نگرشــی اســت کــه می گویــد، امــروز بهــر 

از دیــروز باشــید. شــا وقتــی »محمدعلــی کلــی« را بــه 

خوبــی بشناســید، خواهیــد دیــد کــه مدال هــا و ســنگینی 

بــرای  تعیین کننــده  اش  نقــش  برابــر  در  او  مشــت های 

ــه   ــق و مبارزه طلبان ــت ح ــاد ذهنی ــس و ایج ــه نف ــاد ب اعت

ناچیــز اســت؛ چــون او فراتــر از ظرفیــت بوکــس بــرای 

ــود.  ــتان ب ــف سیاه پوس ــه ی ضعی جامع

در امریــکا، بســکتبال نیــز یکــی از راه هــای درخشــش و 

ــنت  ــه م ــه ب ــف جامع ــین و ضعی ــای حاشیه نش ــوذ گروه ه نف

و قــدرت بــوده اســت کــه جوانــان سیاه پوســت بــا درخشــش 

در ســالن های بســکتبال، راه ورود پر مثــر را بــه جامعــه 

جســت وجو کــرده انــد. بــه  غیــر از »کریــم عبدالجبــار، 

ویلــت  لــرون جیمــز،  مایــکل جــردن،  اونیــل،  شــکیل 

چمرلیــن و تیــم دانکــن«، کوبــی برایانــت نیــز کــه بــه 

»مامبــای ســیاه« مشــهور بــود، از موفق تریــن و پــر آوازه تریــن 

ســتاره های ســیاه پوســت بســکتبال بــود کــه نقــش بزرگــی 

ــت. ــه ورزش داش ــان ب ــویق جوان ــب و تش در ترغی

مالــون،  کارل  و  عبدالجبــار  کریــم  از  پــس  برایانــت 

ــاز را در  ســومین بسکتبالیســتی اســت کــه بیشــرین امتی

تاریــخ »ان  بــی  ای« به دســت آورده و روزگاری گران تریــن 

ــه  ــه انتخــاب مــردم، ب ــوده اســت. او ب بازیکــن بســکتبال ب

مــدت ده ســال، از 2۰۰۰ تــا 2۰۰9 بهرین بسکتبالیســت 

 NBA امریــکا بــود، هــژده بــار عضــو تیــم منتخــب ســتارگان

ــدرر«،  ــر ف ــر وودز« و »راج ــس از »تایگ ــال 2۰۱3 پ و در س

ــان  ــد جه ــومین ورزش کار پردر آم ــر، س ــون دال ــا ۶2 میلی ب

ــکل جــردن و  ــه ســبک مای ــرد ب ــن ف ــود. او کــه نزدیک تری ب

مجیــک جانســون بــود، در ســال 2۰۱۶ از دنیــای حرفــه ای 

ــرای  ــال 2۰۱8 ب ــت در س ــرد. برایان ــی ک ورزش خداحافظ

فیلــم کوتــاه کارتــون »بســکتبال عزیــز« جایــزه ی اســکار بــرد 

و هــوادار تیــم آ ث میــان بــود؛ چــون دوران کودکــی اش را 

در ایتالیــا ســپری کــرده بــود. کوبــی برایانــت بــه تأســی از 

ــرس،  ــودن ن ــاوت ب ــت، از متف ــون«، می گف ــکل جکس »مای

را در  پویایــی و جنبــش  آن  اشــتیاق،  و  وقتــی آن شــور 

وجــودت داری، مــردم ســعی خواهنــد کــرد تــا آن را از شــا 

بگیرنــد و شــا را بــه ســمتی بکشــانند کــه عــادی باشــید؛ 

امــا متفــاوت بــودن هیــچ ایــرادی نــدارد، بهــر اســت بــرای 

کار اشــتیاق داشــته باشــی و تــاش کنــی و از قــرار گرفــنت 

در ایــن مســیر نرســی!

مســؤوالن لیــگ بســکتبال ان  بــی  ای، بــه خاطــر مــرگ 

ــا  ــد؛ ام ــو نکردن ــگ را لغ ــای لی ــت«، بازی ه ــی برایان »کوب

ــرام  ــه اح ــه را ب ــای 2۴ ثانی ــا خط ــا تیم ه ــام بازی ه در مت

شــاره ی 2۴ ســابق لس آنجلــس لیکــرز انجــام دادنــد، 

بازی هــا در جریــان بــود؛ امــا کســی حرکــت منی کــرد، 

انــگار کــه دنیــای ورزش و بســکتبال از حرکــت بــاز ایســتاده 

باشــد.

لس آنجلــس  در  او  خدمــات  پــاس  بــه  آگســت،   2۴

روز کوبــی برایانــت اســت؛ مــردی کــه عاشــق خانــواده 

بــه دلیــل ســقوط  بــود و چنــد روز پیــش  و بســکتبال 

ــا،  ــا رفــت. همــه ی دنی هلیکوپــرش، در ۴۱ ســالگی از دنی

بــزرگان ورزش و چهره هــای مشــهور نســبت بــه مــرگ او 

واکنــش نشــان دادنــد.

فرانچســکو توتــی گفــت، افتخــار می کنــم کــه تــو را 

ورزش  بیــرون  و  داخــل  قهرمــان  کــه  تــو  می شــناختم، 

بــودی. مایــک تایســون نابغــه ی تاریــخ بوکــس نوشــت، 

ــتوره را از  ــک اس ــم، ی ــوگواری می کن ــان س ــا جه ــراه ب هم

دســت دادیــم، کامــا بــه هــم ریختــه ام. لیونــل مســی کــه 

ــور  ــت حض ــی برایان ــا کوب ــی ب ــاد تبلیغات ــای زی در کلیپ ه

ــود  ــدارم، لــذت بزرگــی ب داشــته اســت، گفــت، کلمــه ای ن

کــه تــو را دیــدم و وقت هایــی کــه بــا هــم بــا خوشــی 

بازی کنــان  بــودی.  حقیقــی  نابغــه ی  تــو  گذراندیــم، 

ــان  ــد و کاپیت ــکوت کردن ــرام او س ــه اح ــد، ب ــال مادری رئ

ایــن تیــم »رسخیــو رامــوس« پیراهــن او را بــه نشــانه ی 

ــاراک  ــوردن، ب ــکل ج ــپ، مای ــد ترام ــید. دونال ــرام پوش اح

اوبامــا، آلیشــیا کیــز، دیویــد بکهــام، ایکرکاســیاس و متــام 

ــراز احساســات  ــرای کوبــی برایانــت اب رســانه های جهــان ب

کردنــد؛ امــا جالب تریــن واکنــش را یکــی از هــواداران 

ــه  ــی ک ــت، کس ــناک اس ــن ترس ــت: »ای ــه نوش ــت ک او داش

در متــام زندگیــت شکســت ناپذیر بــه نظــر می آمــد، بــه 

ــت.« ــی اس ــا فان ــه ی م ــدازه ی بقی ان

ــع  ــری از جم ــتوره ی دیگ ــت، اس ــی برایان ــرگ کوب ــا م ب

ــام  ــه در مت ــه ا ی ک ــد؛ جامع ــم ش ــا ک ــاداران ورزش دنی وف

ــچ  ــر هی ــد و دیگ ــار ان ــم و انگشت ش ــیار ک ــا، بس ورزش ه

کســی را یــارای مقاومــت در برابــر پــول نیســت، بــودن 

ــه  ــد ضامــن ارزش هــای دیگــری ب ــل او می توان کســانی مث

غیــر از قهرمانــی، زرق و بــرق و چیزهایــی باشــد کــه امــروز 

ــت! ــرده اس ــرق ک ــا را غ ورزش و ورزش کاران دنی

لعلی،  عاملی  محمدرضا  اخیرا 

نخستین  هرات،  والیت  تاجران  از  یکی 

شهرک  در  را  سیرُم  ساخت  کارخانه ی 

است.  کرده  ایجاد  والیت  این  صعنتی 

این کارخانه با هزینه ی اولیه ی باالتر 

والیت  صنعتی  شهرک  در  امریکایی،  دالر  میلیون  یک  از 

هرات، ساخته شده و قرار است روزانه بیش از ۱2هزار لیر 

افغانستان عرضه کند.  در  بیاران  برای  و  تولید  را  سیرُم 

آقای لعلی، رییس کارخانه ی سیرُم »پارساوا« در گفت وگو 

برای ساخنت  کابل، می گوید که هرچند،  روزنامه ی صبح  با 

یک کارخانه ی معیاری سیرُم، نیاز است سه تا چهار میلیون 

که  این  به  توجه  با  اما  شود؛  رسمایه گزاری  امریکایی  دالر 

افغانستان  داخل  در  کارخانه  این  ماشین آالت  از  بسیاری 

تولید شده، توانسته اند آن را با هزینه ی باالتر از یک میلیون 

بسازند.  دالر 

او افزود: »7۰ درصد دستگاه های کار گرفته شده در این 

تولید شده است؛  کارخانه، در داخل شهرک  صعنتی هرات 

افغانستان  بیرون  از  را  ماشیرنی  یک  اگر  منونه،  طور  به 

هزینه  امریکایی  دالر  لک  چهار  تا  یک  باید  می کردیم،  وارد 

وارد  بیرون  از  را  ماشین ها  این  قطعات  ما  ولی  می کردیم؛ 

کردیم و در داخل خود ما ساختیم که برای ما ۴۰ تا ۴5 هزار 

است.« برداشته  هزینه  افغانی 

آن ها  برآورد  هرات،  سیرُم  کارخانه ی  رییس  گفته ی  به 

نشان می دهد که ساالنه شفاخانه های افغانستان، حدود 3۰ 

عاملی  محمدرضا  هرچند  می کنند.  وارد  سیرُم  لیر  میلیون 

لعلی تاکید می کند که سه تا چهار برابر بیشر از سیرُم وارد 

در  این  می شود؛  افغانستان  وارد  قاچاقی  گونه ی  به  شده، 

حالی است که پیش از این، مسؤوالن ریاست محیط زیست 

کابل به روزنامه ی صبح کابل گفته بودند، ساالنه 3٫5 میلیارد 

وارد کشور می شود. »بی کیفیت«  ادویه ی  دالر 

این  می گویند،  هرات  سیرُم  کارخانه ی  مسؤوالن  آن چه 

و  دارد  را  سیرُم  لیر  ۱2هزار  تولید  ظرفیت  روزانه  کارخانه 

هم کاری  آن ها  همراه  افغانستان  و شفاخانه های  دولت  اگر 

نیز  لیر  هزار   ۶۰ به  روزانه  را  شان  تولید  می توانند  کنند، 

دهند.  افزایش 

لعلی می گوید: »ما روزانه در دو نوبت کاری، ظرفیت تولید 

۱2 هزار لیر سیرُم را داریم؛ اگر سیرُم هزار ML، تولید کنیم، 

۱2هزار  پاکت می شود و اگر بخواهیم ML 5۰۰ تولید کنیم، 

2۴ هزار پاکت تولید کرده می توانیم.«

نگرانی  رییس کارخانه ی سیرُم هرات از قاچاق سیرُم 

هر چند محمدرضا عاملی لعلی، رییس کارخانه ی تولید 

او  رسمایه گذاری  که  می کند  امیدواری  ابراز  هرات  سیرُم 

دست  به  را  مارکیت  و  باشد  داشته  خوبی  نتیجه ی  بتواند 

قاچاق  جلو  افغانستان  دولت  اگر  می کند،  تاکید  اما  گیرد؛ 

ورشکست  او  که  تنها  نه  نگیرد،  را  کشور  داخل  به  سیرُم 

خواهد شد، بلکه سایر تاجران و صنعت گران نیز به رسنوشت 

افغانستان  در  رسمایه گذاری  از  و  شده  دچار  نامعلومی 

شد.  خواهند  دل رسد 

سه  داریم،  معلومات  ما  »آنچه  می گوید:  عاملی  آقای 

تاجران  افغانستان،  در  شده  وارد  سیرُم  این،  از  بیشر  برابر 

به گونه ای قاچاقی سیرُم را وارد کشور می کنند؛ وقتی برای 

و  پکتیا  جال آباد،  کندهار،  غزنی،  والیت های  به  بازاریابی 

والیت های مرشقی رفتیم، همه ی تاجران و عمده فروشان به 

ما گفتند، به دلیل این که سیرُم از کشورهای ایران و پاکستان 

قاچاقی به افغانستان می آید، نرخ ها خیلی پایین آمده است.«

با توجه به این که مرصف سیرُم در افغانستان زیاد است، 

حارض  حال  در  می گویند،  هرات  سیرُم  کارخانه ی  مسؤوالن 

نیازمندی های  از  درصد  »ده«  حدود  تولید  به  قادر  آن ها 

با  که  می کنند  تاکید  اما  استند؛  افغانستان  شفاخانه های 

توجه به جمعیت والیت هرات اگر به گونه ی اختصاصی برای 

شفاخانه های این والیت در نظر گرفته شود، می توانند، متام 

کنند.  برآورده  را  هرات  نیازمندی های 

رسمایه گذاران این کارخانه ی سیرُم سازی، ضمن این که از 

دولت می خواهند زمینه ی ایجاد قراردادها را با شفاخانه های 

که  صورتی  در  می دهند،  اطمینان  کند،  فراهم  افغانستان 

از  کیفیت تر  با  سیرُم های  باشند،  داشته  را  حکومت  حایت 

ایران و به سطح بین املللی، تولید کنند.  و  پاکستان 

تأیید  مورد  آن ها  کاری  منونه ی  که  می کنند  تاکید  آن ها 

قرار گرفته است. لعلی می گوید: »نخستین کاری که دولت 

باید انجام دهد، این است که جلو قاچاق سیرُم را بگیرد. اگر 

از  باالتر  کیفیت  و  پایین تر  قیمت  با  کند،  پیدا  رونق  ما  کار 

شفاخانه های  از  می کنیم.  تولید  سیرُم  بیرونی،  رشکت های 

خصوصی می خواهیم که از تولیدات داخلی استفاده کنند.« 

کارخانه ی سیرُم هرات برای 50 نفر کار ایجاد کرده است

کابل  صبح  روزنامه ی  به  هرات  سیرُم  کارخانه ی  رییس 

از متخصص  می گوید: »در حال حارض، ما 5۰ نفر کارمند 

در  حکومت  اگر  ولی  داریم؛  اداری  بخش  و  بازاریاب  تا 

تا  لیر  ۱2هزار  از  را  تولید خود  آینده کمک کند، ظرفیت 

نفر   5۰۰ برای  را  اشتغال  زمینه ی  و  رسانده  لیر  ۶۰هزار 

می کنیم.« فراهم 

گفتنی است که کارخانه ی تولید سیرُم »پارساوا« در هرات، 

در  گذشته  سال   ۱8 در  سیرُم  تولید  کارخانه ی  نخستین 

افغانستان بوده است؛ آن چه مسؤوالن این کارخانه  می گویند، 

در زمان داکر نجیب، کارخانه ی این چنینی وجود داشته که 

حاال هیچ اثری از آن باقی منانده و متام پرزه  های آن از بین 

رفته است. 

والیت هرات در غرب افغانستان از والیت های کلیدی است 

و بیشر از این که خرهای مثبت از این والیت شنیده شود، 

ساخت  حال،  این  با  می رسد؛  نرش  به  ناخوشایند  خرهای 

در  به  خودکفایی  نسبت  را  امیدواری ها  کارخانه ای،  چنین 

ماه  در  که  است  حالی  در  این  است.  افزوده  صحت  بخش 

وسایل  محموله ی  یک  خورشیدی،  جاری  سال  رسطان 

میزهای  شامل  هرات،  صنعتی  شهرک  تولیدات  از  پزشکی 

عملیات خانه و تخت خواب بیاران، به ارزش 9۰ هزار دالر به 

بود.  افریقا صادر شده  قاره ی  در  سومالیا 
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ــح  ــرای صل ــه ای ب ــدن روزن ــرف از بازش ــه ح ــی ک در حال

زده می شــد و دولــت افغانســتان و جریان هــای سیاســی 

ــا طالبــان  ــه دنبــال تهیــه ی طــرح صلــح ب منتقــد دولــت، ب

در  امریکایــی   ۱۱A-E نــوع  هواپیــای  ســقوط  انــد، 

ــد  ــی باش ــد مانع ــی، می توان ــت غزن ــک والی ــوالی ده ی ولس

کــه الی درز گفت وگوهــای صلــح گذاشــته شــده اســت. 

