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گزارش روز

حکومت بایدجلو قاچاق سی ُرم
را به داخل بگیرد

با خروج امریکا برندهی جنگ نخواهید شد
7

اخیــرا محمدرضــا عاملــی لعلــی ،یکــی از تاجــران
والیــت هــرات ،نخســتین کارخانهی ســاخت ســی ُرم را
در شــهرک صعنتــی ایــن والیــت ایجــاد کــرده اســت.
ایــن کارخانــه بــا هزین ـهی اولی ـهی باالتــر از یــک
میلیــون دالــر امریکایــی ،در شــهرک صنعتــی والیــت
هــرات ،ســاخته شــده و قــرار اســت روزانــه بیــش از
12هــزار لیــر ســی ُرم را تولیــد و بــرای بیــاران در
افغانســتان عرضــه کنــد.
آقــای لعلــی ،رییــس کارخان ـهی ســی ُرم «پارســاوا»
در گفتوگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل ،میگویــد
کــه هرچنــد ،بــرای ســاخنت ...
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یادداشت روز

دقت را قربانی
رسعت نکنیم
روز دوشــنبه ( 7دلــو) خــر ســقوط هواپیــای
امریکایــی در والیــت غزنــی ،خربســاز شــد .در
زودتریــن زمــان پــس از ســقوط ایــن هواپیــا
واکنشهــای متفاوتــی بــروز پیــدا کــرد .نخســتین
واکنــش رســمی از ســوی رسور دانــش معــاون دوم
ریاســتجمهوری بــود.
رسور دانــش گفــت کــه ایــن هواپیــا مربــوط بــه
رشکــت هوایــی آریانــا اســت .گفتههــای رسور دانــش
در کمتــر از چنــد دقیقــه در همــه رســانههای داخلــی
دســت بــه دســت شــده و رســانهها نیــز بــا تأییــد
حرفهــای وی ،هواپیــای...
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گفتوگو

کمیسیون شکایات :تا پایان هفتهی جاری
فیصلههای مهمی اعالم خواهد شد

مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تأکیــد میکننــد کــه در رونــد رســیدگی بــه
شــکایتهای اســتینافی «بزرگتــر» ،پیرشفــت خوبــی

گراناز موسوی
(شاعر و کارگردان)

چاپ کتابم در کابل ،پاسخی
به سانسور در ایران است
5

جامعه

ویژهی صلح
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7

رشقــی کشــیده شــود.
آقــای محــب کــه روز سهشــنبه ( ۸دلــو) بــه منظــور
بررســی وضعیــت امنیتــی والیــت جوزجــان...

ریاستجمهوری هیأتی را برای رسیدگی
به خواستههای باشندگان غور ایجاد کرد
ســخنگوی ریاســتجمهوری ،اعــام کــرده اســت
کــه هیأتــی بــرای رســیدگی بــه خواســتههای باشــندگان
والیــت غــور ایجــاد شــده اســت.

صلح با طالبان
چگونه معامله خواهد شد؟

صــورت گرفتــه اســت.
محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی ایــن کمیســیون،
روز سهشــنبه ( 8دلــو) بــه خربنــگاران...

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

حمداللــه محــب ،مشــاور شــورای امنیــت ملــی ،تأکیــد
میکنــد ،گــروه طالبــان تــاش دارد کــه ســال آینــده،
دامنــهی جنــگ بــه والیتهــای شــالی و شــال –

گزارش
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هنــگام پیادهرویهــا در گوشــههای مختلــف
شــهر ،چشــمم بــه ایســتگاههای شــهری میافتــد
کــه بــه زبالهدانیهــای بزرگــی بــدل شــده انــد .از
ســاخت ایســتگاههای شــهری بیشــر از ســه مــاه
میگــذرد؛ ایســتگاههایی کــه ســه مــاه را در کنــار
مــردم چشــم انتظــار بسهایــی مانــده اســت کــه در
دهلــی اســت.
شــهرداری کابــل در ســال روان خورشــیدی۱۶۴ ،
ایســتگاه شــهری را در هــژده ناحیــهی شــهر کابــل
ســاخته کــه  ۱۶۰میلیــون افغانــی...
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ورزش

صدیــق صدیقــی ،روز سهشــنبه ( 8دلــو) در برگــهی
تویــرش نوشــت کــه رییسجمهــور غنــی ،هیــأت بــا
صالحیتــی را ایجــاد کــرده تــا در جریــان...

بعد از تو وفاداری
دیگر یتیم است
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میخواهــم از ایــن جــا رشوع کنــم کــه دنیــای
ورزش یکــی از الهامبخــش تریــن اســتورههای
وفــادارش را از دســت داد .مــن هیــچ وقــت طــرفدار
باشــگاه «روم» ایتالیــا و عاشــق «فرانچســکو توتــی»
نبــوده ام؛ امــا هــر وقــت نــام او را میشــنوم،
احساســاتی میشــوم؛ چــون در ایــن دنیای ماشــینی،
مادیگــرا و پولپرســت ،چیزهایــی در او بــود کــه
ارزشــش از متــام جامهــای قهرمانــی در ورزش باالتــر
اســت و آن احــرام بــه اصالــت...
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من کارگرم ،از صلح کار میخواهم

مــردی کــه از پنجــاه ســال زندگـیاش ،بیشــر آن را در
مهاجــرت و نابســامانی ســپری کــرده اســت .محمدقاســم،
یکــی از اعضــای ســابقِ گــروه طالبــان اســت کــه قبــل از
حملـهی ایــن گــروه بــه افغانســتان ،عضویتــش را داشــته و

ایستگاههای شهری
زخمی بر تن شهر

بعــد از اینکــه طالبــان بــا شــعار امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر بــه افغانســتان حملــه کردنــد ،او از گــروه طالبــان
جــدا شــد و بــه مجاهدیــن پیوســت.
در سال  ،1372در اوج جنگهای داخلی...
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سیرم را به داخل بگیرد
حکومت باید جلو قاچاق ُ
سقوط هواپیمای
امریکایی؛ بنبست
تازهی صلح؟
در حالــی کــه حــرف از بازشــدن روزنــهای بــرای صلــح
زده میشــد و دولــت افغانســتان و جریانهــای سیاســی
منتقــد دولــت ،بــه دنبــال تهی ـهی طــرح صلــح بــا طالبــان
انــد ،ســقوط هواپیــای نــوع  11A-Eامریکایــی در
ولســوالی دهیــک والیــت غزنــی ،میتوانــد مانعــی باشــد
کــه الی درز گفتوگوهــای صلــح گذاشــته شــده اســت.
روز دوشــنبه ( 7دلــو) ،هواپیامیــی در دهیــک غزنــی ســقوط
کــرد کــه ابتــدا بــه رســانهها گفتــه شــد ،مربــوط بــه رشکــت
هوایــی آریانــا اســت؛ امــا ســاعتی نگذشــت کــه رشکــت
آریانــا ایــن ادعــا را رد کــرد تــا ایــن کــه دوشبنهشــب،
مشــخص شــد ،ایــن هواپیــا مربــوط بــه نیروهــای نظامــی
امریــکا بــوده کــه در فــرودگاه والیــت کندهــار مســتقر بــوده
اســت .ایــن هواپیــا در ســال  2009وارد افغانســتان شــد
و تــا کنــون در خدمــت عملیاتــی بــه نــام (بالهــای رسخ)
در افغانســتان فعالیــت میکــرد؛ عملیاتــی کــه در ســال
 2005در جنــگ افغانســتان بــه انجــام آن نیــاز شــد.
بــا ایــن کــه طالبــان ادعــا کــرده انــد ،ایــن هواپیــا
توســط آنــان ســقوط داده شــده اســت؛ امــا نیروهــای
امریکایــی گفتــه انــد کــه تــا هنــوز هیــچ نشــانهای وجــود
نــدارد کــه ایــن هواپیــا توســط «آتــش دشــمن» ســقوط
داده شــده باشــد .ســخنگوی نیروهــای امریکایــی در
افغانســتان ،گفتــه اســت کــه تحقیقــات در مــورد چگونگــی
ســقوط ایــن هواپیامجریــان دارد .ایــن هواپیــا مجهــز بــا
سیســتم الکرتونیکــی بــوده و نقــش «وایفــای فضایــی» را
در ایجــاد ارتبــاط هوایــی در زمــان نــرد انجــام مــیداده
اســت« .فرانــت پیــج» یــک خربگــزاری ایرانــی ،بــه نقــل از
یــک منبــع اســتخباراتی روســیه ،ادعــا کــرده اســت کــه
مایــک دی اندریــا ،رییــس عملیاتــی اســتخبارات امریــکا
بــرای عــراق ،ایــران و افغانســتان ،یکــی از رسنشــینان ایــن
هواپیــا بــوده اســت؛ کســی کــه ایــران ادعــا کــرده ،بارهــا
در پــی تــرور جــرال قاســم ســلیامنی ،فرمانــدهی نیــروی