روز دوشــنبه )7 دلــو(، هواپیایــی در ده یــک غزنــی ســقوط 

کــرد کــه ابتــدا بــه رســانه ها گفتــه شــد، مربــوط بــه رشکــت 

ــت  ــه رشک ــت ک ــاعتی نگذش ــا س ــت؛ ام ــا اس ــی آریان هوای

آریانــا ایــن ادعــا را رد کــرد تــا ایــن کــه دوشبنه شــب، 

مشــخص شــد، ایــن هواپیــا مربــوط بــه نیروهــای نظامــی 

امریــکا بــوده کــه در فــرودگاه والیــت کندهــار مســتقر بــوده 

اســت. ایــن هواپیــا در ســال 2۰۰9 وارد افغانســتان شــد 

ــام )بال هــای رسخ(  ــه ن ــی ب ــون در خدمــت عملیات ــا کن و ت

در افغانســتان فعالیــت می کــرد؛ عملیاتــی کــه در ســال 

ــد. ــاز ش ــام آن نی ــه انج ــتان ب ــگ افغانس 2۰۰5 در جن

بــا ایــن کــه طالبــان ادعــا کــرده انــد، ایــن هواپیــا 

نیروهــای  امــا  اســت؛  آنــان ســقوط داده شــده  توســط 

ــچ نشــانه ای وجــود  ــوز هی ــا هن ــه ت ــد ک ــه ان ــی گفت امریکای

ــقوط  ــمن« س ــش دش ــط »آت ــا توس ــن هواپی ــه ای ــدارد ک ن

در  امریکایــی  نیروهــای  ســخن گوی  باشــد.  شــده  داده 

افغانســتان، گفتــه اســت کــه تحقیقــات در مــورد چگونگــی 

ــا  ــز ب ــا مجه ــن هواپی ــان دارد. ای ــن هواپیاجری ســقوط ای

ــی« را  ــای فضای ــوده و نقــش »وا ی ف سیســتم الکرونیکــی ب

ــی داده  ــام م ــرد انج ــان ن ــی در زم ــاط هوای ــاد ارتب در ایج

ــه نقــل از  ــی، ب ــت پیــج« یــک خرگــزاری ایران اســت. »فران

ــه  ــت ک ــرده اس ــا ک ــیه، ادع ــتخباراتی روس ــع اس ــک منب ی

ــکا  ــتخبارات امری ــی اس ــس عملیات ــا، ریی ــک دی اندری مای

بــرای عــراق، ایــران و افغانســتان، یکــی از رسنشــینان ایــن 

هواپیــا بــوده اســت؛ کســی کــه ایــران ادعــا کــرده، بارهــا 

ــروی  ــده ی نی ــلیانی، فرمان ــم س ــرنال قاس ــرور ج ــی ت در پ

ــرور  ــراح ت ــام ط ــه ن ــوده و از آن ب ــداران ب ــپاه پاس ــدس س ق

ــه  ــلیانی ک ــم س ــت. قاس ــرده اس ــاد ک ــلیانی ی ــم س قاس

ــی در  ــات نیروهــای امریکای ــدی پیــش در توســط عملی چن

ــد. ــته ش ــراق کش ع

ــا،  ــن هواپی ــقوط ای ــورد س ــده در م ــه ش ــارات ارائ اظه

ایــن نگرانــی را بــه میــان آورده اســت کــه در گرماگــرم 

توافق نامــه ی  امضــای  احتــال  و  صلــح  گفت وگوهــای 

صلــح بیــن طالبــان و امریــکا، بــا ســقوط ایــن هواپیــا 

ــه  ــت و آن را ب ــد رف ــا خواه ــن گفت وگوه ــی الی درز ای مانع

چالــش خواهــد کشــید. بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن هواپیــا 

ــن  ــه ای ــان ب ــت، کارشناس ــته اس ــرواز داش ــاال پ ــاع ب در ارتف

باورنــد کــه طالبــان ســاحی در اختیــار ندارنــد کــه چنیــن 

ــن  ــال ای ــاور احت ــن ب ــرد؛ ای ــدف بگی ــافت دوری را ه مس

ــن هواپیــا دخیــل باشــد را،  ــران در ســقوط ای ــای ای کــه پ

ــتان  ــرب افغانس ــان در غ ــی طالب ــد. برخ ــان می کش ــه می ب

مدعــی انــد، تنهــا ســاحی کــه بتوانــد هواپیایــی را بــا ایــن 

فاصلــه ی دور هــدف قــرار بدهــد، بــه دســت طالبانــی اســت 

ــوند. ــت می ش ــران حای ــوی ای ــه از س ک

در  ایــران  ســلیانی،  قاســم  شــدن  کشــته  از  پــس 

ــدف  ــراق را ه ــکا در ع ــی امری ــای نظام ــی، پایگاه ه واکنش

موشــک قــرار داد و ســپس هواپیــای مســافربری ای را کــه 

از تهــران پــرواز کــرده بــود تــا بــه اوکرایــن پاییــن بیایــد، در 

ــا شــلیک موشــک ســقوط داد. مقام هــای  ــی تهــران ب حوال

ــه  ــکا را در خــاور میان ــع امری ــد کــه مناف ــه بودن ــی گفت ایران

بــا مشــکل مواجــه خواهنــد کــرد؛ ادعایــی کــه ســقوط 

هواپیــای امریکایــی در غزنــی می توانــد ربطــی بــه آن پیــدا 

کنــد. هــر چنــد امریــکا تــا هنــوز بــه صــورت روشــن در مــورد 

دلیــل ســقوط ایــن هواپیــا چیــزی نگفتــه اســت؛ امــا اگــر 

ــران در ســقوط ایــن هواپیــا نقشــی داشــته  ــا ای طالبــان ی

باشــند، ممکــن اســت گفت وگوهــای صلحــی کــه قــرار 

بــود بن بســتش شکســته شــود، دچــار بن بســت تــازه ای 

ــا  ــه تنه ــت شــود، ن ــان درســت ثاب شــود. اگــر ادعــای طالب

ــه بن بســت خواهــد رفــت؛ بلکــه  کــه گفت وگوهــای صلــح ب

افغانســتان بــه میــدان جنــگ نیابتــی ایــران و امریــکا بــدل 

ــلیانی،  ــم س ــدن قاس ــته ش ــگام کش ــد. در هن ــد ش خواه

ریاســت جمهوری  نامــزدان  از  یکــی  نبیــل،  رحمت اللــه 

ــه  ــتان، گفت ــابق افغانس ــتخباراتی س ــره ی اس ــال و چه امس

بــود، ممکــن اســت دولــت ایــران ســاح هایی را در اختیــار 

ــنت  ــدف گرف ــوان ه ــه ت ــد ک ــرار بده ــتان ق ــان افغانس طالب

هواپیاهــا را بــا فاصلــه ی دور داشــته باشــد؛ گفتــه ای کــه 

ــد  ــی می توان ــکا در غزن ــی امری ــای نظام ــقوط هواپی در س

ــا بدهــد. معن

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــح می زنن ــرف از صل ــان ح ــه طالب ــا آن ک ب

ــران  ــا ای بعیــد نیســت کــه شــاخه های انشــعابی و مرتبــط ب

ــف  ــه مخال ــند ک ــا باش ــن هواپی ــقوط ای ــی س ــان، بان طالب

ــتان  ــت افغانس ــا دول ــدن ب ــار آم ــح و کن ــای صل گفت وگوه

ایــران، دولــت  بــه تنش هــای امریــکا و  بــا توجــه  انــد. 

افغانســتان بــه عنــوان یــک اداره ی مســتقل، بایــد در تــاش 

ایــن باشــد کــه نگــذارد خــاک افغانســتان بــه میــدان جنــگ 

ــه  ــی ک ــود؛ خاک ــل ش ــور تبدی ــن دو کش ــازه ی ای ــی ت نیابت

اســتخبارات  نیابتــی  جنــگ  میــدان  می شــود  ســال ها 

ــت. ــوده اس ــان ب ــه و جه منطق

بعد از تو وفاداری دیگر یتیم است 

سقوط هواپیمای 
امریکایی؛ بن بست 

تازه ی صلح؟

نعمت رحیمی

حکومت باید جلو قاچاق سیُرم را به داخل بگیرد

محمد رحیم ملک زی

برایانت پس از کریم عبدالجبار و کارل مالون، 

سومین بسکتبالیستی است که بیشرتین امتیاز 

را در تاریخ »ان  بی  ای« به دست آورده و روزگاری 

گران ترین بازیکن بسکتبال بوده است. او به 

انتخاب مردم، به مدت ده سال، از 2000 تا 2009 

بهرتین بسکتبالیست امریکا بود، هژده بار عضو 

تیم منتخب ستارگان NBA و در سال 2013 پس 

از »تایگر وودز« و »راجر فدرر«، با 62 میلیون دالر، 

سومین ورزش کار پردر آمد جهان بود. 
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در  پیاده روی هــا  هنــگام 

ــمم  ــهر، چش ــف ش ــه های مختل گوش

بــه ایســتگاه های شــهری می افتــد 

ــه زباله دانی هــای بزرگــی بــدل  کــه ب

ــتگاه های  ــاخت ایس ــد. از س ــده ان ش

ــتگاه هایی  ــذرد؛ ایس ــاه می گ ــه م ــر از س ــهری بیش ش

کــه ســه مــاه را در کنــار مــردم چشــم انتظــار بس هایــی 

ــت. ــی اس ــه در دهل ــت ک ــده اس مان

شــهرداری کابــل در ســال روان خورشــیدی، ۱۶۴ 

ایســتگاه شــهری را در هــژده ناحیــه ی شــهر کابــل 

ســاخته کــه ۱۶۰ میلیــون افغانــی هزینــه برداشــته 

ــه  ــد ک ــاخته ش ــس از آن س ــتگاه ها پ ــن ایس ــت؛ ای اس

هنــد بــرای کمــک هــزار بــس بــه افغانســتان، در ابتــدا 

ــتگاه های  ــل ایس ــپورتی؛ مث ــای ترانس ــاخت زیربناه س

شــهری و ترمیــم 35۰ بــس دیگــر را کــه نیازمنــد ترمیــم 

ــت. ــش رشط گذاش ــت، پی اس

35۰ بــس شــهری کــه نیازمنــد ترمیــم اســت نیــز از 

ــاه  ــت. پنج ــده اس ــک ش ــتان کم ــت هندوس ــوی دول س

ــاز  ــا نی ــن بس ه ــم ای ــرای ترمی ــه ب ــی ک ــد پرزه های درص

اســت، بیشــر از ســه مــاه پیــش بــه افغانســتان رســیده 

اســت و قــرار بــود کــه پنجــاه درصــد دیگــر پرزه هــا نیــز 

از ســوی دولــت هنــد بــه ریاســت تصــدی ملی بــس 

کمــک شــود.

محمــد یونــس امیــری، رییــس تصــدی ملی بــس 

روز ســه شــنبه هشــت دلــو ۱398 بــه روزنامــه ی صبــح 

ــای  ــس رس ج ــزار ب ــک یک ه ــد کم ــت: »تعه ــل گف کاب

خــود اســت بــا هــان پیــش رشط کــه بایــد 35۰ عــراده 

بــس دیگــر کــه پیــش از ایــن از ســوی دولــت هنــد 

ــم شــود.« ــک شــده اســت، ترمی کم

ــس،  ــراده ب ــن 35۰ ع ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ق

توســط دولــت افغانســتان و ریاســت تصــدی ملی بــس 

ــم شــود؛  ــد ترمی ــت هن ــا کمــک پرزه هــا از ســوی دول ب

ــد  ــاه درص ــیدن پنج ــود رس ــا وج ــرا ب ــه چ ــن ک ــا ای ام

ــود در  ــای موج ــوز بس ه ــا هن ــتان ت ــه افغانس ــا ب پرزه ه

گاراژ تصــدی ملی بــس، ترمیــم نشــده اســت. آقــای 

ــا  ــه ت ــی ک ــد پرزه های ــاه درص ــد: »پنج ــری، می گوی امی

ــه  ــیده اســت، پرزه هــای درج ــتان رس ــه افغانس ــوز ب هن

باتــری، هایدرولیــک و اندکــی  دوم مثــل موبایــل، 

ــا پنجــاه درصــد دیگــر کــه  ــد؛ ام پرزه هــای اساســی ان

پرزه هــای اساســی اســتند تــا هنــوز بــه افغانســتان 

ــت.« ــده اس ــک نش کم

از  کــه  پرزه هایــی  بــا  ملی بــس  تصــدی  ریاســت 

ســوی دولــت هنــد دریافــت کــرده اســت، توانســته 

اســت 2۱ بــس را ترمیــم و فعــال کنــد کــه بــا آن شــار 

بس هــای شــهری فعــال درشــهر بــه 95 بــس می رســد؛ 

ایــن در حالــی اســت کــه بــه اســاس ســنجش ریاســت 

تصــدی ملی بــس، بــرای تنظیــم ترانســپورت شــهری در 

ــاز اســت. ــه ۱۶۰۰ بــس شــهری نی ــل ب کاب

وجــود  نظرداشــت  در  بــا  ســنجش  ایــن  البتــه 

صــورت،  آن  غیــر  در  اســت؛  خصوصــی  ترانســپورت 

بــدون شــک بــه بس هــای بیشــری بــرای حــل مشــکل 

نیــاز اســت. باشــندگان کابــل  ترانســپورتی 

بــا  پیــش،  هفتــه ی  کــه  می گویــد  امیــری  آقــای 

ــه  ــدار داشــته و آن هــا متعهــد ب ــد دی ــاون ســفیر هن مع

پرزه هــا را رسعــت  انتقــال  رونــد  ایــن شــده اند کــه 

ببخشــند و همچنــان دولــت هنــد وعــده داده اســت 

کــه پــس از پایــان یافــنت رونــد انتقــال پرزه هــا بــه 

ــهری را  ــس ش ــر ۱2۰ ب ــاه دیگ ــه م ــا س ــتان، ت افغانس

بــدون در نظرداشــت پیــش رشط، بــه افغانســتان کمــک 

ــه  ــتگی ب ــا بس ــی بس ه ــال باق ــک و انتق ــا کم ــد؛ ام کن

تحقــق پیــش رشط دارد.

 در گفــت و گویــی کــه ســه مــاه پیــش بــا آقــای 

ــک  ــا ی ــت ت ــرار اس ــه ق ــود ک ــه ب ــتم، گفت ــری داش امی

ــدی،  ــاه ج ــان م ــش از پای ــی پی ــر، یعن ــم دیگ ــاه و نی م

ــا  ــد؛ ام ــدا کن ــال پی ــتان انتق ــه افغانس ــا ب ــی پرزه ه باق

ــه  ــورت نگرفت ــال ص ــن انتق ــوز ای ــا هن ــرا ت ــه چ ــن ک ای

اســت او می گویــد: »ایــن مشــکل میــان دولــت هنــد و 

بــه منایندگــی از آن ســفارت هنــد و کمپنــی قــرار دادی 

اســت، بودجــه از آن هــا اســت و ایــن در رونــد تدارکاتــی 

دولــت افغانســتان شــامل منی شــود.« 

بــا ایــن همــه، در حــال حــارض در شــهر کابــل تنهــا 

ــال وجــود دارد کــه در مســیر های  ــس شــهری فع 95 ب

حلقــوی  خــط  پامیــر،  ســینا  ســنگی-  کوتــه ی 

ده افغانــان تــا قــوای مرکــز، شــهرک خراســان، کارتــه ی 

بــه  مــرصوف خدمت رســانی  فامیلــی  پنجصــد  و  نــو 

ــز  ــا نی ــار از بس ه ــن ش ــتند. ای ــل اس ــندگان کاب باش

ــل را  ــندگان کاب ــار از باش ــاز آن ش ــت نی ــته اس نتوانس

کــه در ایــن مســیر رفــت و آمــد دارنــد حــل کنــد؛ امــا در 

ســایر گوشــه های شــهر و خط هــای انتقــال شــهری، 

رنــج  شــهری  بس هــای  نبــود  از  هم چنــان  مــردم 

می برنــد؛ رنجــی کــه تحمــل زمســتان را بــر باشــندگان 

ــت. ــرده اس ــش ک ــوارتر از پی ــل دش کاب

پــس از فروپاشــی حکومــت دموکراتیــک خلــق و ورود 

ــه اضافــه ی ســایر زیربناهــا، در  ــه کابــل، ب مجاهــدان ب

بخــش ترانســپورت شــهری نیــز همــه چیــز از میــان رفتــه 

اســت، باشــندگان کابــل از آن روز تــا حــاال پیوســته 

ــهری  ــم ش ــپورت منظ ــتم ترانس ــنت سیس ــرت داش ح

ــروزه وجــود  ــی اســت کــه ام ــن در حال ــد؛ ای را می خورن

سیســتم ترانســپورت شــهری یکــی از مشــخصه های 

ــت. ــهری اس ــی ش ــر زندگ ــم و جدایی ناپذی مه

باشــندگان  از  زیــادی  شــار  دیگــر،  ســوی  از 

را  زمســتان، ســاعت ها  در رسمــای جان ســوز  کابــل 

موتــری  انتظــار  چشــم  نامشــخص  ایســتگاه های  در 

برســاند. شــان  هــدف  بــه  را  آن هــا  تــا  می ماننــد 

ایــن مشــکل هــر روزه ی باشــندگان کابــل اســت 

کــه پــس از ســاعت ۴:۰۰ پــس از چاشــت، دیگــر از 

موترهــای خــرد شــهری نیــز خــری نیســت و مــردم 

ناچــار انــد ســاعت ها در گوشــه های مختلــف شــهر، 

روی خیابان هــای یــخ گرفتــه ی کابــل بــه ویــژه ســاحه ی 

و فروشــگاه، منتظــر  افغانــان  بــاغ عمومــی، ده  پــل 

ــد. ــال ده ــد انتق ــه مقص ــا را ب ــا آن ه ــند ت ــری باش موت

پــس از ســاعت ها انتظــار، شــار اندکــی موفــق 

می شــوند تــا موتــری را پیــدا کننــد کــه آن هــا را بــه 

مقصــد شــان برســاند و شــاری هــم ناچــار انــد پــس از 

ســاعتی انتظــار، ادامــه ی مســیر شــان را پیــاده برونــد؛ 

ایــن مشــکلی اســت کــه ریاســت تصــدی ملی بــس 

نیــز آن را تاییــد کــرده و می گویــد کــه موترهــای خــرد، 

پــس از ۴ عــرص در مســیرهایی کــه از دو  طــرف مســافر 

ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــد و ای ــد، منی رون ــته باش نداش

ــد. ــر مبانن ــار موت ــم انتظ ــردم روی رسک چش م

نــرخ  بــر  نبــود کنــرل دولتــی  از ســویی دیگــر، 

ــه ی خدمــات ترانســپورتی خصوصــی، باعــث شــده  ارای

ــر  ــر از دیگ ــل بیش ــندگان کاب ــکل باش ــه مش ــت ک اس

فصل هــای ســال شــود.

مــردم  مجبوریــت  از  راننــدگان  فصــل،  ایــن  در 

ــش  ــن پی ــه از ای ــیری ک ــه ی مس ــرده و کرای ــتفاده ک اس

بیســت افغانــی بــود را بــه ســی تــا پنجــاه افغانــی 

می دهنــد. افزایــش 

مشــکل  »ای  می گویــد:  کابــل  باشــنده ی  نویــد 

ــر  ــه، ده رس زی ــاعت می ش ــم س ــت، نی ــر روزه ی ماس ه

زمینــی ایســتاد اســتم. هیــچ موتــر کوتــه ی ســنگی 

ــی،  ــه بت ــه ۴۰ روپ ــره، می گ ــم ب ــه یگان تایش ــی ره اگ من

اگه نــی کرایــه بیســت روپــه اســت.«

ــی از  ــهری یک ــپورت ش ــم ترانس ــتم منظ ــود سیس نب

دلیل هــای مهــم آلوده گــی هــوا در کابــل اســت کــه 

ــه  ــه، در درازای س ــت عام ــار وزارت صح ــاس آم ــه اس ب

هفتــه ی گذشــته، ۱7 نفــر را کشــته و بیشــر از ۱۶ 

هــزار نفــر را راهــی بیارســتان ها کــرده اســت.

شــهری،  ترانســپورت  منظــم  سیســتم  نبــود  در 

باشــندگان کابــل دوبــار آســیب می بیننــد، نخســت 

از  و  انتقــال  مشــکل  بــا  درون شــهری  رفت وآمــد  در 

دســت دادن زمــان مواجــه انــد و دوم در نبــود سیســتم 

منظــم ترانســپورت شــهری، هــوای کابــل بیشــر آلــوده 

شــده، ســامت و زندگــی آن هــا را بــا خطــر جــدی 

رییــس  نیک محمــد،  انجنیــر  اســت.  کــرده  مواجــه 

ملــی  اداره ی  زیســتی  محیــط  تفتیــش  و  نظــارت 

ــپورت  ــه ترانس ــد ک ــت می گوی ــط زیس ــت از محی حفاظ

آلودگــی هــوای شــهر  را در  نقــش مهمــی  شــهری، 

کابــل دارد: »ترانســپورت غیــر منظــم اســت؛ بس هــای 

شــهری نیســت، همــه اش موترهــای خــرد اســت و از 

ســویی هــم ایــن موترهــا کهنــه و دود زا اســت.«  بــا 

ــتم  ــاخت سیس ــرای س ــتان ب ــت افغانس ــه، دول ــن هم ای

ترانســپورت شــهری، چشــم انتظــار دولــت هنــد اســت 

تــا بــرای ترمیــم بس هــای کهنــه، پــرزه کمــک کنــد 

و همین طــور بس هــای دیگــری نیــز بــه افغانســتان 

بفرســتد.

ــاه  ــه م ــری، س ــای امی ــه آق ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــرب ۱398 ب ــش در 8 عق پی

گفتــه بــود کــه اگــر ایــن یک هــزار بــس شــهری از 

نشــود؛  یــا  دولــت هندوســتان کمــک شــود  ســوی 

ــا هزینــه ی خــود ۶5۰  قــرار اســت دولــت افغانســتان ب

بــس شــهری را از کشــورهای آســیای مرکــزی مثــل 

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــداری کن ــتان خری ــتان و تاجیکس اوزبکس

کــه هزینــه ی خریــد ایــن ۶5۰ بــس، در ســند بودجــه ی 

ــری  ــای امی ــر، آق ــا خی ــده شــده اســت ی ۱399 گنجانی

می گویــد کــه تــا هنــوز در ایــن زمینــه، روشــنی ای 

از  کتبــی  اطمینــان  ریاســت  ایــن  و  نــدارد  وجــود 

ــه اســاس  ســوی وزارت مالیــه دریافــت نکــرده اســت. ب

ــن ۶5۰  ــد ای ــس، خری ســنجش ریاســت تصــدی ملی ب

بــس شــهری، ۱٫5 میلیــارد افغانــی هزینــه دارد.

بخــش  در  نیازهــا  کــه  می گویــد  امیــری  آقــای 

ســاخت زیربناهــا در زون مرکــز ارزیابــی شــده و شــامل 

طــرح ترانســپورت عامــه ی شــهری شــده اســت و وزارت 

مالیــه، صــد میلیــون افغانــی را بــرای ســاخت ایــن 

زیربناهــا کــه در برگیرنــده ی ایســتگاه های بــزرگ و 

منظــم ترانســپورت شــهری اســت، منظــور کــرده اســت.

ــود،  ــی ش ــه ی ۱399 اجرای ــه بودج ــن ک ــس از ای پ

ایــن مبلــغ در دســت رس ریاســت تصــدی ملی بــس 

ــه ی آقــای امیــری، آن  ــه اســاس گفت ــرد و ب ــرار می گی ق

ــا  ــن زیربناه ــاخت ای ــی س ــه کار اجرای ــت ک ــان اس زم

می شــود. رشوع 

ــهری  ــس ش ــزار ب ــد یک ه ــت هن ــر دول ــت اگ در نهای

را بــه افغانســتان کمــک نکــرده و دولــت افغانســتان 

ــد؛  ــدی نکن ــدام ج ــس اق ــداری ۶5۰ ب ــرای خری ــز ب نی

ــد  ــه خواه ــان ادام ــم چن ــل ه ــندگان کاب ــکل باش مش

یافــت و رؤیــای رســیدن بــه ترانســپورت شــهری منظــم 

ــد. ــی خواهــد مان ــا باق ــک رؤی ــان ی هــم چن
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در والیــت غزنــی، خرســاز شــد. در زودتریــن زمــان پــس از 

ــرد.  ــدا ک ــروز پی ــی ب ــای متفاوت ــا واکنش ه ــن هواپی ــقوط ای س

نخســتین واکنــش رســمی از ســوی رسور دانــش معــاون دوم 

بــود. ریاســت جمهوری 

رسور دانــش گفــت کــه ایــن هواپیــا مربــوط بــه رشکــت 

ــد  ــر از چن ــا اســت. گفته هــای رسور دانــش در کم ت ــی آریان هوای

ــده و  ــت ش ــه دس ــت ب ــی دس ــانه های داخل ــه رس ــه در هم دقیق

رســانه ها نیــز بــا تأییــد حرف هــای وی، هواپیــای ســقوط کــرده 

در غزنــی را مــال رشکــت هوایــی آریانــا دانســته و خــر آن را 

ــد. ــی کردن همگان

ــه  ــه ب ــا در رابط ــی آریان ــت هوای ــس از آن، رشک ــی پ ــا اندک ام

ایــن خــر واکنــش نشــان داده و اظهــار داشــت کــه ایــن هواپیــا 

ــون  ــه ی اکن ــوده و در لحظ ــا نب ــی آریان ــت هوای ــه رشک ــوط ب مرب

هیــچ یــک از هواپیاهــای رشکــت هوایــی آریانــا در فضــا نیســت.

پــس از آن بــود کــه ذبیح اللــه مجاهــد، ســخن گوی طالبــان، 

مدعــی شــد ایــن هواپیــا مربــوط بــه ارتــش امریــکا بــوده و 

ــت. ــده اس ــقوط داده ش ــروه س ــن گ ــط ای توس

ــم ســاعت، رســانه ها  ــر از نی ــس از کم ت ــود کــه پ ــه ب ــن گون ای

خــر پیشــین خــود را رد کــرده و ســقوط ایــن هواپیــا را ناشــی 

از حملــه ی طالبــان بــه ایــن هواپیــا دانســته و آن را مربــوط بــه 

ارتــش امریــکا دانســتند. 

ــن  ــن اســت کــه چــرا رســانه ها در خررســانی ای ــا مهــم ای ام

قــدر شــتاب زده و بــدون دقــت عمــل می کننــد. ایــن درســت کــه 

ــت؛  ــا اس ــا و رویداد ه ــانی از حادثه ه ــانه ها خررس ــه ی رس وظیف

امــا دقــت بایــد در برابــر رسعــت همیشــه اولویــت داشــته باشــد.

رســانه زمانــی کــه خــری را نــرش می کنــد، بــا میلیون هــا 

رســانه ها  بــه  کــه  مخاطبانــی  اســت؛  رو بــه رو  مخاطــب 

جــزو  و  حکومــت  چهــارم  ســتون  را  رســانه  و  دارنــد  اعتــاد 

ــه  ــن حادث ــه ای ــانه ها ب ــش رس ــا واکن ــد؛ ام ــی می دانن دموکراس

کــه  نشــان می دهــد  دقیــق شــان،  غیــر  و خررســانی هایی 

ــه ای عمــل کــرده  ــر حرف ــه غی ــن حادث ــاب ای ــرای بازت رســانه ها ب

ــدر  ــن ق ــا ای ــد. رســانه ها حت ــی رسعــت کــرده ان ــت را قربان و دق

زحمــت هــم بــه خــود ندادنــد کــه پیــش از نــرش خــر بــا رشکــت 

هوایــی آریانــا متــاس بگیرنــد و خواســتار روشــنی در ایــن مــورد 

ــوند. ش

ــاد  ــا اعت ــردن ب ــازی ک ــای ب ــه معن ــن ب ــر، ای ــوی دیگ از س

ایــن رویکــردی کــه  بــا  مخاطــب اســت؛ مخاطــب رســانه ها 

رســانه ها در برابــر حادثــه ی ســقوط هواپیــای امریــکای در 

ــه  ــی ک ــه خرهای ــه ب ــر چگون ــد، دیگ ــان دادن ــود نش ــی از خ غزن

از ســوی رســانه ها نــرش می شــود، اعتــاد کــرده و آن را درســت 

ــد؟ بدانن

ــده  ــر نرشش ــه خ ــر از ده دقیق ــانه ای در کم ت ــه رس ــی ک زمان

ــد،  ــازه ای رس می ده ــرف ت ــد و ح ــودش را رد می کن ــوی خ از س

ــز  ــازه اش نی ــر ت ــه خ ــد ک ــب می ده ــه مخاط ــال را ب ــن احت ای

بی اســاس و دروغ اســت. از ســویی هــم ایــن بــه معنــی اهمیــت 

نــدادن بــه شــخصیت خــود رســانه اســت.

اســت؛  مهم تــر  رسعــت  از  دقــت  همیشــه  خرنــگاری  در 

هیــچ گاه و بــا هیــچ منطقــی منی شــود کــه دقــت را قربانــی 

ــی و  ــه ی بین امللل ــه جنب ــه ای ک ــم در حادث ــرد؛ آن ه ــت ک رسع

امنیتــی دارد. سیاســی- 

تنهــا  رســانه ها  نیــز  خرنــگاری  اصــول  اســاس  بــر 

می توانســتند خــر ایــن حادثــه را همگانــی کننــد؛ امــا در مــورد 

چگونگــی وقــوع رویــداد نبایــد داوری کننــد و حــرف آخــر را 

بزننــد.

ــت جمهوری،  ــاون دوم ریاس ــش، مع ــر رسور دان ــوی دیگ از س

ــورد  ــن م ــار نظــر در ای ــه اظه ــف ب ــه مکل از لحــاظ تقســیم وظیف

ــه لحــاظ  نیســت. اظهــار نظــر ابتدایــی و دقیــق در ایــن مــورد ب

ــپورت و  ــت وزارت ترانس ــه، در صاحی ــیم وظیف ــی و تقس تخنیک

هوانــوردی، وزارت ارتــش و یــا هــم ریاســت امنیــت ملــی اســت؛ 

نــه وظیفــه ی معــاون رییس جمهــور کــه در مقــام اداری قــرار 

دارد.

ــور کار  ــاون رییس جمه ــؤوالنه ی مع ــر مس ــای غی ــن حرف ه ای

خرنــگاران غیــر حرفــه ای را ســاده تر کــرده و رســانه ها جــای 

ایــن کــه دنبــال زاویه هــای تاریــک ایــن حادثــه برونــد، بــه 

حرف هــای او بســنده کــرده و آن را همگانــی کردنــد.

در رابطــه بــه بازتــاب چندگانــه ی ایــن خــر در کم تــر از چنــد 

ــانه ها  ــؤوالن رس ــه مس ــدازه ک ــان ان ــه ه ــانه ها، ب ــاعت در رس س

و خرنــگاران مقــرص اســتند؛ آقــای دانــش و دیگــر مقامــات 

دولتــی ای کــه ایــن هواپیــا را مربــوط بــه رشکــت هوایــی آریانــا 

گفتنــد، نیــز مســؤول اســتند.

ــانی،  ــه در خررس ــت ک ــگاران اس ــر ن ــر خ ــن ب ــت ای در نهای

همــواره دقــِت بیشــر بــه خــرچ داده و در همچــو خرهایــی کــه 

تاریــخ مــرصف دارد، جــای ایــن کــه شــتاب زده شــده و خــر غیــر 

ــه و نکته هــای  ــد، همــه زاویه هــای حادث ــی کنن واقعــی را همگان

پنهــان آن را بررســی کــرده و خــر دقیــق را بــرای مــردم برســانند.

ایــن بــرای همــه رســانه ها و خرنــگاران الزم اســت، جــای 

ایــن کــه اســرس از دســت دادن خــر و امتیــاز نــرش آن را داشــته 

باشــند، بایــد در نــرش خــر دقــت بیشــر کــرده و مــن در آوردی را 

در خررســانی کنــار بگذارنــد.

نــرش اخبــاری کــه مبــع مؤثــق نــدارد و یــا معلومــات دقیقــی در 

مــورد آن بــه دســت نیامــده اســت، در بســیاری مــوارد می توانــد 

بــه شــایعه پراگنی بینجامــد؛ شــایعه ای کــه اگــر ربــط بیشــر بــه 

ــه  ــا گروهــی داشــته باشــد، بعیــد نیســت کــه ب زندگــی ســمت ی

فاجعــه بینجامــد.

روز یادداشت 

دقت را قربانی 
سرعت نکنیم
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ایستگاه های شهری، زخمی بر تن شهر
پایتخت 5 میلیونی با 95 بس شهری
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در یکی از روزهای سال ۱373، مای 

طرف  وقت  صبح  بایسکل،  با  میانه سالی 

جاده  کنار  در  که  است  روان  مدرسه اش 

فکر  اول  برمی خورد.  مرد  یک  جسد  با 

اما  ایستاده؛  رسک  کنار  مردی  می کند 

وقتی نزدیک می شود می بیند او را کشته و جسدش را کنار 

جاده ایستاد کرده اند. این آخرین جلوه ی قساوت بود که 

صر مایی را که سابقه ی جنگیدن در برابر نیروی شوروی 

و حکومت های تحت حایت آن کشور را در کارنامه دارد، 

نویسنده ی  مطمنئ،  محمد  ما  قول  به  می رساند.  آخر  به 

کتاب ما عمر، او هان روز با یکی از دوستانش مدرسه را 

ترک کرده و با امانت گرفنت موترسایکلی مدرسه به مدرسه 

و  خشونت  مرج،  و  هرج  ستم،  با  مقابله  برای  تا  می گردد 

بود،  حاکم  والیات  و  شهرها  سایر  کندهار،  بر  که  قساوتی 

طاب مدارس دینی را بسیج کند. این شخص کسی نبود 

جز، به روایت مطمنئ، ما محمدعمر و این رخداد چیزی 

نبود جز جرقه خوردن تشکیل گروهی سیاسی-نظامی ای به 

نام طالبان که بعدا طی هفت سال تقریبا متام افغانستان 

را ترصف کرد. 

در کندهار آن زمان باز هم به نقل از نویسنده ی کتاب 

بر  تعرض  قتل،  غارت،  خشونت،  تفنگ ساالری،  عمر،  ما 

اوج  به  در شاهراه ها  به خصوص  مردم  عزت  و  مال  و  جان 

زنجیرهای  از  گذشنت  برای  باید  مردم  بود.  رسیده  خود 

تفنگ داران جان خود را با پرداخت پول می خریدند و زنان 

جنسی  تجاوز  قربانی  سادگی  به  مقبول  پربچه های  و 

مردان تفنگ به دست می شدند. کندهار تکه تکه شده و از 

سوی نیروهای متعلق به جمعیت اسامی، حزب اسامی، 

اتحاد اسامی و دیگر تنظیم ها اداره می شد. در درون این 

اعال  بر  چندانی  کنرل  رسکردگان،  و  رهران  تنظیم ها، 

تفنگ داران خود نداشتند. هر فرمانده ای، قرارگاه، پُسته و 

پاتک های متعلق به خود را داشت و مطابق میل شخصی 

خود با بی مباالتی متام مردم را مورد آزار و اذیت قرار می داد. 

چهار سال بعد، در تابستان ۱377 طالبان وقتی برای 

بار دوم مزار رشیف را ترصف کردند، به مدت سه روز دست 

به قتل عام زدند. به قول رسور حسینی، در کتاب خاطراتش 

در  روزها  آن  که  جنگ،  سایه ی  در  زندگی  عنوان  تحت 

می کرد،  کار  برشی  حقوق  و  مدنی  سازمان  یک  چوکات 

اول  روز  در  و  نهاده  نام  انتقام  روزهای  را  روز  این سه  آنان 

و کوچه می دیدند،  در خیابان  که  را  هر جنبنده ای  تقریبا 

می کشتند؛ در روز دوم و سوم خانه به خانه گشته و افراد 

و  کرده  دستگیر  را  خاص  مذهبی  و  قومی  گروه  به  متعلق 

به قتل می رساندند یا با خود می بردند. به نقل از حسینی، 

آنان دو هزار تن را طی این سه روز قتل عام کردند. طالبان 

دیگر  ولسوالی های  و  رسپل  در  را  عمل  این  بعد  اندکی 

نیز تکرار کردند. در زمستان ۱379 به عین شیوه،  شال 

نظامی  غیر  نفر  یکاولنگ صدها  و  بامیان  مرکز  در  طالبان 

قومی  تعلق  دلیل  به  عادی  شهروندان  کردند.  عام  قتل  را 

با  و مذهبی شان دشمن پنداشته شده، دستگیر و سپس 

نه  شالی،  در  گونه  همین  شدند.  عام  قتل  بسته  دستان 

را آتش  باغ ها  را زنده نگذاشتند، حتا  تنها که زنده جان ها 

زده و نابود کردند. طالبان فقط و فقط برای نابودی آستین 

بر زده بودند و این چهره ی واقعی این گروه را نشان می داد. 