قــدس ســپاه پاســداران بــوده و از آن بــه نــام طــراح تــرور
قاســم ســلیامنی یــاد کــرده اســت .قاســم ســلیامنی کــه
چنــدی پیــش در توســط عملیــات نیروهــای امریکایــی در
عــراق کشــته شــد.
اظهــارات ارائــه شــده در مــورد ســقوط ایــن هواپیــا،
ایــن نگرانــی را بــه میــان آورده اســت کــه در گرماگــرم
گفتوگوهــای صلــح و احتــال امضــای توافقنامــهی
صلــح بیــن طالبــان و امریــکا ،بــا ســقوط ایــن هواپیــا
مانعــی الی درز ایــن گفتوگوهــا خواهــد رفــت و آن را بــه
چالــش خواهــد کشــید .بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن هواپیــا
در ارتفــاع بــاال پــرواز داشــته اســت ،کارشناســان بــه ایــن
باورنــد کــه طالبــان ســاحی در اختیــار ندارنــد کــه چنیــن
مســافت دوری را هــدف بگیــرد؛ ایــن بــاور احتــال ایــن
کــه پــای ایــران در ســقوط ایــن هواپیــا دخیــل باشــد را،
بــه میــان میکشــد .برخــی طالبــان در غــرب افغانســتان
مدعــی انــد ،تنهــا ســاحی کــه بتوانــد هواپیامیــی را بــا ایــن
فاصلـهی دور هــدف قــرار بدهــد ،بــه دســت طالبانــی اســت
کــه از ســوی ایــران حامیــت میشــوند.
پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیامنی ،ایــران در
واکنشــی ،پایگاههــای نظامــی امریــکا در عــراق را هــدف
موشــک قــرار داد و ســپس هواپیــای مســافربریای را کــه
از تهــران پــرواز کــرده بــود تــا بــه اوکرایــن پاییــن بیایــد ،در
حوالــی تهــران بــا شــلیک موشــک ســقوط داد .مقامهــای
ایرانــی گفتــه بودنــد کــه منافــع امریــکا را در خــاور میانــه
بــا مشــکل مواجــه خواهنــد کــرد؛ ادعایــی کــه ســقوط
هواپیــای امریکایــی در غزنــی میتوانــد ربطــی بــه آن پیــدا
کنــد .هــر چنــد امریــکا تــا هنــوز بــه صــورت روشــن در مــورد
دلیــل ســقوط ایــن هواپیــا چیــزی نگفتــه اســت؛ امــا اگــر
طالبــان یــا ایــران در ســقوط ایــن هواپیــا نقشــی داشــته
باشــند ،ممکــن اســت گفتوگوهــای صلحــی کــه قــرار
بــود بنبســتش شکســته شــود ،دچــار بنبســت تــازهای
شــود .اگــر ادعــای طالبــان درســت ثابــت شــود ،نــه تنهــا
کــه گفتوگوهــای صلــح بــه بنبســت خواهــد رفــت؛ بلکــه
افغانســتان بــه میــدان جنــگ نیابتــی ایــران و امریــکا بــدل
خواهــد شــد .در هنــگام کشــته شــدن قاســم ســلیامنی،
رحمتاللــه نبیــل ،یکــی از نامــزدان ریاســتجمهوری
امســال و چهــرهی اســتخباراتی ســابق افغانســتان ،گفتــه
بــود ،ممکــن اســت دولــت ایــران ســاحهایی را در اختیــار
طالبــان افغانســتان قــرار بدهــد کــه تــوان هــدف گرفــن
هواپیامهــا را بــا فاصل ـهی دور داشــته باشــد؛ گفت ـهای کــه
در ســقوط هواپیــای نظامــی امریــکا در غزنــی میتوانــد
معنــا بدهــد.
بــا آن کــه طالبــان حــرف از صلــح میزننــد؛ امــا ایــن
بعیــد نیســت کــه شــاخههای انشــعابی و مرتبــط بــا ایــران
طالبــان ،بانــی ســقوط ایــن هواپیــا باشــند کــه مخالــف
گفتوگوهــای صلــح و کنــار آمــدن بــا دولــت افغانســتان
انــد .بــا توجــه بــه تنشهــای امریــکا و ایــران ،دولــت
افغانســتان بــه عنــوان یــک ادارهی مســتقل ،بایــد در تــاش
ایــن باشــد کــه نگــذارد خــاک افغانســتان بــه میــدان جنــگ
نیابتــی تــازهی ایــن دو کشــور تبدیــل شــود؛ خاکــی کــه
ســالها میشــود میــدان جنــگ نیابتــی اســتخبارات
منطقــه و جهــان بــوده اســت.