چرا چنین شد؟ گروهی که به نقل خود شان برای نجات 

را  و بحث مدرسه  تفنگ ساالران درس  از چنگ  جان مردم 

کنار گذاشته به اقدام نظامی و پاک سازی شهرها و روستاها 

و  مخوف  نیروی  چنان  یک  به  چرا  خود  بودند،  آورده  روی 

در  را می توان  این سوال  پاسخ  تبدیل شدند؟  کار  جنایت 

نقل  مطمنئ  کرد.  ردیابی  گروه  این  آغازین  اعال  هان 

شاهراه  پاتک های  برچیدن  از  پس  طالبان  که  می کند 

از  را  آنان  فرماندهان  برخی  اجساد  بولدک،   – کندهار 

نقل می کند که  بودند. هان  آویخته  تانگ ها  میله ی توپ 

که  را  گرشک  و  لشکرگاه  ارسای جنگ های سمت  از  یکی 

از تفنگ داران سابق بود، ماعمر شخصا از موتر پایین کرد 

به  اعال  گونه  این  کشت.  خود  شخصی  تفنگچه ی  با  و 

شکل آویخنت اجساد در میدان شهر، اعدام و مثله کردن در 

حضور مردم، زندانی ساخنت به اتهام های گنگ، لت وکوب 

کردن مردم در خیابان ها، سیاست زمین سوخته با مناطق 

اجتاعی  حضور  بر  بی سابقه  قیودات  اعال  شده،  فتح 

تحمیل  تحصیل،  و  تعلیم  از  زنان  ساخنت  محروم  زنان، 

خصوصی  حریم  نقض  شهروندان،  بر  سخت گیرانه  قواعد 

افراد و امثال این ها در هر جایی پای طالبان رسید، جاری 

شد. این ها آموزه های نسبتا مروک مذهبی بودند که طی 

مدارس  در  اسام  از  تفسیر جنگی  و نرش  سال های جنگ 

دینی، در بین مهاجران و مردمان شهرها و روستاهای کشور 

تقویت شده بودند و اکنون در یک وضعیت ویرانی و جنگ 

بود.  یافته  تطبیق  علیه همه بسر  همه 

نبود  و  مرج  و  هرج  سپس  و  چندین ساله  جنگ های 

را  فرهنگی  مادی،  ویرانی های  بر  عاوه  قانون،  حاکمیت 

نامید.  جنگ  فرهنگ  را  آن  می توان  که  بود  داده  شکل 

و عملی  راه های حل ذهنی  از  را مجموعه ای  اگر فرهنگ 

بدانیم که گروه انسانی برای مقابله با چالش های زندگی 

فرهنگ  آنگاه  توسعه می دهند،  زندگی  نیازهای  برآوردن  و 

عادات  هنجارها،  قواعد،  باورها،  ذهنیت ها،  شامل  جنگ 

مقابله  برای  و  نتیجه ی جنگ  در  رفتارهایی می شود که  و 

توافق و تاش زنده ماندن  از جنگ،  ناشی  با چالش های 

سوی  از  زندگی  ارزش های  حفظ  و  جنگی  رشایط  در 

ویژگی های  از  می شود.  داده  توسعه  انسانی  گروه های 

این فرهنگ دشمن پنداری فزاینده ی انسان ها، سوء ظن، 

بی رحمی، بی اعتادی، شدت عمل و استفاده فزاینده از 

وحشی  انسان ها  است.  مسائل  کردن  حل  برای  خشونت 

شوند.  مهار  خشونت  و  زور  با  باید  که  می شوند  دانسته 

مدنیت ستیز  حال  عین  در  و  سخت گیرانه  حکومت داری 

چون  نداشت؛  سابقه  افغانستان  معارص  تاریخ  در  طالبان 

مبتنی بر رویکرد قومی و برخاسته از رشایط جنگی، نبود 

جنگ  دوران  معنوی  و  مادی  فزاینده ی  تخریب  و  دولت 

جنگ  فرهنگ  مفهوم  شدن  روشن  برای  بود.  کشور  در 

ایستاد کرده  را کنار بگذارید، یک دفعه جسد  برچسب ها 

کنار جاده، جسد آویخته از دیوار شهر یا میله ی تانگ، به 

کنید.  تصور  را  عادی  افراد  یا  جنگ  اسیران  بسنت  رگبار 

و  انسانیت  تحقیر  مشرک  عنرص  اعال  این  همه ی  در 

زدن،  دار  با  طالبان  دارد.  وجود  انسان  از  کرامت زدایی 

آزادی های  و  از حقوق  دست قطع کردن، محروم ساخنت 

و  مرج  و  هرج  با  می خواستند  افراد،  عام  قتل  و  فردی 

به  که  را  آنچه  طالبان  یعنی  کند؛  مبارزه  تفنگ  حاکمیت 

فرماندهان  سوی  از  نامنظم  و  خودرسانه  دل خواه،  شکل 

ساختند.  نظام مند  می شد،  انجام  گوناگون  تنظیم های  و 

نامید.  را می توان تجسم فرهنگ جنگ  رو طالبان  این  از 

طالبان  شکل  در  جنگ  فرهنگ  تجسم  متعددی  عوامل 

انحصار  یا  نظامی  راهرد  و  سیاسی  نظام  مثابه ی  به  را 

سال  در  ساخت.  امکان پذیر  بی رحمی  و  انسانیت زدایی 

یعنی  جنگ،  فرهنگ  نظامی  و  سیاسی  تجسم   ۱38۰

از میان رفنت  به معنای  این  اما  طالبان سقوط داده شد؛ 

نبود.   می آمد،  آن  از  طالبان  که  فرهنگی  و  بسر 

افغانستان  جدید  اساسی  قانون  متفاوت،  تاش  در 

یک  از  شد،  تصویب  و  تدوین  طالبان  سقوط  از  پس  که 

و  جنگ  فرهنگ  از  عبور  تسهیل  برای  بود  سازوکاری  نظر 

خشونت و زمینه سازی نظام سیاسی ای که اوال با ارزش های 

جاافتاده ی بین املللی رس سازش داشته باشد و ثانیا امکان 

انسان های  قانون  این  کند.  میر  را  توسعه  و  پایدار  صلح 

مخاطب و تحت تنظیم خود را به عنوان شهروندان برابر و 

دارای کرامت، حقوق و آزادی ها به رسمیت می شناسد؛ اما 

که  اجتاعی  بافت های  در  انسان  از  تصویری  چنین  یک 

آرمان  یک  شبیه  بود،  دوانیده  ریشه  آن  در  جنگ  فرهنگ 

دور از دسرس می منود؛ تصویری که زیبا و پسندیده است؛ 

نظر  به  گذشته  سال  چندین  طی  آن  تحقق  راه های  اما 

می رسد که به چالش جدی خورده اند. از همین رو امروزه 

از  مردم ساالری  فرایندهای  و  برش  موضوعاتی چون حقوق 

دیدگاه مردم عادی شبیه کاالی تجملی به دور از دسرس 

رخ داد  هر  از  پس  که  می شنویم  بسیار  می شود.  دانسته 

تکان دهنده، مردم عادی، علای دین و حتا دانشگاهیان از 

دار زدن، آویخنت جسد سارق و تروریست از در و دیوار شهر 

به عنوان راه حل خشونت ها و بی رحمی ها سخن می گویند؛ 

فرهنگ  و  جو  یک  از  برخاسته  حل   راه های  هان  یعنی 

دارد.  غلبه  هنوز  جنگی 

بیشر  طالبان  و  امریکا  صلح  گفت وگوی های  که  حاال 

صلح  مسأله ی  و  داشته  جریان  سو  این  به  سال  یک  از 

خطر  این  شده؛  جدیدتر  مرحله ی  وارد  افغانستان  در 

اساسی  قانون  در  ترسیم شده  ایده آل های  که  دارد  وجود 

سال  بیست  به  نزدیک  ناچیز  هرچند  دست آوردهای  و 

حقوق  برش،  حقوق  نظام سازی،  عرصه های  در  گذشته 

برابر  در  دوباره  پرورش  و  آموزش  و  رسانه ها  آزادی  زنان، 

با طالبان  بخورد. صلح  فرهنگ گسرده ی جنگ شکست 

و  سیاسی  نظام  فرهنگ،   جهان بینی،  با  صلح  واقع  در 

مقتضی  رو  این  از  است؛  جنگ  از  برآمده  هنجارهای 

آن  از  طالبان  که  است  فرهنگی-اجتاعی ای  بسر  فهم 

مثابه ی  به  طالبان  می جنگند.  آن  انحصار  برای  و  برآمده 

تجسم نظامی و سیاسی فرهنگ جنگ، اگر دوباره مسلط 

شوند، برای سال های طوالنی احتاال رشایط یک زندگی 

بدوی گونه، خشن و جنگی را ابقا  خواهند کرد، که در آن 

اقتدار  فاقد  ناتوان،  رشیر،  موجودات  مثابه ی  به  انسان ها 

چرخه ی  گونه  این  و  شد  خواهند  تنظیم  و  دیده  حقوق  و 

میراث  به  آیندگان  برای  را  جنگ  و  خشونت  از  دیگری 

و  جنگ  فرهنگ  صلح،  به  رسیدن  برای  گذاشت.  خواهد 

فرایند صلح  باید متحول شود.  آن  تجسم سیاسی-نظامی 

به شمول گفت وگو با طالبان باید آهسته و پیوسته فرهنگ 

کند.     جنگ  فرهنگ  جاگزین  را  صلح 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

آن گونــه کــه از مــنت خرهــای 

ــه ی  ــران در اتحادی ــه مهاج ــوط ب مرب

برمی آیــد، گویــا کشــورهایی  اروپــا 

ــتند،  ــا اس ــه ی اروپ ــو اتحادی ــه عض ک

ــه  ــا ب ــد ت عــزم خــود را جــزم کــرده ان

اروپــا  اتحادیــه ی  در  مهاجــرت  نابه ســامان  وضعیــت 

ــرار  ــه ق ــرده ک ــام ک ــه اع ــن اتحادی ــد. ای ــیدگی کنن رس

ــران  ــه مهاج ــود ب ــای خ ــال 2۰2۰ کمک ه ــت در س اس

ــد. ــر کن را دو براب

نــرش  بــه  اروپــا  پناهندگــی  آژانــس  را  خــر  ایــن 

رســانده اســت. مســؤوالن ایــن آژانــس از ازدیــاد کمــک 

ــرای مهاجــران در ســال ٢٠٢٠ خــر  ــش ب و فعالیت های

ــن  ــت ای ــرار اس ــس، ق ــن آژان ــه ی ای ــق گفت ــد. طب دادن

کمک هــا بــه ویــژه بــرای مهاجرانــی کــه در مالتــا، یونــان 

ــه  ــی ک ــود؛ جای ــال ش ــد، ارس ــی می کنن ــرس زندگ و ق

ــاد  ــو ازدی ــن س ــه ای ــال ٢٠١٩ ب ــران از س ــوم مهاج هج

یافتــه و متــام مهاجــران در وضعیــت دشــوار بــه رس 

می برنــد. 

هم چنیــن بــرای رســیدگی و کمــک بــه مهاجــران 

ــور  ــا حض ــامر ب ــاه دس ــه ای در م ــا، توافق نام در کمپ ه

کشــورهای عضــو اتحادیــه ی اروپــا بــه امضــا رســید. 

ایــن در حالــی اســت کــه مهاجــران بــی شــاری در 

کمپ هــای یونــان در حالــت دشــوار زندگــی می کننــد و 

بیش تــر ایــن مهاجــران افغانســتانی اســتند. گفتــه شــده 

اســت کــه وضعیــت مهاجــران در یونــان در حــال حــارض 

رو بــه وخامــت اســت. بســیاری از مهاجــران افغانســتانی 

از مشــکات روانــی رنــج می برنــد و قــرار اســت کــه 

اتحادیــه ی اروپــا در حــدود ٥٥٠ مناینــده بــه یونــان 

ــد. ــزام کن ــران اع ــی مهاج ــت زندگ ــی وضعی ــرای بررس ب

ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع ــه ی اروپ ــن اتحادی هم چنی

پیــش رو، 3۰هــزار پناهجــو را می پذیــرد و  در ســال 

ــز شــامل  ــد نی ــه زندگــی می کنن ــی کــه در ترکی مهاجران

ــنجش  ــی س ــورت کل ــه ص ــر ب ــوند. اگ ــد می ش ــن رون ای

کنیــم، در واقــع ایــن مهاجــران افغانســتانی اســتند کــه 

مــورد حایــت و کمــک اتحادیــه ی اروپــا قــرار می گیرنــد 

و  می توانــد خــر خوشــایندی بــرای مهاجــران ایــن 

ــه آن خــر تعهــد  ــه خصــوص کــه اگــر ب کشــور باشــد؛ ب

بــرای  دالــر  میلیــارد   7٫7 ارزش  بــه  مالــی  حایــت 

ــرد. ــه ک ــز اضاف ــدگان را نی پناهن

امــا در کنــار ایــن خرســندی مضاعــف بــرای مهاجــران 

افغانســتانی، یــک ســوال نیــز مطــرح می شــود کــه چــه 

دالیلــی ســبب شــده اســت اتحادیــه ی اروپــا بعــد از 

ــن ســال های  تشــدید سیاســت مهاجرســتیز خــود در ای

اخیــر، بــه یــک بــاره در ســال 2۰2۰ تصمیــم بــه حایــت 

دروازه هــای  پشــت  کــه  اســت  کــرده  مهاجرانــی  از 

اتحادیــه ی اروپــا بــه انتظــار ورود و اقامــت شــان بــه 

ــتند.  ــه اس ــن اتحادی ــورهای ای کش

ایــن  بــرای  بتــوان یکــی از دالیــل اصلــی  شــاید 

حایــت گســرده ی اتحادیــه ی اروپــا از مهاجــران را، 

ــان در کل  ــادی جه ــاع اقتص ــه اوض ــت ک ــن دانس در ای

ــختی  ــت و س ــدن اس ــات ش ــال بی ثب ــه ی در ح ــه گون ب

و دشــوار ی ای کــه در حــال حــارض بــر گــرده ی اقتصــاد 

ــو  ــورهای عض ــد، کش ــنگینی می کن ــا س ــه ی اروپ اتحادی

ــر آن داشــته اســت کــه در ســال های  ــه را ب ــن اتحادی ای

ــدا  ــاج پی ــروی کاری ارزان و بیشــری احتی ــه نی ــده ب آین

ــن  ــد از بی ــا می توانن ــورها تنه ــن کش ــرد و ای ــد ک خواهن

ــار  ــا انتظ ــای اروپ ــت دورازه ه ــه پش ــی ک ــیل مهاجران س

می کشــند، ایــن نیــروی کار را پیــدا کننــد. در واقــع 

ــی  ــورهای اروپای ــرای کش ــن ب ــل ممک ــاده ترین راه ح س

ــت.  ــن اس همی

جــدا از بحــث بــه دســت آوردن نیــروی کار، دلیــل 

ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــا از مهاج ــه ی اروپ ــت اتحادی حای

ایــن کشــورها بــر اســاس تحلیــل داده هــای آمــاری 

ــرده  ــی ب ــن پ ــه ای ــت در حــال زندگــی، ب شــان از جمعی

انــد کــه میانگیــن ســنی شــان در حــال افزایــش اســت 

ــته  ــر داش ــه ی جوان ت ــد جامع ــه بتوانن ــر آن ک ــه خاط و ب

ــد.   ــر دارن ــران جوان ت ــور مهاج ــه حض ــاز ب ــند، نی باش

بــه گونــه ی  افغانســتان وضعیــت  امــا در داخــل   

دیگــری اســت. وزیــر امــور مهاجــران افغانســتان هشــدار 

ایــن  داده اســت اگــر جلــوی افزایــش ناامنی هــا در 

کشــور گرفتــه نشــود، مــوج جدیــد مهاجــرت رخ خواهــد 

داد و هــزاران آواره ی ناشــی از جنــگ بــه خــارج پنــاه 

ــرد. ــد ب خواهن

ــتان،  ــن افغانس ــات وزارت مهاجری ــدار مقام ــن هش ای

بــه منزلــه ی ایــن اســت کــه جهــان بایــد بــار دیگــر شــاهد 

مــوج جدیــد و ایــن بــار پررنگ تــر مهاجــران افغانســتانی 

بــه اروپــا باشــد و بــا حایت هایــی کــه امســال قــرار 

اســت اتحادیــه ی اروپــا از مهاجــران داشــته باشــد، ایــن 

ــود.  ــر خواهــد ب ــار گســرده تر و فراگیرت ــن ب مــوج ای

هــر چنــد کــه حکومــت افغانســتان اعــام کــرده 

اســت، طــی پنــج ســال گذشــته بیــش از چهــار میلیــون 

ــر  ــزار نف ــدود 5۰۰  ه ــال 2۰۱9، ح ــو و در در س پناهج

ــه افغانســتان بازگشــته  انــد؛ اگــر گفت وگوهــای صلــح  ب

نتیجــه ندهــد و مــردم امیــد اندکــی کــه بــه صلــح دارنــد 

را از دســت بدهنــد، امــکان ایــن کــه ســیل مهاجــت 

ــد را  ــش یاب ــورهای دیگــر، افزای ــه کش ــتانی ها ب افغانس

بیشــر می کنــد.

فرزندان زمین

انگیزه ی کمک مالی 
اتحادیه ی اروپا به مهاجران 

حسن ابراهیمی 

نورالله نوایی

صلح با طالبان
چگونه معامله خواهد شد؟

در کندهار آن زمان باز هم به نقل از نویسنده ی کتاب مال عمر، تفنگ ساالری، خشونت، غارت، قتل، تعرض بر جان و مال و عزت مردم به 

خصوص در شاهراه ها به اوج خود رسیده بود. مردم باید برای گذشنت از زنجیرهای تفنگ داران جان خود را با پرداخت پول می خریدند و زنان و 

پرسبچه های مقبول به سادگی قربانی تجاوز جنسی مردان تفنگ به دست می شدند. 
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صبــح کابــل: از وارد شــدن بــه دنیــای ادبیــات بگویید؟ 

چــه شــد کــه عاقه منــد رسودن شــعر شــدید؟

منی دانــم  بخواهیــد  را  راســتش  موســوی:  گرانــاز 

ــای  ــات پ ــه قلمــرو ادبی ــه صــورت جــدی ب ــه ب چــه شــد ک

گذاشــتم؛ امــا چــون پــدر و مــادرم هــر دو کارمنــد رادیــو و 

تلویزیــون بودنــد، زیــاد وقــت نداشــتند کــه بــا مــن باشــند؛ 

بــه همیــن خاطــر، مــن بیشــر بــا مادربزرگــم بــودم و او هــم 

عاشــق شــعر بــود. 

زیــاد  کتــاب  و  داشــتم  زیــادی  تنهایی هــای  مــن 

بــا  نوشــتم  کــه  هــم  را  متنــی  نخســتین  می خوانــدم؛ 

ذهنیــت یــک کــودک هشت ســاله بــود کــه در دفــاع از 

ــم  ــعر را ه ــن ش ــود. اولی ــت ها ب ــت ها و سیاه پوس رسخ پوس

ــتم و  ــاء می نوش ــه انش ــودم ک ــم ب ــت، کاس پنج ــادم اس ی

پــای هــر انشــای خــود، یــک بیــت شــعر در داخــل پرانتــز 

می نوشــتم، ایــن ســبب می شــد کــه هــم بــرای شــعر 

نوشــنت انگیــزه داشــته باشــم و هــم کوپنــی بــود کــه  

منــره ی باالیــی از معلمــم بگیــرم؛ امــا صــورت جــدی ورودم 

ــه  ــتم ب ــه توانس ــود ک ــالگی ب ــن ۱7 س ــات، در س ــه ادبی ب

عنــوان ویراســتار و منونــه خــواِن مجلــه ی »دنیــای ســخن« 

کــه آن ســال ها مجلــه ی معروفــی هــم بــود، اســتخدام 

ــته ای را از  ــه نوش ــنت ک ــدی گرف ــن را ج ــی م ــوم و وقت ش

نویســنده های  از  یکــی  کــه  را  خامــه ای«  »علــی  آقــای 

بــزرگ آن وقــت ایــران بــود، ویراســت کــردم و همیــن 

ــه،  ــن مجل ــا در همی ــه بعده ــد ک ــر بگیرن ــه جدی ت ــد ک ش

ــد.  ــن دادن ــه م ــاب« را ب ــی کت ــه ی »معرف ــؤولیت صفح مس

صبح کابل:  از نخستین مجموعه ی شعرت بگو؟

گرانــاز موســوی: در هــان مجلــه ی »دنیــای ســخن«، 

بــا محافــل شــعری آشــنا شــدم کــه آن ســال ها جلســه های 

شــعری بســیاری مثــل شــب های شــعر ســه شــنبه، کاس 

شــعر براهنــی، جلســه های شــعری آدینــه و جلســه های 

شــعر گــردون بــود. حضــورم در ایــن جلســه های شــعر 

ــک شــعرم در مجله هــا چــاپ  ــاه، ی ــود کــه هــر م ــی ب دلیل

ــفر  ــش از س ــدم و پی ــر ش ــرالیا مهاج ــه اس ــد ب ــود؛ بع ش

ــام »خــط خطــی  ــه ن ــه اســرالیا، نخســتین مجموعــه ام ب ب

ــه  ــر زمینــی نــرش شــد، چــون ب ــه صــورت زی روی شــب«، ب

ــیار  ــه، بس ــراژ آن مجموع ــد. تی ــوز داده نش ــاب، مج آن کت

ــی از  ــدی یک ــرح جل ــا ط ــه ی اومل ب ــود. مجموع ــدود ب مح

دوســتانم کــه آخریــن مجموعــه ام نیــز کار اوســت، بــا یــک 

ــید؛  ــاپ رس ــه چ ــخه ب ــد نس ــراژ دوص ــاده و تی ــی س صحاف

چــون مــن آن ســال ها در اســرالیا بــودم و شــنیدم کــه روی 

ایــن مجموعــه، آقــای »م. آزاد« نقــد نوشــتند و همیــن توجه 

بســیاری از شــاعران و منتقدیــن را جلــب کــرد کــه پــای من 

را تــا شــعر خوانــی بــا کاروان شــعر در فرانســه کشــاند. در 

ــن  ــری، م ــی، منوچه ــپانلو، آتش ــل س ــاعرانی مث ــا، ش آن ج

ــام روحانــی حضــور داشــتند و شــعر  ــه ن و آقــای دیگــری ب

ــا   ــدن در اروپ ــر از شــعر خوان ــرای مــن مهــم ت ــد. ب خواندن

دو موضــوع دیگــر بــود؛ نخســت ایــن کــه در کنــار شــاعران 

ــان  ــه زب ــعرهایم ب ــه ش ــن ک ــدم و دوم ای ــعر خوان ــزرگ ش ب

فرانســه ترجمــه شــده بــود. 

بــاورم ایــن اســت کــه شــعر، زندگــی خــودش را دارد، هر 

ــران شــعرهایم  ــودم؛ امــا در داخــل ای ــد کــه مــن دور ب چن

مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه بــود و توانســتم مجموعه هــای 

بعــدی را هــم چــاپ کنــم. 

صبح کابل: رابطه تان با ادبیات چگونه است؟

ــه  ــعر، همیش ــان ش ــا ه ــات ی ــوی: ادبی ــاز موس گران

ــام  ــدر مت ــتم ق ــاش داش ــت. ت ــوده اس ــن ب ــی م در زندگ

فرصت هــا و امکاناتــم را بدانــم؛ بــرای همیــن، ادبیــات 

برایــم بــی ارزش نبــود. ایــن ســبب شــد تــا ادبیــات را جــدی 

بگیــرم. مــن بــا کار در ادبیــات، هم زمــان در دانشــگاه 

ســینا می خوانــدم؛ رابطــه ی شــعر و ســینا نیــز همیشــه 

ــا  ــگاهم را ب ــز دانش ــم تِ ــام ه ــود و رسانج ــن ب ــه ی م دغدغ

ــعر  ــی ش ــرد زیباشناس ــاعرانه و کارک ــینای ش ــرد س رویک

ــات  ــا ادبی ــن ب ــه ی م ــردم. رابط ــران کار ک ــینای ای در س

ــود. ــی نب ــم  آن ــول تصمی محص

صبــح کابــل: بــا ایــن رویکــرد، نقطــه ی فرجــام ادبیــات 

بــرای شــا کجاســت و شــعر چــه چیــزی بــه زندگــی تــان 

اضافــه کــرده اســت؟

گرانــاز موســوی: ادبیــات بــرای مــن مثــل یــک قلــه و 

ــه  ــه همیش ــم ک ــوردی می دان ــودم را کوه ن ــت؛ خ ــوه اس ک

ــا  ــاند و آن ج ــه برس ــه قل ــودش را ب ــا خ ــت ت ــاش اس در ت

بیاســتد. آرزو دارم در ادبیــات، فیــل خــود را هــوا کنــم کــه 

هیــچ وقــت نتوانســتم؛ امــا همیشــه ایــن ایــده بــا مــن بــوده 

و توانســته اســت شــعرم را جــا بدهــد. 

شــعر برایــم مثــل یــک پناهــگاه بــرای فــرار از اضطــراب 

ــی  ــش درون ــه آرام ــتم ک ــی نیس ــن آدم ــت و م ــی اس جهان

ــی بیــش از  ــر خــاف تصــور همگان داشــته باشــم. شــعر ب

آن چیــزی کــه بــه مــن آرامــش داده باشــد، متاطــم کــرده 

اســت. ســخت بــه ایــن شــعر نیــا بــاور دارم کــه »رسمنشــا 

ــه  ــت ک ــزی اس ــج، چی ــن رن ــرای م ــت« و ب ــج اس ــی رن آدم

آدمــی بــا آن زاده می شــود و شــاعر همیشــه بــه ســوی 

ــی رود.  ــج م ــراب و رن اضط

صبــح کابــل: ویژگــی شــعرت را چــه می دانــی و چگونــه 

شــعر می نویســی؟

گرانــاز موســوی: شــعرهای مــن مســتقیم بــه تجربــه ی 

زیســنت مربــوط اســت؛ مــن اســاس تئوریــک را عامدانــه از 

شــعرم حــذف می کنــم؛ ایــن درســی اســت کــه از »نیــازاد« 

ــد« و  ــوش کن ــا فرام ــد ت ــاعر می خوان ــه »ش ــم ک ــاد گرفت ی

هان طــور کــه آقــای نیــازاد گفتــه انــد، شــاعر بــرای ایــن 

کــه شــعر بگویــد، بایــد از بنــد تئوری هــا رهــا شــود. شــاعر 

نبایــد تئــوری زده باشــد و مــن از شــعر آزمایشــگاهی و 

تئــوری زده بــی زارم و بــه شــدت شــعر تجربــه ای کــه منظــور 

»زیســنت خــود شــاعر« اســت را می پســندم. 

صبــح کابــل: از تجربــه ی زیســنت حــرف زدی، ایــن 

گــذاری  تأثیــر  می افتــد،  اتفــاق  جامعــه  در  تجربه هــا 

اتفاق هــای جامعــه در شــعر تــا چــه انــدازه اســت؟

گرانــاز موســوی: تأثیــر مســتقیم و مهمــی دارنــد، شــعر 

مــن از تجربه هــای پیرامونــم می آیــد و مــن بــه »شــعر 

بی تعهــد« معتقــد نیســتم؛ شــعر یــک رضورت اســت و 

ــوده ام.  ــد ب ــعر متعق ــی ش ــش اجتاع ــه نق ــواره ب ــن هم م

ــوط  ــا مرب ــت؛ ام ــخصی اس ــیار ش ــه بس ــی ک ــعر در حال ش

ــد. ــی می کن ــی زندگ ــه در جهان ــود ک ــخصی می ش ــه ش ب

صبــح کابــل: در مجموعــه ی اول تــان مخاطــب بــا زنــی 

معــرض و رسکــش روبــه رو می شــود؛ از مجموعــه ی اول 

تــا آخریــن آن، زنــی کــه در شــعرهایت حضــور دارد، چقــدر 

تغییــر کــرده اســت؟

گرانــاز موســوی: روحیــه ی اعراضــی، همــواره بــا مــن 

ــردم.  ــد ک ــراض رش ــا اع ــی ب ــون از کودک ــت؛ چ ــوده اس ب

االن کــه چهــار دهــه از زندگــی ام می گــذرد، هنــوز هــم بــر 

ایــن روحیــه ی اعراضــی پافشــاری دارم. 

صبــح کابــل: ایــده آل تــان در فرجــام ایــن اعراض هــا 

چیســت و تــا کــی اعــراض؟

گرانــاز موســوی: اعــراض تــا همیشــه و مــن مطمــنئ 

ــی در  ــت، وقت ــن اس ــوب م ــه مطل ــی ک ــتم، آن ایده آل هس

جایــگاه قــدرت خانوادگــی، اجتاعــی و سیاســی قــرار 

ــه ایــده آل و مطلــوب خــودم  ــا ب بگیــرد؛ آن لحظــه مــن حت

ــاد  ــراض و انتق ــرم اع ــه نظ ــود. ب ــم ب ــرض خواه ــم مع ه

اســت کــه زندگــی را بــه پیــش می بــرد؛ اگــر شــا بــه 

ــه دســت آوردن چیــزی باشــید و آن چیــز تبدیــل  دنبــال ب

ــه ضــد ارزش بــدل  ــه قطــب شــود، آن وقــت اســت کــه ب ب

می شــود و مــن همیشــه، آن نــگاه صوفیانــه را در زندگــی و 

ــا خــود خواهــم داشــت.  شــعرهایم ب

صبــح کابــل: ایــن اعــراض آیــا وارد کارهــای ســینایی 

تــان نیــز شــده اســت؟ چطــور شــد کــه وارد ســینا شــدی؟

گرانــاز موســوی: بــرای مــن ســینا یــک چیــز طبیعــی 

بــود؛ چــون در محیــط خانوادگــی همیشــه در معــرض 

دوربیــن، نــور و صــدا بــودم. بــا اولیــن تجربــه ی بازی گــری، 

عاقــه ام شــدید تــر شــد و درس هــای دانشــگاهی ام را هــم 

ــد  ــه در چن ــد ک ــر چن ــه دادم، ه ــینا ادام ــه ی س در زمین

فیلــم بــازی کــردم؛ امــا بیشــر عاقه منــد کارگردانــی 

ــودم.  ب

اعراضــی کــه در شــعرهایم بــود، در کارهــای ســینایی 

ــه  ــبک ب ــک س ــینا ی ــا در س ــود. حت ــده می ش ــز دی ام نی

نــام ســینای شــاعرانه داریــم کــه بــه آن در تـِـز دانشــگاهی 

خــود پرداختــم کــه وقتــی می گوییــم ســینای ایــران، 

روی  دارد؟  واقعیــت  چقــدر  اســت،  شــاعرانه  ســینای 

کارهــای ســهراب شــهید ثالــث، عبــاس کیا رســتمی، فــروغ 

فــرخ زاد، ابراهیــم گلســتانی و ... کار کــردم و همیــن رشوع 

ارتباطــم بــا ســینا بــود کــه توانســتم دو فیلــم بلنــد بســازم 

یکــی در ایــران بــه نــام »تهــران مــن حــراج« و فیلــم دیگــر 

ــاره ی جنــگ ســاختم.  کــه در افغانســتان در ب

صبح کابل: چه شد که به افغانستان آمدی؟

ــه  ــت ک ــال اس ــر از دو س ــن بیش ت ــوی: م ــاز موس گران

در افغانســتان اســتم، شــیفتگی خاصــی بــه بدخشــان 

ــردد  ــر می گ ــی ب ــه تاریخ ــاید ب ــن ش ــه ای ــتم ک ــخ داش و بل

ــن  ــن م ــراکی بی ــه اش ــم وج ــر می کن ــده ام؛ فک ــه خوان ک

می آیــد.  ادبیــات  از  کــه  داشــت  وجــود  افغانســتان  و 

ــایگی  ــه در همس ــردن ریش ــدا ک ــن پی ــرای م ــتان ب افغانس

اســت کــه خیلــی دور از دســت رس بــوده و مــا در ایــران بــه 

جــز دو پاراگــراف کــه در کتاب هــای درســی آمــده، دیگــر 

ــخ و  ــون تاری ــم؛ چ ــتان منی دانی ــاره ی افغانس ــزی در ب چی

ادبیــات کــه مــا در ایــران می خوانیــم بســیار مترکزگــرا 

اســت، همــه چیــز در حول محــور ایــران می  چرخــد و ایــن 

ــس.  ــان اســت و ب ــزد ایرانی ــرن ن ــه ه ــود دارد ک ــرش وج نگ

ــم،  ــیاری داری ــراکات بس ــتیم و اش ــن هس ــک رسزمی ــا ی م

ــع  ــد قان ــی مــن را منی توان ــخ و جغرافیای ــاب تاری ــچ کت هی

کنــد کــه مــا جــدا باشــیم و بــه نظــرم مفاهیــم جــدا از بُعــد 

ــد.  ــف دارن ــاز تعری ــه ب ــاز ب سیاســی، نی

صبــح کابــل: حــاال کــه بحــث بــه اینجــا کشــیده شــد، 

بگوییــد چــرا مــردم ایــران در مــورد افغانســتان کم تــر 

می داننــد؟

کشــورها  بیشــر  مــورد  در  مــا  موســوی:  گرانــاز 

دربــاره ی  منی دانیــم،  پاکســتان  دربــاره ی  منی دانیــم، 

تاجیکســتان، دربــاره ی دیگــر همســایگان و کشــورهای 

ــه از  ــتی ک ــه ی زیس ــه تجرب ــردد ب ــر می گ ــن ب ــان و ای جه

ســفر بــه آن کشــورها داریــم؛ مــا دربــاره ی ترکیــه می دانیــم 

ــه  ــود ب ــا خ ــه را ب ــه ترکی ــفر ب ــتی س ــه ی زیس ــون تجرب چ

داخــل کشــور آوردیــم. در ایــران بیشــر از افغانســتان تنهــا 

نــام »احمدشــاه مســعود« را می شــنیدیم و پیــش از انقــاب 

هــم یکــی دو نــام در موســیقی مثــل احمــد ظاهــر و فریــد 

ــر  ــاب دیگ ــد انق ــود. بع ــورده ب ــان خ ــوش م ــه گ ــد ب زالن

ــا افغانســتان قطــع شــد و  ــا ب ــه ی زیســتی م ــاط تجرب ارتب

ــد  ــزاره می دانن ــردم ه ــتانی ها را م ــه افغانس ــران، هم در ای

و کشــوری کــه صــادر کننــده ی کارگــر ارزان اســت؛ مــا در 

ــر  ــاره ی جنــگ شــنیدیم،  ب ــران از افغانســتان فقــط درب ای

ــت. ــه اینجاس ــزی ک ــس آن چی عک

صبــح کابــل: اگــر از ایــن موضــوع بگذریــم، می خواهــم 

ــتان  ــارص افغانس ــات مع ــا ادبی ــد ب ــه ح ــا چ ــه ت ــم ک بپرس

آشــنا هســتید؟

اینرنــت و شــبکه های  آمــدن  بــا  گرانــاز موســوی: 

اجتاعــی، ارتبــاط نزدیک تــری ایجــاد شــد و مــا توانســتیم 

بــا یکدیگــر بیشــر آشــنا شــویم؛ مــن اولیــن نفــر از شــاعران 

افغانســتانی را کــه شــناختم، مجیــب مهــرداد بــود؛ چــون 

چهره هــای  دیگــر  بعدهــا  داشــتم.  رســانه ای  فعالیــت 

ادبــی افغانســتان را شــناختم، شــناختم از ادبیــات معــارص 

ــوع  ــک ن ــاد، ی ــن اســت کــه در دهــه ی هفت افغانســتان ای

خــود شــیفتگی مختــص ادبیــات هــم وجــود داشــت؛ 

انتقــادی کــه بــر شــعرهای آن دهــه وارد اســت ایــن اســت، 

ــد،  ــد رسوده می ش ــی بای ــاظ اجتاع ــه از لح ــعرهایی ک ش

مطــرود بــود و مــن بــر هــان دوره ارصار داشــتم، ارصاری 

ــد؛  ــانم می ش ــم نس ــوی ه ــن از س ــوت م ــبب بایک ــه س ک

ــم؛  ــه آن داری ــت ب ــک بازگش ــود ی ــه ی ن ــاال در ده ــه ح ک

ــن  ــرای شــعر افغانســتان دارم ای ــن ب ــه م ــا افسوســی ک ام

ــه قیمــت محــو  ــی ب ــان غــزل رسای اســت کــه حضــور جری

ــزل در  ــه غ ــاد ب ــیار زی ــل بس ــت و متای ــی اس ــپید رسای س

افغانســتان، جایــگاه شــعر ســپید را بــه محــاق بــرده اســت. 

ــث  ــت، بح ــم اس ــپید مه ــعر س ــرا ش ــه چ ــث ک ــن بح ای

قدیمــی اســت کــه مجبوریــم بــه نیــا برگردیــم؛ امــا 

و  دیالکتیــک  ارتباط هــای  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

ــا اضطراب هــای جهــان امــروز، حــال و اکنــون  درگیــری ب

در قالب هــای کاســیک منی گنجــد و ادبیــات کاســیک، 

ــاعر  ــا ش ــه اتفاق ــد ک ــد می کن ــی مقی ــاعر را در قاب های ش

امــروز بایــد قاب گریــز باشــد. 

صبــح کابــل: ســؤال آخــرم دربــاره ی چــاپ مجموعــه ی 

ــون«  ــه از جن ــل تک ــل کاغ و چه ــام »چه ــه ن ــان ب ــر ت آخ

ــد؟ ــل چــاپ کردی اســت کــه چــرا در کاب

ــیطان  ــر ش ــور از کف ــد سانس ــوی: ببینی ــاز موس گران

ــات  ــه ادبی ــر اســت و همیشــه ب ــروف ت ــران مع هــم در ای

بــه خــود سانســوری  مــا  اســت؛ هرچنــد  صدمــه زده 

مــا  ادبیــات  از  بخشــی  ایــن  و  ایــم  کــرده  عــادت 

شــده اســت. نویســنده ی ایرانــی، بــا فــرض سانســور 

می نویســد و ایــن اتفاق هــا اتوماتیــک می افتــد، اگــر 

نویســنده مــنت خوبــی هــم می نویســد کــه ایــن عــوارض 

ــر  ــور ب ــه سانس ــاز ب ــن امتی ــت و ای ــور اس ــی سانس جانب

منی گــردد؛ بــل کــه مربــوط نویســنده اســت کــه بــا 

ــت داشــته باشــد  ــدر خاقی ــن ق ــد ای وجــود سانســور بای

تــا اثــری خــوب بنویســد. حتــا حافــظ و ســعدی هــم 

ــور  ــرف از سانس ــر ح ــا اگ ــد؛ ام ــوده ان ــور ب ــر سانس درگی

معــارص اســت، مــا بایــد بــه دوره ی نیــا برگردیــم چــون 

ــت. ــوده اس ــا ب ــات م ــی از ادبی بخش

چــاپ  بــه  کابــل  در  را  کتابــم  چــرا  مــن  کــه  ایــن 

ــرا  ــه چ ــید ک ــران پرس ــاد ای ــد از وزارت ارش ــانده ام، بای رس

کتابــم را مجــوز نــداده انــد. مــن همــواره ایــن را گفتــم کــه 

ــی از  ــردم و یک ــه نک ــور را تجرب ــن سانس ــتان م در افغانس

ــه افغانســتان و چــاپ  ــم ب هدف هــای جانبــی مــن از آمدن

کتابــم در کابــل، پاســخی بــود بــه سانســور در ایــران و مــن 

کــه بــه عنــوان یــک شــاعر و فیلم ســاز ایرانــی به افغانســتان 

آمــدم تــا ایــن جــا بنویســم و فیلــم بســازم پاســخی اســت به 

وضعیــت سانســور در ایــران، راهــی اســت کــه می خواهــم 

ــا  ــران و ب ــه در ای ــی ک ــندگان و همکاران ــر نویس ــرای دیگ ب

ــم.   ــاز کن ــند، ب ــط می نویس رشای

از تمجید تا نقد و اصالح

چاپ کتابم در کابل، پاسخی به سانسور در ایران است
شاعر نباید تئوری زده باشد و من از شعر آزمایش گاهی و تئوری زده بی زارم

گفت وگو 
با

گراناز موسوی 
  )شاعر و کارگردان(

حسن ابراهیمی 

گفت وگو کننده

          اشــاره: گرانــاز موســوی )1352-تهــران( شــاعر و فیلم ســاز 

معــارص ایرانــی اســت؛ او بــه جــز رسودن شــعر، بــه نقــد کتــاب، 

کارگردانــی  نویســی،  فیلم نامــه  ترجمــه،  ادبــی،  ویراســتاری 

ــه ی  ــش آموخت ــت .او دان ــه اس ــز پرداخت ــری نی ــینام و بازی گ س

ــال 13۷6، در  ــت و در س ــرتا اس ــع دک ــینام در مقط ــته ی س رش

دانشــگاه »فلینــدرز« ســینام خوانــد و ســپس در مدرســه ی 

فیلــم، تلویزیــون و رادیــوی اســرتالیا)AFTRS( ، بــه ادامــه ی 

ــت. ــل پرداخ تحصی

 از گرانــاز موســوی تــا کنــون، ســه مجموعــه ی شــعر در ایــران 

و یــک مجموعــه در افغانســتان بــه چــاپ رســیده اســت. او در 

ســال 2006، برنــده ی جایــزه ی بهرتیــن طــرح فیلم نامــه ی 

ســال )تهــران مــن، حــراج(، در اســرتالیا شــد و در جشــنواره ی 

فیلــم کــن فرانســه حضــور یافــت کــه ایــن فیلــم در ســال 2009 

برنــده ی جایــزه ی بهرتیــن فیلــم مســتقل شــد .