اخیرا محمدرضا عاملی لعلی،
یکی از تاجران والیت هرات ،نخستین
کارخانهی ساخت سی ُرم را در شهرک
صعنتی این والیت ایجاد کرده است.
محمد رحیم ملکزی
این کارخانه با هزینهی اولیهی باالتر
از یک میلیون دالر امریکایی ،در شهرک صنعتی والیت
هرات ،ساخته شده و قرار است روزانه بیش از 12هزار لیرت
سی ُرم را تولید و برای بیامران در افغانستان عرضه کند.
آقای لعلی ،رییس کارخانهی سی ُرم «پارساوا» در گفتوگو
با روزنامهی صبح کابل ،میگوید که هرچند ،برای ساخنت
یک کارخانهی معیاری سی ُرم ،نیاز است سه تا چهار میلیون
دالر امریکایی رسمایهگزاری شود؛ اما با توجه به این که
بسیاری از ماشینآالت این کارخانه در داخل افغانستان
تولید شده ،توانسته اند آن را با هزینهی باالتر از یک میلیون
دالر بسازند.
او افزود 70« :درصد دستگاههای کار گرفته شده در این
کارخانه ،در داخل شهرک صعنتی هرات تولید شده است؛
به طور منونه ،اگر یک ماشیرنی را از بیرون افغانستان
وارد میکردیم ،باید یک تا چهار لک دالر امریکایی هزینه
میکردیم؛ ولی ما قطعات این ماشینها را از بیرون وارد
کردیم و در داخل خود ما ساختیم که برای ما  40تا  45هزار
افغانی هزینه برداشته است».
به گفتهی رییس کارخانهی سی ُرم هرات ،برآورد آنها
نشان میدهد که ساالنه شفاخانههای افغانستان ،حدود 30
میلیون لیرت سی ُرم وارد میکنند .هرچند محمدرضا عاملی
لعلی تاکید میکند که سه تا چهار برابر بیشرت از سی ُرم وارد
شده ،به گونهی قاچاقی وارد افغانستان میشود؛ این در
حالی است که پیش از این ،مسؤوالن ریاست محیط زیست
کابل به روزنامهی صبح کابل گفته بودند ،ساالنه  ۳٫۵میلیارد
دالر ادویهی «بی کیفیت» وارد کشور میشود.
آنچه مسؤوالن کارخانهی سی ُرم هرات میگویند ،این
کارخانه روزانه ظرفیت تولید 12هزار لیرت سی ُرم را دارد و
اگر دولت و شفاخانههای افغانستان همراه آنها همکاری
کنند ،میتوانند تولید شان را روزانه به  60هزار لیرت نیز
افزایش دهند.
لعلی میگوید« :ما روزانه در دو نوبت کاری ،ظرفیت تولید
 12هزار لیرت سی ُرم را داریم؛ اگر سی ُرم هزار  ،MLتولید کنیم،
12هزار پاکت میشود و اگر بخواهیم  ML 500تولید کنیم،
 24هزار پاکت تولید کرده میتوانیم».
ی رییس کارخانهی سی ُرم هرات از قاچاق سی ُرم
نگران 
هر چند محمدرضا عاملی لعلی ،رییس کارخانهی تولید

سی ُرم هرات ابراز امیدواری میکند که رسمایهگذاری او
بتواند نتیجهی خوبی داشته باشد و مارکیت را به دست
گیرد؛ اما تاکید میکند ،اگر دولت افغانستان جلو قاچاق
سی ُرم به داخل کشور را نگیرد ،نه تنها که او ورشکست
خواهد شد ،بلکه سایر تاجران و صنعتگران نیز به رسنوشت
نامعلومی دچار شده و از رسمایهگذاری در افغانستان
دلرسد خواهند شد.
آقای عاملی میگوید« :آنچه ما معلومات داریم ،سه
برابر بیشرت از این ،سی ُرم وارد شده در افغانستان ،تاجران
به گونهای قاچاقی سی ُرم را وارد کشور میکنند؛ وقتی برای
بازاریابی به والیتهای غزنی ،کندهار ،جاللآباد ،پکتیا و
والیتهای مرشقی رفتیم ،همهی تاجران و عمدهفروشان به
ما گفتند ،به دلیل این که سی ُرم از کشورهای ایران و پاکستان
قاچاقی به افغانستان میآید ،نرخها خیلی پایین آمده است».
با توجه به این که مرصف سی ُرم در افغانستان زیاد است،
مسؤوالن کارخانهی سی ُرم هرات میگویند ،در حال حارض
آنها قادر به تولید حدود «ده» درصد از نیازمندیهای
شفاخانههای افغانستان استند؛ اما تاکید میکنند که با
توجه به جمعیت والیت هرات اگر به گونهی اختصاصی برای
شفاخانههای این والیت در نظر گرفته شود ،میتوانند ،متام
نیازمندیهای هرات را برآورده کنند.
رسمایهگذاران این کارخانهی سی ُرمسازی ،ضمن این که از
دولت میخواهند زمینهی ایجاد قراردادها را با شفاخانههای
افغانستان فراهم کند ،اطمینان میدهند ،در صورتی که
حامیت حکومت را داشته باشند ،سی ُرمهای با کیفیتتر از
پاکستان و ایران و به سطح بیناملللی ،تولید کنند.
آنها تاکید میکنند که منونهی کاری آنها مورد تأیید

قرار گرفته است .لعلی میگوید« :نخستین کاری که دولت
باید انجام دهد ،این است که جلو قاچاق سی ُرم را بگیرد .اگر
کار ما رونق پیدا کند ،با قیمت پایینتر و کیفیت باالتر از
رشکتهای بیرونی ،سی ُرم تولید میکنیم .از شفاخانههای
خصوصی میخواهیم که از تولیدات داخلی استفاده کنند».
کارخانهی سی ُرم هرات برای  50نفر کار ایجاد کرده است
رییس کارخانهی سی ُرم هرات به روزنامهی صبح کابل
میگوید« :در حال حارض ،ما  50نفر کارمند از متخصص
تا بازاریاب و بخش اداری داریم؛ ولی اگر حکومت در
آینده کمک کند ،ظرفیت تولید خود را از 12هزار لیرت تا
60هزار لیرت رسانده و زمینهی اشتغال را برای  500نفر
فراهم میکنیم».
گفتنی است که کارخانهی تولید سی ُرم «پارساوا» در هرات،
نخستین کارخانهی تولید سی ُرم در  18سال گذشته در
افغانستان بوده است؛ آنچه مسؤوالن این کارخانه میگویند،
در زمان داکرت نجیب ،کارخانهی اینچنینی وجود داشته که
حاال هیچ اثری از آن باقی منانده و متام پرزههای آن از بین
رفته است.
والیت هرات در غرب افغانستان از والیتهای کلیدی است
و بیشرت از این که خربهای مثبت از این والیت شنیده شود،
خربهای ناخوشایند به نرش میرسد؛ با این حال ،ساخت
چنین کارخانهای ،امیدواریها را نسبت به خودکفایی در
بخش صحت افزوده است .این در حالی است که در ماه
رسطان سال جاری خورشیدی ،یک محمولهی وسایل
پزشکی از تولیدات شهرک صنعتی هرات ،شامل میزهای
عملیاتخانه و تخت خواب بیامران ،به ارزش  ۹۰هزار دالر به
سومالیا در قارهی افریقا صادر شده بود.