مجموعه شعرهای چاپ شده:

• خط خطی روی شب، 13۷6

• پابرهنه تا صبح، 13۷9

• آوازهای زن بی اجازه، 1382

• حافظه قرمز، 1390

• چهل کالغ و چهل تکه از جنون، 1398

فیلم سازی: 

• فیلم بلند »تهران من، حراج«

بازی گری

• آب )رجب محمدین، 1380(

• جاده ی عشق )رجب محمدین، 13۷2(

• به خاطر همه چیز )رجب محمدین، 1369(

بــه تازگــی بانــو گرانــاز موســوی بــه کابــل آمــده اســت و آخریــن 

و در حــال  بــه چــاپ رســانده  نیــز  را  مجموعــه ی شــعرش 

ــت.  ــتان اس ــدی در افغانس ــم بلن ــاخنت فیل س
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زندگی اش،  سال  پنجاه  از  که  مردی 

نابسامانی  و  مهاجرت  در  را  آن  بیشر 

یکی  محمدقاسم،  است.  کرده  سپری 

که  است  طالبان  گروه  سابِق  اعضای  از 

افغانستان،  قبل از حمله ی این گروه به 

این که  از  بعد  و  داشته  را  عضویتش 

طالبان با شعار امر به معروف و نهی از منکر به افغانستان 

مجاهدین  به  و  شد  جدا  طالبان  گروه  از  او  کردند،  حمله 

 . پیوست

افغانستان،  داخلی  جنگ های  اوج  در   ،۱372 سال  در 

شد؛  قندهار  والیت  سپین بولدک  منطقه ی  وارد  گروهی 

کرام«  طلبای  اسامی  تحریک   « را  شان  خود  گروه  این 

یافنت  خامته  خوش بینِی  با  اوایل  در  مردم  می نامیدند. 

جنگ های داخلی در افغانستان به این گروه نگاه می کردند؛ 

با  آمدن گروه طالبان در کشور هم زمان است  کار  اما روی 

وضع شدن سخت ترین قوانین برای مردم، مخصوصا زنان. 

به جنایات  افغانستان، دست  به  ورود شان  بدو  در  طالبان 

مختلف  والیت های  در  هزاره ها  عام  قتل  که  زدند  فجیعی 

افغانستان، مخصوصا بلخ، از منونه های ظلم طالبان بر مردم 

است. طالبان با  رسانه، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و 

والیت  در  را  بودا  مجسمه های  و  بودند  مخالف  هرنی  آثار 

بامیان، تخریب کردند. هر چند این گروه، هرگونه خِر مبنی 

اما  را پنهان می کردند؛  بر اختاف های دورن گروهی شان 

درز  بیرون  به  گروه  این  درونی  اختاف های  اخبار  گاهی 

اعضای  از  بعضی  اختاف ها  همین  اساس  بر  که  می کرد 

پیوستند.  مجاهدین  به  و  شده  جدا  طالبان  از  گروه  این 

می شود،  جدا  طالبان  گروه  از  این که  از  بعد  محمدقاسم 

با طالبان می جنگد. و  با مجاهدین یک جا می شود  این بار 

زیادی  افغانستان، عده ای   سال های حضور طالبان در 

ترس  از  زیادی  خانواده های  انداخت.  مهاجرت  دامن  به  را 

این گروه خوان خوار به بیرون از افغانستان، مخصوصا کشور 

ایران مهاجرت کردند.

 محمدقاسم که یکی از اعضای سابق گروه طالبان بود، 

ماندن در افغانستان برای او بیشر از همه خطرناک بود، او 

همراه با خانواده اش به ایران فرار می کند؛ اما مهاجرت پایان 

روزهای دشوار و ناامنی برای او نیست. ایران بدترین کشور 

از  میلیون   2٫5 کنون  تا  است.  افغانستانی  مهاجران  برای 

اتباع افغانستان به این کشور مهاجرت کرده اند و در بدترین 

وضعیت حقوق برشی به رس می برند؛ اما جنگ و ناامنی در 

افغانستان اجازه منی دهد تا این مهاجران به کشور برگردند. 

محمدقاسم در متام روزهای سخت مهاجرتش به ایران، در 

مخارج  بتواند  تا  می کرد  کار  ریخته گری  کارخانه ی  یک 

خانواده ای هشت نفری را تامین کند.

و  غیرانسانی  نگاه  افغان،  مهاجران  به  ایرانی ها  نگاه 

ممنوع  کاما  ایران  والیت   ۱5 در  افغانستان  اتباع  حضور 

برشی  حقوق  مسلم ترین  از  ایران  در  افغان  مهاجر  است. 

که تحصیل و کار است، برخوردار نیست. در ماه ِمی سال 

از  یکی  ایران،  به  آمریکا  تحریم های  شدن  وارد  با   2۰۱9

مقام های وزارت خارجه ی ایران هشدار داد که اگر فشارهای 

اقتصادی به ایران افزایش پیدا  کند، آن ها مجبور می شوند 

تا مهاجران افغان را از این کشور اخراج کنند. این مهاجران 

افغانستان  در  اشتغال  نبود  و  جنگ  از  که  هستند  کسانی 

به ایران پناه برده اند. محمدقاسم به خاطر نبود امکانات و 

رشایط سخت مهاجرت در ایران به افغانستان برمی گردد؛ اما 

خاف میل او وضعیت در کشور خودش نیز تعریفی ندارد. 

تا کراچی رانی کند و درآمد روزانه اش به  او مجبور می شود 

2۰۰ تا 3۰۰ افغانی می رسد که به سختی می تواند مخارج 

تامین کند. را  نفری  یک خانواده ی هشت 

جنگ  جبهه ی  در  را  دشواری  روزهای  محمدقاسم، 

نزدیک ترین  است.  کرده  سپری  طالبان  و  مجاهدین 

روزهای  بار  خانواده اش  با  و  داده  دست  از  را  دوستانش 

را  او صلحی  به دوش کشیده است؛  نیز  را  سخت مهاجرت 

دوست دارد که در سایه ی آن زمینه ی کاری که مردم بتوانند 

باشد. تامین کنند، مساعد  را  زندگی شان  راحتی خرج  به 

به باور محمدقاسم، چهره های سیاسی و حتا مجاهدینی 

که روزی با آن ها در یک جبهه جنگیده است، منی توانند از 

مردم افغانستان در میز مذاکره ی صلح با طالبان، منایندگی 

برشان  می کنن،  فکر  شان  خود  مورد  ده  فقط  »اونا  کنند: 

وضعیت  چه  ده  بیچاره  و  غریب  مردم  که  نداره  اهمیتی 

با طالبان صحبت  امروز رفنت  اسنت؛ اگه همی کسایی که 

کدن، می تانسنت ده آمدن صلح ده افغانستان کمک کنن، 

بیرون  وضعیت  ای  از  مردم  که  می کدن  کاری  حالی  تا 

می شدن.« 

فکر  بیاید، محمدقاسم  افغانستان صلح  در  روز  اگر یک 

می کند که وضعیت زندگی اش بهر می شود و کارش رونق 

پیدا می کند. محمدقاسم با هزار امید از گروه طالبان جدا 

شد و به مجاهدین پیوست، از روزهای سخت مهاجرت عبور 

هیچ گاهی  ناامنی  و  جنگ  اما  برگشت؛  کشورش  به  و  کرد 

نگذاشت که او نفس راحتی بکشد.

خانواده6

پیشــین  شــامره  ی  در  اشــاره: 

نویســنده   )1۷0  – اول  )ســال 

روش  ده  از  روش  چهــار  بــه 

ــاره  ــواده اش ــراد خان ــدی اف توان من

ــدگان  ــد و خوانن ــر ش ــه ن ــرد ک ک

در  را  مانــده  باقــی  روش  شــش  می تواننــد  عزیــز 

قســمت دوم و در ســتون خانــواده،  شــامره ی )ســال 

بخواننــد.  )1۷1  – اول 

5- ارتباط چشمی مؤثر برقرار کنید

 ارتبــاط چشــمی می توانــد بســیار مؤثــر باشــد، البتــه 

تــا زمانــی کــه بــه درســتی از آن اســتفاده کنیــد. بعضــی 

ــف  ــا را متوق ــس ش ــر پولی ــد: )اگ ــاره می گوین ــن ب در ای

ــرا  ــا او حفــظ کنیــد( زی کــرد، ارتبــاط چشــمی خــود را ب

ــان گفت  وگــو  ــی 7۰ درصــد زم ــد ۶۰ ال ــر اســت. بای مؤث

ایــن کار را انجــام بدهیــد. بــه طــور میانگیــن، مــردم 

ــظ  ــود را حف ــمی خ ــاط چش ــه ارتب ــا ۱۰ ثانی ــدود 7 ت ح

ــد،  ــام بدهی ــتی انج ــه درس ــن کار را ب ــر ای ــد. اگ می کنن

اعتــاد بــه نفــس و بــاور تــان را نشــان داده ایــد. ایــن کار 

خیلــی بــه شــا کمــک مــی کنــد، مخصوصــاً اگــر قــرار 

باشــد یــک پیــام پیچیــده یــا ارزش منــد را منتقــل کنیــد. 

امــا حــواس مــا باشــد، افــراط نکنیــم. اگــر هیــچ وقــت 

ــن  ــد ممک ــع نکنی ــر قط ــک نف ــا ی ــمی را ب ــاط چش ارتب

ــا ناشــی  ــرد متعصــب ی ــک ف ــوان ی ــه عن اســت شــا را ب

اطــراف  بــه  هــم  نگاهــی  وقت هــا  بعضــی  بشناســد. 

ــت  ــن اس ــردن ممک ــگاه ک ــن ن ــه پایی ــون ب ــد. چ بیندازی

ــد. ــان بده ــف نش ــا ضعی ــوز ی ــا را مرم ش

6- قاطع و محکم دست دهید

ــادی از  ــای زی ــد چیزه ــت دادن می توان ــیوه ی دس ش

شــا بــه طــرف مقابــل تــان بگویــد. اگــر خیلــی بی حــال 

و ضعیــف دســت بدهیــد، لیاقــت و اعتــاد بــه نفس شــا 

ــن کار  ــم ای ــی محک ــم خیل ــر ه ــی رود و اگ ــؤال م ــر س زی

ــه نظــر می رســید و طــرف  را انجــام بدهیــد، پرخاشــگر ب

مقابــل فکــر می کنــد کار کــردن بــا شــا ســخت اســت. 

اگــر می خواهیــد درســت دســت بدهیــد، دســت فــرد 

ــارید.  ــی بفش ــه آرام ــد و ب ــه بگیری ــد بلک ــکان ندهی را ت

ــان را رهــا کنــد؛  ــا او دســت ت بهــر اســت صــر کنیــد ت

ــد فکــر  ــی زود دســت دادن را متــام کنی چــون اگــر خیل

ــانه  ای  ــت دادن نش ــف دس ــد. ضعی ــه داری ــد عجل می کن

عــدم اعتــاد بــه نفــس یــا اســتقال هــم اســت. دســت 

ــان  ــت ت ــل و موقعی ــرد مقاب ــه ف ــه ب ــا توج ــان را ب دادن ت

تنظیــم کنیــد و مطمــنئ شــوید کــه همیشــه باثبــات 

ــه تهاجمــی. باشــد ن

۷- زبان بدن طرف مقابل را آئینه کنید

مــردم از آدم هــای کــه شــبیه خــود شــان باشــند خوش 

شــان می آیــد. زبــان بــدن می توانــد کاری کنــد کــه شــا 

بــه فــردی کــه بــا او صحبــت می کنیــد، شــبه تر بــه نظــر 

ــه  ــی ک ــر پیام ــد، اگ ــان می دهن ــات نش ــید. تحقیق برس

طــرف مقابــل بــا زبــان بدنــش بــه مــا می رســاند را تقلیــد 

کنیــم، در حقیقــت می توانیــم احساســاتی کــه او تجربــه 

ــو  ــه ســمت جل ــرد ب می کنــد را بهــر درک کنیــم. اگــر ف

ــن کار را انجــام  ــد همی ــل می شــود، شــا هــم بای متای

ــا  ــذارد، ش ــه می گ ــر چان ــتش را زی ــر او دس ــد. اگ بدهی

هــم دســت تــان را زیــر چانــه تــان بگذاریــد. البتــه ایــن 

ــرد  ــا ف ــند ت ــر برس ــه نظ ــی ب ــاً طبیع ــد کام ــرکات بای ح

متوجــه نشــود. بــه عــاوه، اگــر حــرکات صــورت فــرد را بــه 

شــکل بامــزه  ای تقلیــد کنیــد، او نســبت بــه ایــن تعامــل 

احســاس بهــری خواهــد داشــت.

ــان را رضب دری  ــای ت ــا پ ــت ی ــت دس ــچ وق 8- هی

ــد نگیری

 )x( رضب دری  را  تــان  پاهــای  یــا  دســت ها  اگــر 

بگیریــد، ذهــن تــان بســته بــه نظــر می رســد؛ امــا وقتــی 

ایــن کار را انجــام ندهیــد، نشــان می دهیــد کــه پذیــرای 

آن هــا  از  واقــع  در  هســتید.  دیگــران  صحبت  هــای 

ــا  ــت. حت ــذاب اس ــی ج ــن خیل ــد و ای ــتقبال می کنی اس

اگــر لبخنــد بزنیــد یــا در حــال یــک مکاملــه-ای دلنشــین 

ــد. اگــر  ــد اوضــاع را خــراب کن ــن کار می توان باشــید، ای

می خواهیــد مــردم شــا را روشــن فکر یــا عاقه منــد 

ــره  ــم گ ــان را در ه ــت های ت ــد، انگش ــوع ببینن ــه موض ب

ــد.   نکنی

9- به اندازه  ی طول یک دست، فاصله بگیرید

 اگــر خیلــی نزدیــک ایســتاد شــوید، فــرد معــذب 

می شــود. اگــر هــم خیلــی دور باشــید ممکــن اســت 

این طــور بــه نظــر برســد کــه اعتــاد بــه نفــس شــا 

ــول  ــدازه  ی ط ــه ان ــان ب ــه ی ت ــر فاصل ــا اگ ــت؛ ام ــم اس ک

ــردن  ــت ک ــه صحب ــد ب ــان می ده ــد، نش ــت باش یک دس

ــد.  ــه داری ــل عاق ــرد مقاب ــا ف ب

10- حواس تان به پلک زدن تان باشد

ایــن مهــارِت زیــاد می خواهــد. چــون پلــک زدن غیــر 

ارادی اســت و وقتــی ســعی می کنیــد کــه کنــرل کنیــد، 

ممکــن اســت کــه غیــر طبیعــی بــه نظــر برســید؛ در هــر 

صــورت، زیــادی پلــک زدن نشــان می دهــد کــه صحبــت 

کــردن بــا ایــن فــرد بــرای تــان ناخوشــایند اســت، ســعی 

کنیــد آرام باشــید و اگــر حــس کردیــد زیــادی پلــک 

می زنیــد، یــک لحظــه چشــان خــود را ببندیــد و دوبــاره 

بــاز کنیــد تــا شــاید پلــک زدن تــان آرام شــود. 

ده روش برای توان مندی 
افراد خانواده

عبدالله اطلس

پیام  نتوانید  بحران  زمان  در  »اگر 

برسانید، هر  به مردم  به موقع  را  خود 

داشته  قرار  برحق  موضعی  در  چند 

باشید، شا شکست خورده اید.« این 

بسته ای  در  که  جزوه ای  در  را  سخن 

رهنای  خواندم.  بودند،  گذاشته  برنامه  آموزشی 

می کرد،  معرفی  برایم  را  جزوه ها  وقتی  برنامه هایم 

و  مهم ترین  از  یکی  بحران  مدیریت  گفت که درس های 

بود. من هم  جذاب ترین درس هایم در دانشگاه خواهد 

مطالعه ی این جزوه را در شار اولین کارهایم قرار دادم 

تا رسیدم به این جمله که ذهنم را به خود مرصوف کرد: 

می شویم،  رو  به  رو  آن  با  که  را  بحران هایی  واقعاً  ما  آیا 

و  خود  میان  پیام  انتقال  و  کامی  ارتباط  ایجاد  با 

لحظات  سؤال،  این  با  می کنیم؟   اداره  خود  مخاطبان 

که  پاسخی  با  که  می کوشیدم  و  ماندم  درگیر  را  زیادی 

می یابم گرهی از روابط خود با مردم و مشکاتی که همه 

و  تعمیق  رشد،  شاهد  هم  روزه   همه  و  آنیم  گرفتار  روزه 

کنم. باز  آن هاییم،  گسرش 

بحران  مواقع  از  روشنی  و  مثال های ساده   در جزوه، 

یک  از  را  کارخانه ای  دارید  وقتی  مثاً  می شود:  مطرح 

امر  این  و  می سازید  منتقل  دیگر  نقطه ای  به  نقطه 

با  و  می کنند  کار  شا  با  که  زیادی  افراد  بر  می تواند 

که  کسانی  یا  می افتد،  خطر  به  شان  کار  انتقال،  این 

به کاالهای شا وابستگی دارند و با این انتقال، مشکل 

مدرک  از  که  محل  اداره ی  یا  می کنند،  پیدا  خرید 

و  می کند،  تأمین  را  خود  عواید  از  بخشی  شا  مالیات 

حساسیت برانگیز  می تواند  قبیل  این  از  دیگر  مسائلی 

متام شود و شا را با سوال های دشواری مواجه سازد. 

همین  به  می کنید؟  برخورد  چگونه  مشکل  این  با  شا 

برای  سال  سال های  که  دارید  کارخانه ای  شا  ترتیب، 

حادثه ی  یک  اما  است؛  کرده  فراهم  کاال  و  کار  مردم 

کوچک باعث می شود که پایپی در یک بخش کارخانه ی 

کیمیایی مسموم کننده  مواد  مقداری  و  بردارد  درز  شا 

از آن نشط منوده و نگرانی هایی را برای محیط زیست و 

مصئونیت بهداشتی مردم خلق کند. شا با این بحران 

چگونه برخورد می کنید؟ در مثالی دیگر، شا در مقام 

مسؤولیت سیاسی قرار دارید و بخش مهمی از روابط و 

اداره می شود.  تصامیم شا  و  توسط شا  مردم  زندگی 

انتقاد جدی در مورد نحوه ی مدیریت  با صدها  بار  یک 

سیاسی خود مواجه می شوید و یا صاحیت و تدبیر تان 

زیر سؤال می رود.  مردم  و مشکات  نیازها  با  مقابله  در 

می شوید؟ طرف  چگونه  حالت  این  با  شا 

اهمیت  که  است  مواقع  همچون  در  بحران  مدیریت 

جدیدی  نسبتاً  اصطاح  بحران  مدیریت  می کند.  پیدا 

بخش  و  شده  دانشگاهی  علوم  حوزه ی  وارد  که  است 

مهمی از مهارت مدیریت را تشکیل می دهد. در جزوه ی 

ذکر  با  است  بحران  مدیریت  آن  عنوان  که  دیگری 

کاری  حوزه ی  در  مدیران  که  مختلفی  مسؤولیت های 

از  بخشی  می گوید:  مدیران  به  خطاب  دارند،  خویش 

کار شا این است که مطابق منافع و اولویت های خود 

عمل کنید، اما بخش مهم تر آن این است که شا فضا 

مساعد  و  راضی  می کنید،  کار  آن  در  که  را  محیطی  و 

دو  این  میان  توازن  ایجاد  سامل،  مدیریت  دارید.  نگه 

منافع  به  تنها  اگر شا  از رضورت های شاست.  بخش 

و  فضا  با  است  ممکن  می اندیشید،  خود  اولویت های  و 

محیط خود مشکل جدی پیدا کنید و این باعث شود که 

اعتبار و حیثیت شا خدشه دار شود. در نقطه ی مقابل، 

اگر شا تنها به حساسیت های محیطی توجه می کنید، 

دست  از  را  تان  خود  اولویت های  و  منافع  است  ممکن 

بدهید.

مختلف  موارد  در  مثال ها  دست  این  از  جزوه،  در 

عنوان  به  شا  که  است  این  سؤال  اما  می شود.  مطرح 

افکار  حساسیت های  می توانید  چگونه  موفق  مدیر  یک 

عامه را با اهداف و مقاصدی که خود تان دارید، به طور 

همزمان مورد توجه قرار  دهید و از میان مشکات، راهی 

که  مهمی  بخش  باز  کنید.  تان  موفقیت های  برای  تازه 

ایجاد  نحوه ی  می گیرد،  قرار  تأکید  مورد  جزوه  این  در 

جزوه  است.  آن ها  مخاطبان  و  مدیران  میان  ارتباط 

به  تنها  می زنید،  حرف  مخاطب  از  وقتی  می گوید: 

کسانی که بیرون از حوزه ی کاری شا قرار دارند و یا در 

گروه همکاران شا نیستند، اشاره ندارید. اعضای گروه 

تان نیز در شار مخاطبان شایند. این افراد هر کدام 

و  مردم  با  به گونه های مختلف  و  در بخش های مختلف 

ارتباطات  مدیریت خود  با  دارند. شا  کار  و  محیط رس 

می سازید. متأثر  نیز  را  افراد  این  اجتاعی 

از دانشجویان علوم  با گروه کوچکی  در صحبتی که 

این  داشتم،  یل  دانشگاه  مدیریت  رشته ی  و  سیاسی 

خود  محیط  در  ما  که  تجربه هایی  قالب  در  را  موضوع 

سؤالی  کردیم.  بررسی  و  بحث  مفصل  طور  به  داریم 

این  با  مباحثه  جریان  در  باید  و  بود  مهم  من  برای  که 

مدیریت  نحوه ی  می شد،  پیدا  آن  پاسخ  دانشجویان 

در  کشورهای  یا  سوم  جهان  کشورهای  در  سیاسی 

نظام  با  مدیریت  کشورها،  این  در  است.  انکشاف  حال 

را در یک منظومه ی  امور  بتواند همه ی  و ساختاری که 

هاهنگ کنرل کند، وجود ندارد و اگر هم وجود داشته 

باشد، قوی و کارامد نیست. نقش افراد به عنوان مدیر، 

مثال  افغانستان  است.  ساختار  و  نظام  نقش  از  مهم تر 

خوبی است. مدیریت سیاسی زمام داران این کشور، هم 

شدیداً  بین املللی،  عرصه ی  در  هم  و  ملی  عرصه ی  در 

مورد سؤال قرار دارد. سال ها از سقوط طالبان می گذرد؛ 

اما هنوز هم دولت قادر نشده است هیچ یک از مخاطبان 

مورد  سویی  هر  از  تقریباً  و  دارد  نگه  راضی  را  خود 

بین املللی  جامعه ی  دارد:  قرار  اعراض  و  نقد  مبباران 

آن  زمام داران  می خواند،  دنیا  حکومت  فاسدترین  را  آن 

متهم به فساد گسرده ی اداری و دخیل در قاچاق مواد 

مخدر اند، در ذهنیت طالبان و حلقات خاصی در درون 

حاکمیت متهم به کفر، وطن فروشی و خصومت با منافع 

غیر  اقوام  ذهنیت  در  اند،  پشتونی  حاکمه ی  قدرت  و 

پشتون متهم به پیروی از اهداف و مقاصد فاشیستی و 

قبیله گرایانه اند، در ذهنیت کشورهای همسایه متهم به 

صدها موردی اند که حقوق همسایگی را نقض می کند 

و منافع و امنیت آنان را به خطر می اندازد و در ذهنیت 

عامه ی مردم، متهم به بی کفایتی و سوء مدیریت اند که 

هیچ یک از مسؤولیت های خود را نسبت به شهروندان و 

حقوق اولیه ی آنان رسیدگی منی کنند. گره کار مدیران 

کجاست؟ در  ما  سیاسی 

جزوه هایی که قباً خوانده بودم، روشنایی هایی را در 

می کردم.  توجه  آن  به  باید  که  بودند  کرده  خلق  ذهنم 

مدیران  که  است  خایی  در  اصلی  گره  که  می دانستم 

اند. در  با مخاطبان خود خلق کرده  کشور ما در رابطه 

اساساً  یا  که  دارد  وجود  زیادی  سؤال های  رابطه  این 

اند، پاسخی  یا اگر هم پاسخی داشته  اند  نیافته  پاسخ 

ما،  کشور  مدیران  است.  نبوده  قناعت بخش  و  درست 

برخاف توصیه ای که در این جزوه ها می شود، هیچ گاه 

اند خای موجود میان خود و مخاطبان خود  نکوشیده 

را با پیام روشن، دقیق، صادقانه و به موقع پر کنند. در 

از سخن  فرار کردن  تأکید گفته می شود که  به  جزوه ها 

را حل منی کند،  مدیران  رساندن، مشکل  پیام  و  گفنت 

می گذارد  باز  گان هایی  و  حدس  برای  را  میدان  بلکه 

زیان  به  هم  و  باشند  واقع  خاف  هم  است،  ممکن  که 

بخشی  هان  این  می کردم  حس  شوند.  متام  مدیران 

آن  به  هیچ گاهی  ما  کشور  سیاسی  مدیران  که  است 

توجه نکرده اند.                                   )ادامه دارد(

ارتباط مدیریت و پیام رسانی 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )32(

عزیز رویش

قسمت دوم

من کارگرم، از صلح کار  می خواهم 

هام همتا

صلح ویژه ی 

 محمدقاسم که یکی از اعضای سابق گروه طالبان بود، ماندن در افغانستان برای او بیشرت از همه خطرناک بود، او همراه 

با خانواده اش به ایران فرار می کند؛ اما مهاجرت پایان روزهای دشوار و ناامنی برای او نیست. 
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حمداللــه محــب، مشــاور شــورای امنیــت ملــی، تأکیــد 

آینــده،  ســال  کــه  دارد  تــاش  طالبــان  گــروه  می کنــد، 

ــی  ــال – رشق ــالی و ش ــای ش ــه والیت ه ــگ ب ــه ی جن دامن

کشــیده شــود.

آقــای محــب کــه روز سه شــنبه )8 دلــو( بــه منظــور بررســی 

ــه  ــرغان رفت ــهر ش ــه ش ــان ب ــت جوزج ــی والی ــت امنیت وضعی

ــت جمهوری،  ــاون اول ریاس ــتم، مع ــید دوس ــا عبدالرش ــود، ب ب

ــات  ــاس اطاع ــر اس ــت: »ب ــگاران گف ــه خرن ــرد و ب ــدار ک دی

امنیتــی، دشــمن بــرای ســال آینــده، روی شــال و شــال – 

رشق مترکــز خواهــد کــرد.«

ــگ، از  ــان جن ــب در جری ــان طال ــه هراس افگن ــزود ک او اف

ــپر  ــوان س ــه عن ــوان، ب ــودکان و بان ــژه ک ــه وی ــان، ب غیرنظامی

ــت. ــول نیس ــل قب ــن قاب ــد و ای ــتفاده می کنن ــانی اس انس

آقــای محــب، گفــت: »مــن بــرای صحبــت بــا مردم و بررســی 

وضعیــت امنیتــی بــه جوزجــان آمــده ام. وضعیــت امنیتــی در 

شــال کشــور تغییــر کــرده، امــا کافــی نیســت؛ زیــرا طالبــان 

متــام مترکــز خــود را روی شــال و شــال رشق معطــوف 

ــه عنــوان ســپر  ــد از غیرنظامیــان ب کــرده اســت. طالبــان نبای

ــول  ــل قب ــان قاب ــات غیرنظامی ــد، تلف ــتفاده کنن ــانی اس انس

ــت.« نیس

اول  معــاون  دوســتم،  عبدالرشــید  هــم،  ســویی  از 

ــرای  ــان، ب ــروه طالب ــه گ ــرد ک ــد ک ــز تأکی ــت جمهوری نی ریاس

جنــگ بهــاری آمادگــی می گیــرد و نیروهــای امنیتــی نیــز 

آمادگــی کاملــی بــرای مبــارزه بــا آن هــا دارنــد.

او گفــت کــه نیروهــای امنیتــی بایــد عملیاتــی را راه انــدازی 

کــرده و مناطــق ناامــن را از وجــود طالبــان پاک ســازی کننــد.

ایــن در حالــی اســت کــه امســال نیــز، والیت هــای شــالی 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــای فراوان ــت خوش ناامنی ه ــتان، دس افغانس

ــا کنــون، بارهــا شــاری از مناطــق در  از آغــاز ســال جــاری ت

شــال افغانســتان، بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت.

عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی، 

بــا خــروج  فکــر می کننــد  تأکیــد می کنــد، کســانی کــه 

نیروهــای امریکایــی از افغانســتان برنــده ی جنــگ می شــوند، 

دچــار اشــتباه محــض شــده انــد.

مراســم  در  دلــو(   8( سه شــنبه  روز  عبداللــه،  آقــای 

ــر  ــوروی ب ــه ش ــال روز حمل ــی ویکمین س ــت از س گرامی داش

مــردم ســالنگ در والیــت پــروان، گفــت کــه دولت افغانســتان، 

آمــاده ی گفت وگوهــای همه شــمول در مــورد صلــح اســت.

او افــزود: »بــا هرکســی کــه بــا مــا در جنــگ اســت، 

آمــاده ی گفت وگوهــای همــه شــمول بــا هیــأت همــه شــمول 

اســتیم؛ امــا آن هایــی کــه فکــر می کننــد بــا خــروج کــم و یــا 

ــاد نیروهــای امریکایــی در جنــگ پیــروز می شــوند، دچــار  زی

ــدن  ــط خوان ــن راه، غل ــون ای ــد؛ چ ــده ان ــض ش ــتباه مح اش

ــت.« ــتان اس ــردم افغانس ــن م ــخ و ذه تاری

ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد هفتــه ی 

مــورد  در  ملــی،  وحــدت  حکومــت  رهــران  گذشــته، 

پیش بــرد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، دچــار اختافــات 

زیــادی شــده انــد.

کاهــش  کــه  می کنــد  تأکیــد  غنــی،  رییس جمهــوری 

ــد  ــه بای ــت؛ بلک ــی نیس ــان، پذیرفتن ــوی طالب ــونت از س خش

ــه،  ــه عبدالل ــا عبدالل ــن بدهــد. ام ــس ت ــه آتش ب ــن گــروه ب ای

می گویــد کــه آمــاده ی مذاکــره ی بــدون قیــد و رشط بــا 

ــار ارگ  ــد از انحص ــح بای ــای صل ــت و گفت وگوه ــان اس طالب

ــود. ــارج ش خ

آقــای عبداللــه، چنــد روز پیــش طــی نشســتی در کابــل، 

تأکیــد کــرده بــود کــه مذاکــرات صلــح، نبایــد در انحصــار ارگ 

ریاســت جمهوری باشــد؛ زیــرا همــه ی مــردم افغانســتان حــق 

دارنــد در گفت وگوهــای صلــح حضــور داشــته باشــند.

گذشــته از ایــن، گفت وگوهــا میــان ایــاالت متحــده ی 

امریــکا و طالبــان، در جریــان چنــد مــدت گذشــته، وارد 

فــاز جدی تــری شــده اســت. گــروه طالبــان، بــا کاهــش 

کــه  کــرده  امیــدواری  ابــراز  و  کــرده  موافــق  خشــونت ها 

توافق نامــه ی صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا، بــه زودی 

امضــا شــود.

ــه ی  ــر منطق ــب ب ــان طال ــه ی هراس افگن ــال حمل ــه دنب ب

ــای  ــه نیروه ــی ب ــان، تلفات ــت بغ ــد والی ــه الون ــت خواج دش

ــت. ــده اس ــس وارد ش پولی

بــه  بغــان،  پولیــس  ســخن گوی  بشــارت،  جاویــد 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه حوالــی ســاعت ۱2:۰۰ 

دوشنبه شــب )7 دلــو( هراس افگنــان طالــب بــر منطقــه ی 

دشــت خواجــه الونــد شــهر پلخمــری حملــه کردنــد.

او می افزایــد: »هراس افگنــان طالــب از چندیــن اســتقامت 

بــر نیروهــای امنیتــی حملــه کردنــد و در نتیجــه ی درگیــری، 8 

رسبــاز پولیــس جــان باختــه انــد.«

 ۱۶ درگیــری،  ایــن  در  کــه  می گویــد  بشــارت،  آقــای 

انــد. شــده  کشــته  نیــز  طالــب  هراس افگــن 

بــا ایــن حــال، یــک منبــع امنیتــی در والیــت بغــان، تأییــد 

ــس  ــاز پولی ــان، ۱5 رسب ــه ی طالب ــن حمل ــه در ای ــد ک می کن

جــان باختــه انــد و دو رسبــاز دیگــر زخمــی شــده انــد.

ــت بغــان در شــال-رشق افغانســتان، از والیت هــای  والی

ــت،  ــن والی ــرده در ای ــور گس ــا حض ــان ب ــت. طالب ــن اس ناام

ــد. ــه شــدت ناامــن کــرده ان شــاهراه کابل–شــال را ب

ــا  ــش ب ــای ارت ــه نیروه ــت ک ــرده اس ــام ک ــاع اع وزارت دف

ــه  ــار را ب ــت تخ ــارک والی ــوالی به ــی، ولس ــدازی عملیات راه ان

ــد. ــرده ان ــاک ک ــان پ ــود طالب ــل از وج ــه ی کام گون

ایــن وزارت، روز سه شــنبه )8 دلــو( بــا نــرش اعامیــه ای 

گفتــه اســت، در نتیجــه ی عملیــات نیروهــای ارتــش زیــر نــام 

ــوان و  ــی پهل ــمول حاج ــه ش ــتاها ب ــام روس ــر ۴۱۰« مت »پامی

مســجد ســفید کــه از پایگاه هــای اساســی هراس افگنــان 

ــاک شــده اســت. ــود، پ ــب ب طال

ــور  ــه منظ ــش ب ــای ارت ــه نیروه ــت ک ــده اس ــه آم در اعامی

ولســوالی  در  تروریســتی  تهدیدهــای  ایجــاد  از  جلوگیــری 

می ســازند. امنیتــی  پاســگاه های  و  پایــگاه  بهــارک، 

ایــن در حالــی اســت کــه وزارت دفــاع، در اوایــل مــاه 

میــزان ســال جــاری نیــز از پاک ســازی کامــل ایــن والیــت از 

وجــود هراس افگنــان طالــب خــر داده بــود.

ــال  ــک  س ــتان، در ی ــال -رشق افغانس ــار در ش ــت تخ والی

اخیــر، بــه شــدت ناامــن شــده اســت و طالبــان حمــات 

زیــادی را بــر ولســوالی های مــاورای کوکچــه راه انــدازی کــرده 

ــد. ان

تفاهم نامــه ی  پاکســتان،  و  افغانســتان  دولت هــای 

ــه در  ــه منظــور افزایــش همکاری هــای دوجانب مشــرکی را ب

راســتای مبــارزه بــا قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، بــه امضــا 

ــاندند. رس

وزارت داخلــه، روز سه شــنبه )8 دلــو( بــا نــرش اعامیــه ای 

گفتــه اســت کــه ایــن تفاهم نامــه، از ســوی محمدهاشــم 

اورتــاق، معــاون مبــارزه علیــه مــواد مخــدر و احمدجاویــد 

ســلیمی، دبیــر وزارت کنــرل مــواد مخــدر پاکســتان بــه 

ــت. ــیده اس ــا رس امض

ایــن وزارت، افــزوده اســت کــه تفاهم نامــه ی مشــرک، 

راســتای  در  تــا  می ســازد  متعهــد  را  پاکســتان  دولــت 

ــت  ــا دول ــد، قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، ب ــا تولی ــارزه ب مب

افغانســتان همــکاری کنــد.

ــتای  ــخصی در راس ــای مش ــه، راه کاره ــن تفاهم نام در ای

مبــارزه بــا تولیــد، قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر نیــز تســجیل 

یافتــه کــه هــر دو طــرف را قــادر می ســازد بــر اســاس آن، در 

محــو ایــن پدیــده همــکاری کننــد.

مالــی  منابــع  بزرگ تریــن  از  یکــی  مخــدر،  مــواد 

گروه هــای تروریســتی در افغانســتان محســوب می شــود. 

دولــت افغانســتان قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر را در کنــار 

ــور  ــن کش ــی ای ــل ناامن ــتی، عام ــای تروریس ــت گروه ه فعالی

می دانــد.

عبدالله به طالبان: با خروج امریکا 
برنده ی جنگ نخواهید شد

کشته شدن 15 رسباز پولیس در بغالن

ولسوالی بهارک تخار از وجود طالبان پاک شد

افغانستان و پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر 
تفاهم نامه امضا کردند

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، تأکیــد می کننــد کــه در رونــد رســیدگی بــه 

خوبــی  پیرشفــت  »بزرگ تــر«،  اســتینافی  شــکایت های 

اســت. گرفتــه  صــورت 

ــیون، روز  ــن کمیس ــخن گوی ای ــی، س ــم الیاس محمدقاس

سه شــنبه )8 دلــو( بــه خرنــگاران گفــت کــه در راســتای 

رســیدگی بــه شــکایت های اســتینافی، پیرشفــت خوبــی 

صــورت گرفتــه و تــا پایــان هفتــه ی جــاری، فیصله هــای 

ــد. ــد ش ــام خواه ــی اع مهم

نســبت  شــکایات،  کمیســیون  »کارهــای  افــزود:  او 

قالــب  در  اســتینافی  صــورت  بــه  کــه  اعراضاتــی  بــه 

ــه شــمول 3۰۰ هــزار  ــود، ب ــر درج شــده ب موضوعــات کان ت

رأی جنجالــی، پیرشفــت خوبــی داشــته اســت. تــا پایــان 

ــرار  ــرنان ق ــز کمیش ــزرگ روی می ــات ب ــه، موضوع ــن هفت ای

ــود.«  ــرد و شــاهد برخــی فیصله هــای مهــم خواهیــم ب می گی

ــا 3۰۰  ــن پرســش کــه آی ــه ای ــای الیاســی، در پاســخ ب آق

هــزار رأی جنجــال باطــل اعــام می شــود و یــا خیــر، گفــت: 

ــی  ــا نهای ــون دیدگاه ه ــا کن ــه دارد و ت ــی ادام ــث و بررس »بح

نشــده اســت.«

کــه  داد  اطمینــان  انتخاباتــی  دســته های  بــه  او، 

زمــان  از  پیــش  بزرگ تــر،  اســتینافی  شــکایت های  بــه 

شــد. خواهــد  رســیدگی  قانونــی،  تعیین شــده ی 

آقــای الیاســی عــاوه کــرد: »اگــر والیــت بــه والیــت پیــش 

برویــم، زمــان طوالنــی را در پیــش خواهیــم داشــت، ولــی مــا 

ــا  ــم ت ــق داری ــون ح ــوب قان ــم، در چارچ ــن کار را منی کنی ای

ــی از  ــم. برخ ــیدگی کنی ــر رس ــزرگ، زوت ــکایت های ب ــه ش ب

ــا اگــر مــورد  ــراد اســت، حت ــه اف ــوط ب شــکایت هایی کــه مرب

بــه مــورد پیــش بــرود، می توانــد تــا زمــان تعیین شــده نهایــی 

و فیصلــه شــود.«

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  ســخن گوی 

دســته بندی  رونــد  کــه  گفــت  هم چنــان  انتخاباتــی، 

و  یافتــه  پایــان  والیــت   ۱8 در  اســتینافی  شــکایت های 

ــرار دارد.  ــی ق ــه ی نهای ــز در مرحل ــر نی ــت دیگ ــن والی چندی

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن 

انتخاباتــی، هفتــه ی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از 

شــش هــزار شــکایت  اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت. 