بعد از تو وفاداری دیگر یتیم است
میخواهــم از ایــن جــا رشوع کنــم
کــه دنیــای ورزش یکــی از الهامبخــش
تریــن اســتورههای وفــادارش را از
دســت داد .مــن هیــچ وقــت طــرفدار
باشــگاه «روم» ایتالیــا و عاشــق
نعمت رحیمی
«فرانچســکو توتــی» نبــوده ام؛ امــا هــر
وقــت نــام او را میشــنوم ،احساســاتی میشــوم؛ چــون در
ایــن دنیــای ماشــینی ،مادیگــرا و پولپرســت ،چیزهایــی
در او بــود کــه ارزشــش از متــام جامهــای قهرمانــی در
ورزش باالتــر اســت و آن احــرام بــه اصالــت ،عشــق ،مــردم
و شــور هــواداران ورزش بــه نــام «وفــا داری» اســت .حــاال
نیــز کــه ایــن ســطرها را مینویســم ،در غــم عمیقــی فــرو
رفتــهام ،نــه بــرای آن کــه ورزش یکــی از بهرتینهایــش
را از دســت داده اســت کــه بــرای یتیــم شــدن وفــاداری
و احــرام بــه عشــق ورزش؛ بــرای آن کــه دنیــا یکــی از
کاریزماتیکتریــن اســتورههایش را از دســت داده اســت،
او کــه بیســت ســال و متــام دوران عمــر ورزش ـیاش را بــه
پــای عشــق کودکــیاش« ،لسآنجلــس لیکــرز» مانــد و
هیــچ زرق و بــرق و پولــی نتوانســت او را وسوســه کنــد تــا
عشــقش را تــرک کنــد.
ارزش «کوبــی برایانــت» ،بــه پنــج قهرمانــی انبــیای و
دو قهرمانــی املپیــک نــه کــه در الهامبخــش بــودن او بــرای
تــاش مــداوم و نگرشــی اســت کــه میگویــد ،امــروز بهــر
از دیــروز باشــید .شــا وقتــی «محمدعلــی کلــی» را بــه
خوبــی بشناســید ،خواهیــد دیــد کــه مدالهــا و ســنگینی
مشــتهای او در برابــر نقــش تعیینکننــدهاش بــرای
اعتــاد بــه نفــس و ایجــاد ذهنیــت حــق و مبارزهطلبانــه
ناچیــز اســت؛ چــون او فراتــر از ظرفیــت بوکــس بــرای
جامعــهی ضعیــف سیاهپوســتان بــود.
در امریــکا ،بســکتبال نیــز یکــی از راههــای درخشــش و
نفــوذ گروههــای حاشیهنشــین و ضعیــف جامعــه بــه مــن
و قــدرت بــوده اســت کــه جوانــان سیاهپوســت بــا درخشــش
در ســالنهای بســکتبال ،راه ورود پرمثــر را بــه جامعــه
جســتوجو کــرده انــد .بــ ه غیــر از «کریــم عبدالجبــار،
شــکیل اونیــل ،مایــکل جــردن ،لــرون جیمــز ،ویلــت
چمربلیــن و تیــم دانکــن» ،کوبــی برایانــت نیــز کــه بــه
«مامبــای ســیاه» مشــهور بــود ،از موفقتریــن و پــر آوازهتریــن
ســتارههای ســیاه پوســت بســکتبال بــود کــه نقــش بزرگــی
در ترغیــب و تشــویق جوانــان بــه ورزش داشــت.
برایانــت پــس از کریــم عبدالجبــار و کارل مالــون،
ســومین بسکتبالیســتی اســت کــه بیشــرین امتیــاز را در
ن بــیای» بهدســت آورده و روزگاری گرانتریــن
تاریــخ «ا 
بازیکــن بســکتبال بــوده اســت .او بــه انتخــاب مــردم ،بــه
مــدت ده ســال ،از  2000تــا  2009بهرتین بسکتبالیســت
امریــکا بــود ،هــژده بــار عضــو تیــم منتخــب ســتارگان NBA

برایانت پس از کریم عبدالجبار و کارل مالون،
سومین بسکتبالیستی است که بیشرتین امتیاز
را در تاریخ «ان بیای» بهدست آورده و روزگاری
گرانترین بازیکن بسکتبال بوده است .او به
انتخاب مردم ،به مدت ده سال ،از  2000تا 2009
بهرتین بسکتبالیست امریکا بود ،هژده بار عضو
تیم منتخب ستارگان  NBAو در سال  2013پس
از «تایگر وودز» و «راجر فدرر» ،با  62میلیون دالر،
سومین ورزشکار پردرآمد جهان بود.

و در ســال  2013پــس از «تایگــر وودز» و «راجــر فــدرر»،
بــا  62میلیــون دالــر ،ســومین ورزشکار پردرآمــد جهــان
بــود .او کــه نزدیکتریــن فــرد بــه ســبک مایــکل جــردن و
مجیــک جانســون بــود ،در ســال  2016از دنیــای حرفـهای
ورزش خداحافظــی کــرد .برایانــت در ســال  2018بــرای
فیلــم کوتــاه کارتــون «بســکتبال عزیــز» جایــزهی اســکار بــرد
و هــوادار تیــم آ ث میــان بــود؛ چــون دوران کودکـیاش را
در ایتالیــا ســپری کــرده بــود .کوبــی برایانــت بــه تأســی از