از ســوی دســته های  اســتینافی،  بیشــرین شــکایت های 

ــح و عدالــت  انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، دولت ســاز و صل

ــت. ــده اس ــت ش ــامی ثب اس

جــدی،  مــاه  اول  در  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را پــس از 

تکمیــل بازشــاری آرا، اعــام کــرد. بــر اســاس ایــن نتیجــه، 

ــد آرا  ــاه درص ــش از پنج ــنت بی ــا گرف ــی، ب ــدارشف غن محم

ــت.  ــرار گرف ــام دوم ق ــه، در مق ــه عبدالل ــدر و عبدالل در ص

آقــای غنــی بیــش از 923 هــزار رأی )5۰.۶۴ درصــد( و 

ــد(  ــزار رأی )39.52 درص ــش از 72۰ ه ــه بی ــای عبدالل آق

ــت آورد. ــه دس ب

بــر اســاس بررســی های ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار 

کمیســیون  والیتــی  دفاتــر  در  نتیجــه  ایــن  از  شــکایت 

ــه شــده اســت  ــی، فیصل ــه شــکایت های انتخابات رســیدگی ب

کــه آرای بیــش از پنــج هــزار محــل رأی دهــی بازشــاری 

ــود. ش

بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایت های اســتینافی، دفــر 

ــی،  ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــزی کمیس مرک

در جریــان ۱5 روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.

رســیدگی  کمیســیون  فیصلــه ی  از  پــس  اســت  قــرار 

بــه شــکایت های انتخاباتــی، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

شــود. اعــام  ریاســت جمهوری 

ســخن گوی ریاســت جمهوری، اعــام کــرده اســت کــه 

هیأتــی بــرای رســیدگی بــه خواســته های باشــندگان والیــت 

غــور ایجــاد شــده اســت.

برگــه ی  در  دلــو(   8( سه شــنبه  روز  صدیقــی،  صدیــق 

بــا  هیــأت  غنــی،  رییس جمهــور  کــه  نوشــت  تویــرش 

ــه  ــده ب ــان دو روز آین ــا در جری ــرده ت ــاد ک ــی را ایج صاحیت

والیــت غــور رفتــه و بــه خواســته های باشــندگان ایــن والیــت 

رســیدگی کنــد.

تــا  شــده  موظــف  هیــأت،  »ایــن  اســت:  نوشــته  او 

در  و  شــنیده  دقــت  بــا  را  غــور  باشــندگان  خواســته های 

آن هــا،  مــرشوع  خواســته های  بــه  رســیدگی  راســتای 

کنــد.« ارائــه  واضــح  پیشــنهادهای 

ایــن در حالــی اســت کــه صدهــا نفــر از باشــندگان 

ــه  ــش ب ــته، در واکن ــد روز گذش ــان چن ــور در جری ــت غ والی

درنظرنگرفــنت بودجــه بــرای ســاخت شــاهراه والیت هــای 

ــه  ــت ب ــی ۱399، دس ــال مال ــه ی س ــند بودج ــزی در س مرک

اعــراض زده انــد.

ــم  ــض مته ــه تبعی ــزی را ب ــت مرک ــان، حکوم ــن معرض ای

ــا  ــته های آن ه ــه خواس ــر ب ــه اگ ــد ک ــدار داده ان ــرده و هش ک

رســیدگی نشــود، دامنــه ی اعراض هــای شــان گســرش 

ــت. ــد یاف خواه

ســند بودجــه ی ســال مالــی ۱399، هفتــه ی گذشــته 

از  از ســوی مجلــس مناینــدگان تصویــب شــد. شــاری 

نهادهــای مدنــی، ایــن ســند را نامتــوازن خوانــده انــد.

ــفافیت،  ــان ش ــی دیدب ــس اجرای ــی، ریی ــیداکرام افضل س

ــه ی  ــند بودج ــری، س ــت خ ــک نشس ــته در ی ــه ی گذش هفت

ســال مالــی ۱399 را نامتــوازن خوانــد و گفــت کــه ایــن 

ســند، بــر اســاس معاملــه ای میــان پارملــان و قــوه ی اجرایــی، 

ــه تصویــب رســیده اســت. ب

والیــت غــور در غــرب افغانســتان، در حــال حــارض، 

یکــی از والیت هــای محــروم اســت؛ امــا زمانــی، مرکــز 

امپراتوطــی غوری هــا بــود. از ســویی هــم، ایــن والیــت 

بــه دلیــل حضــور گســرده ی طالبــان، بــا چالش هــای 

امنیتــی فروانــی روبــرو اســت.

دولــت چیــن روز سه شــنبه )8 دلــو( بــا نــرش گزارشــی 

ــن  ــا در ای ــروس کرون ــان وی ــار قربانی ــه آم ــرد ک ــام ک اع

کشــور، بــه ۱۰۶ نفــر افزایــش یافتــه و هم چنــان بیــش 

از چهــار هــزار نفــر را مبتــا کــرده اســت.

نســل تــازه ی ویــروس کرونــا، بــار اول در شــهر ووهــان 

ــه ســایر  ــن مشــاهده شــد و پــس از آن، از ووهــان ب چی

شــهر های ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد. در حــال 

ــهری  ــای ش ــار و بس ه ــا، قط ــد هواپی ــارض رفت وآم ح

بــه شــهر ووهــان بــه حالــت تعلیــق در آمــده اســت تــا از 

شــیوع بیشــر ایــن ویــروس کشــنده، جلوگیــری شــود.

گفتــه می شــود کــه دولــت چیــن، رخصتی هــای 

ســال نــو خــود را تــا ســه روز دیگــر متدیــد کــرد تــا 

ــن  ــه ای ــا ب ــر ابت ــه، خط ــردم در خان ــنت م ــه داش ــا نگ ب

ــافرتی  ــای مس ــه آژانس ه ــد و ب ــش ده ــروس را کاه وی

خــود نیــز دســتور داده اســت تــا تورهــای گروهــی خــود 

ــد. ــو کنن ــور لغ ــن کش را در رسارس ای

ــواردی از  ــن، م ــا در چی ــروس کرون ــس از شــیوع وی پ

ــروس در ســایر کشــورهای جهــان هــم گــزارش  ــن وی ای

شــده اســت.

بــه دنبــال افزایــش قربانیــان ایــن ویــروس در چیــن 

،مقامــات بهداشــت آمریــكا بــه شــهروندان خــود توصیــه 

ــاط  ــام نق ــه مت ــر رضوری ب ــفر غی ــا از س ــت ت ــرده اس ک

چیــن بــه خصــوص شــهر ووهــان مرکــز شــیوع ایــن 

ــد. ــود داری کنن ــروس خ وی

و  دیپلات هــا  تــا  دارنــد  تــاش  کشــورها،  اکــر 

کننــد. خــارج  چیــن  از  را  خــود  شــهروندان 

بــا ایــن حــال، فیروزالدیــن فیــروز، وزیــر صحــت، بــا 

ــتان،  ــا در افغانس ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــراز نگران اب

از دولــت چیــن خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن 

ــه افغان هایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد،  وضعیــت، ب

ــد. ــتان را نده ــه افغانس ــرواز ب ــازه ی پ اج

آقــای فیــروز، گفتــه اســت: »بــرای جلوگیری از شــیوع 

ویــروس کرونــا در افغانســتان، چیــن بایــد تــا زمــان بهــر 

شــدن وضعیــت، بــرای مناینــدگان رشکت هــای تجــاری 

ــن  ــور چی ــه کش ــرا ب ــه اخی ــی ک ــده از افغان های و آن ع

ســفر کرده انــد، اجــازه پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.«

وزیــر صحــت، در مــورد وضعیــت دانشــجویان افغــان 

ــتند،  ــن اس ــهرهای چی ــایر ش ــان و س ــهر ووه ــه در ش ک

ابــراز نگرانــی کــرده و از کشــور چیــن خواســته اســت تــا 

ــان باشــد. متوجــه وضعیــت صحــی آن

ــری  ــرای جلوگی ــی را ب ــای صح ــت، تیم ه وزارت صح

از شــیوع ویــروس کرونــا، بــه گونــه ی احتیاطــی در 

ــته  ــتان گاش ــهر افغانس ــد ش ــی چن ــای هوای میدان ه

از  کــه  را  تیم هــای صحــی، مســافرانی  ایــن  اســت. 

ــورد  ــوند، م ــتان می ش ــی وارد افغانس ــورهای خارج کش

ارزیابــی قــرار می دهنــد.

کمیسیون شکایات: تا پایان هفته ی جاری 
فیصله های مهمی اعالم خواهد شد

ریاست جمهوری هیأتی را برای رسیدگی 
به خواسته های باشندگان غور ایجاد کرد

آمار قربانیان ویروس کرونا 
به 1۰۶ نفر رسید

محب: گروه طالبان روی شامل و شامل-رشق 
افغانستان مترکز کرده است
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وجود  به  باعث  افغانستان  در  سیاسی  آشفتگی  دوام 

مالی  و  اقتصادی  منایندگی های  مانند  نهادهایی  آمدن 

بخش  در  تخصص  کمبود  و  اقتصادی  بحران  است.  شده 

مالی، منجر به سوءمدیریت پول هایی شد که مستقیم وارد 

افغانستان گردید؛ پول هایی که رسانجام باعث تولد فساد 

دولت ها  پیش،  دهه ی  نیم  و  یک  در  چه  گر  شد.  اداری 

تاش هایی برای محو فساد کرده اند و منایندگی های مالی 

نیاز  هم  هنوز  اما  شده؛  بازسازی  جایی  تا  هم  افغانستان 

فوری ای به مدیریت مالی مناسِب پول های خارجی که به 

دارد. وجود  شده،  رسازیر  افغانستان 

که   2۰۱8 سال  در  فساد  احساس  شاخص  برپایه ی 

توسط سازمان شفافیت بین امللل تهیه می شود، افغانستان 

از میان ۱75 کشور، رتبه ی ۱72 را در کم ترین فساد دارد 

فاسد  افغانستان سومین کشور  که  است  معنا  بدان  این  و 

دنیا است. رتبه ی فساد افغانستان بین سال های 2۰۰5 تا 

2۰۱8، به طور میانگین ۱۶9٫۶2 بود، در سال 2۰۱۱ به 

باالترین حدش ۱8۰ و در سال 2۰۰5 به کم ترین حدش 

یعنی ۱۱7 رسیده بود.

صدها میلیون دالر از کمک های خارجی برای بازسازی 

این کشور  به  افغانستان،  نهادهای تخریب شده در جنِگ 

رسازیر شد. با در نظر داشت چنین مبلغ هنگفتی از پوِل 

افغانستان فرستاده  به  فزاینده ای  به طور  امریکا که  دولت 

می شد، ایاالت متحده دو رشکت حساب رسی را استخدام 

برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  بازرس  آن ها،  از  یکی  که  کرد 

آیا  کند  مشخص  که  است  )سیگار(  افغانستان  بازسازی 

افغانستان  دولت  به  پول ها،  این  از  حفاظت  در  می توان 

یا خیر. کرد  اعتاد 

دولت  مالی  عملیات  از  سیگار  یافته های  حال،  این  با 

سعی  نیز  امریکایی  مقام های  و  بود  فاجعه بار  افغانستان 

هشدار  وجود  با  اما  نکنند؛  همگانی  را  یافته ها  آن  کردند 

از  کدام  هیچ  به  منی توان  که  این  بر  مبنی  حساب رسان 

دزدی  از  که  کرد  اطمینان  افغانستان  وزارت خانه های 

شدن یا به هدر رفنت پول ها جلوگیری کند. مشکاتی که 

حساب رسان به آن اشاره کرده بودند، با جزئیات در گزارشی 

بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  بازرس  توسط  که 

افغانستان تهیه شده بود، به نرش رسید. یافته های سیگار 

دادن  فراسِت  و  مؤثریت  مورد  در  را  بیشری  پرسش های 

چنین مبلغ هنگفتی به طور مستقیم به دولت افغانستان، 

برانگیخت؛ کشوری که رتبه ی باالیی در فهرست فاسدترین 

دارد. دولت ها 

مالی  دانِش  که  افرادی  توسط  کمکی  پول ها  مدیریت 

اغلب  تقویت می کند.  افغانستان  در  را  فساد  دارند،  کمی 

وزارت مالیه به دلیل کمبود کارمندان حرفه ای، نتوانسته بر 

پول هایی که به دیگر وزارت خانه ها داده می شود، نظارت و 

کنرل داشته باشد؛ وزارت خانه هایی که پول ها را بر اساس 

برنامه مرصف منی کنند و این کار منجر به فساد می شود. 

فساد هم در سوی مقابل، باعث مسدود شدن کمک های 

خارجی به افغانستان می شود، یکی از منونه های آن کمک 

مالی ایاالت متحده برای ساخت یک پروژه ی برقی آبی برای 

تهیه ی برِق شهر جنوبی کندهار و شهر جنوب رشقی غزنی 

بود که متوقف شد. مایک پمپئو، وزیر خارجه ی امریکا در 

دولت  ناتوانی  به  توجه  »با  گفت:  نوشتاری  بیانیه ی  یک 

قرار  امریکا،  دولت  منابع  شفاف  مدیریت  برای  افغانستان 

ساخته  متحده  ایاالت  مالی  کمک  بدون  پروژه  این  است 

شود.«

دهه  چندین  پیش کسوت  افغانستان،  که  آن جایی  از 

است،  شده  تشکیل  تازه  آن  اساس های  و  است  جنگ 

مدیریت  و  کنرل  بدون  خارجی  کمک های  تخصیص 

مناسب، مانند این است که رهری یک رشکت را به فرد تازه 

می کند.  کار  حرفه ای  محیط  در  که  بسپاریم  فارغ شده ای 

ببیند.  باید روی دیگر سکه را هم  ایاالت متحده  بنابراین، 

با این حال، از زمانی که توافق نامه ی صلح میان امریکا و 

فزاینده ای تاش  به طور  ایاالت متحده  آغاز شده،  طالبان 

فشار  افغانستان  دولت  بر  فساد،  با  مبارزه  برای  تا  کرده 

دولت  داریم  »انتظار  گفت:  بیانیه ای  در  پمپئو  کند.  وارد 

افغانستان تعهد مشخصی برای مبارزه با فساد از خود نشان 

دهد تا به مردم افغانستان خدمت کند و اعتاد شان را نگه 

دارد. آن عده از رهران افغانستان که نتوانند این معیار را 

باشند.« پاسخ گو  باید  کنند؛  رعایت 

مانع  خویشاوند گاری،  و  جانب داری  این،  بر  افزون 

دیگری بر رس راه ادامه ی کمک های مالی است و زمینه را 

برای فساد آماده می کند. به طور مثال، زمانی که یک وزارت 

بخواهد برای یک روستا آب پاک تهیه کند، گاهی وقت ها 

دادن قرارداد پروژه تنها به قدرت مندان هان محل، مانند 

پولیس  فرماندهان  یا  ولسوالی  مدیران  پارملان،  اعضای 

مقدور است. اگر نتوانند قرارداد را به دست بیاورند، تاش 

اوقات،  گاهی  بگیرند.  اخاذی  با  را  شان  سهم  می کنند 

از  را  شان  تجهیزات  وزارت،  تسهیل کننده ی  همکاران 

پروژه های  در  یا می بینند که وسایل شان  دست می دهند 

به  رشوه  پرداخت  از  زیرا  است؛  گرفته  آتش  جاده سازی 

گروه های مسلح که در آن منطقه حاکم اند، خودداری کرده 

اند.

شار  به  دولت  بازوی  مهم ترین  دهات  انکشاف  وزارت 

 35٫۰۰۰ به  نزدیک  بازسازی  در  وزارت  این  می رود. 

کشور  رسارس  در  روستا   ۴۰٫۰۰۰ تقریبا  از  روستا  هزار 

از  درصد   7۰ وزارت خانه  این  میان،  این  در  است.  دخیل 

می کند؛  تهیه  را  افغانستان  مردم  اساسی  زیرساخت های 

جاده،  پل،  آبی،  کارهای  مکتب،  والدی،  درمان گاه  مانند 

انجام  خورشیدی.  انرژی  پروژه های  و  زنان  آموزشی  مراکز 

اغلب  اما  است؛  مهم  بسیار  نیازمند  مردم  برای  کارها  این 

دنبال  به  که  فاسد  سیاسیت مداران  توسط  پروژه ها  چنین 

هر گونه بدیل دیگر برای دست یافنت به پول استند، مختل 

می شود.

که  کشور  در  سیاسی  مرض  مزاحمت های  به  توجه  با 

مرکزی  دولت  است،  اداری  فساد  به  عامل کمک کننده ای 

باید از ایجاد آموزش های مالی و اساس های توسعه ای برای 

کنند،  نظارت  کمکی  پول های  بر  دارند  اجازه  که  آن هایی 

آموزش های مالی ای  به  نیاز  این،  بر  افزون  اطمینان دهد. 

داریم که هدف آن مدیریت درست پول های کمکی باشد و 

کند. پول ها، جلوگیری  از چنین  از سوءاستفاده 

سوء مدیریت پول های کمکی؛ نشانه ی فساد در افغانستان است
صدها میلیون دالر از کمک های خارجی 

برای بازسازی نهادهای تخریب شده در 

جنِگ افغانستان، به این کشور رسازیر 

شد. با در نظر داشت چنین مبلغ 

هنگفتی از پوِل دولت امریکا که به 

طور فزاینده ای به افغانستان فرستاده 

می شد، ایاالت متحده دو رشکت 

حساب رسی را استخدام کرد که یکی از 

آن ها، بازرس ویژه ی ایاالت متحده برای 

بازسازی افغانستان )سیگار( است که 

مشخص کند آیا می توان در حفاظت از 

این پول ها، به دولت افغانستان اعتامد 

کرد یا خیر.

نویسنده: هامیون خان – یوراسیا ری ویو

مرتجم:مهدی غالمی