«مایــکل جکســون» ،میگفــت ،از متفــاوت بــودن نــرس،
وقتــی آن شــور و اشــتیاق ،آن پویایــی و جنبــش را در
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 گرفــن
در ایــن مســیر نرتســی!
مســؤوالن لیــگ بســکتبال انبــیای ،بــه خاطــر مــرگ
«کوبــی برایانــت» ،بازیهــای لیــگ را لغــو نکردنــد؛ امــا
در متــام بازیهــا تیمهــا خطــای  24ثانیــه را بــه احــرام
شــارهی  24ســابق لسآنجلــس لیکــرز انجــام دادنــد،
بازیهــا در جریــان بــود؛ امــا کســی حرکــت منیکــرد،
انــگار کــه دنیــای ورزش و بســکتبال از حرکــت بــاز ایســتاده
باشــد.
 24آگســت ،بــه پــاس خدمــات او در لسآنجلــس
روز کوبــی برایانــت اســت؛ مــردی کــه عاشــق خانــواده
و بســکتبال بــود و چنــد روز پیــش بــه دلیــل ســقوط
هلیکوپــرش ،در 41ســالگی از دنیــا رفــت .هم ـهی دنیــا،
بــزرگان ورزش و چهرههــای مشــهور نســبت بــه مــرگ او
واکنــش نشــان دادنــد.
فرانچســکو توتــی گفــت ،افتخــار میکنــم کــه تــو را
میشــناختم ،تــو کــه قهرمــان داخــل و بیــرون ورزش
بــودی .مایــک تایســون نابغــهی تاریــخ بوکــس نوشــت،
همــراه بــا جهــان ســوگواری میکنــم ،یــک اســتوره را از
دســت دادیــم ،کامــا بــه هــم ریخت ـهام .لیونــل مســی کــه
در کلیپهــای زیــاد تبلیغاتــی بــا کوبــی برایانــت حضــور
داشــته اســت ،گفــت ،کلم ـهای نــدارم ،لــذت بزرگــی بــود
کــه تــو را دیــدم و وقتهایــی کــه بــا هــم بــا خوشــی
گذراندیــم ،تــو نابغــهی حقیقــی بــودی .بازیکنــان
رئــال مادریــد ،بــه احــرام او ســکوت کردنــد و کاپیتــان
ایــن تیــم «رسخیــو رامــوس» پیراهــن او را بــه نشــانهی
احــرام پوشــید .دونالــد ترامــپ ،مایــکل جــوردن ،بــاراک
اوبامــا ،آلیشــیا کیــز ،دیویــد بکهــام ،ایکرکاســیاس و متــام
رســانههای جهــان بــرای کوبــی برایانــت ابــراز احساســات
کردنــد؛ امــا جالبتریــن واکنــش را یکــی از هــواداران
او داشــت کــه نوشــت« :ایــن ترســناک اســت ،کســی کــه
در متــام زندگیــت شکســتناپذیر بــه نظــر میآمــد ،بــه
انــدازهی بقیــهی مــا فانــی اســت».
بــا مــرگ کوبــی برایانــت ،اســتورهی دیگــری از جمــع
وفــاداران ورزش دنیــا کــم شــد؛ جامعــ های کــه در متــام
ورزشهــا ،بســیار کــم و انگشتشــار انــد و دیگــر هیــچ
کســی را یــارای مقاومــت در برابــر پــول نیســت ،بــودن
کســانی مثــل او میتوانــد ضامــن ارزشهــای دیگــری بــه
غیــر از قهرمانــی ،زرق و بــرق و چیزهایــی باشــد کــه امــروز
ورزش و ورزشکاران دنیــا را غــرق کــرده اســت!
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در
پیادهرویهــا
هنــگام
گوشــههای مختلــف شــهر ،چشــمم
بــه ایســتگاههای شــهری میافتــد
کــه بــه زبالهدانیهــای بزرگــی بــدل
مجیب ارژنگ
شــده انــد .از ســاخت ایســتگاههای
شــهری بیشــر از ســه مــاه میگــذرد؛ ایســتگاههایی
کــه ســه مــاه را در کنــار مــردم چشــم انتظــار بسهایــی
مانــده اســت کــه در دهلــی اســت.
شــهرداری کابــل در ســال روان خورشــیدی۱۶۴ ،
ایســتگاه شــهری را در هــژده ناحیــهی شــهر کابــل
ســاخته کــه  ۱۶۰میلیــون افغانــی هزینــه برداشــته
اســت؛ ایــن ایســتگاهها پــس از آن ســاخته شــد کــه
هنــد بــرای کمــک هــزار بــس بــه افغانســتان ،در ابتــدا
ســاخت زیربناهــای ترانســپورتی؛ مثــل ایســتگاههای
شــهری و ترمیــم  ۳۵۰بــس دیگــر را کــه نیازمنــد ترمیــم
اســت ،پیــش رشط گذاشــت.
 ۳۵۰بــس شــهری کــه نیازمنــد ترمیــم اســت نیــز از
ســوی دولــت هندوســتان کمــک شــده اســت .پنجــاه
درصــد پرزههایــی کــه بــرای ترمیــم ایــن بسهــا نیــاز
اســت ،بیشــر از ســه مــاه پیــش بــه افغانســتان رســیده
اســت و قــرار بــود کــه پنجــاه درصــد دیگــر پرزههــا نیــز
از ســوی دولــت هنــد بــه ریاســت تصــدی ملیبــس
کمــک شــود.
محمــد یونــس امیــری ،رییــس تصــدی ملیبــس
روز ســه شــنبه هشــت دلــو  ۱۳۹۸بــه روزنام ـهی صبــح
کابــل گفــت« :تعهــد کمــک یکهــزار بــس رس جــای
خــود اســت بــا هــان پیـشرشط کــه بایــد  ۳۵۰عــراده
بــس دیگــر کــه پیــش از ایــن از ســوی دولــت هنــد
کمــک شــده اســت ،ترمیــم شــود».
قــرار بــر ایــن اســت کــه ایــن  ۳۵۰عــراده بــس،
توســط دولــت افغانســتان و ریاســت تصــدی ملیبــس
بــا کمــک پرزههــا از ســوی دولــت هنــد ترمیــم شــود؛
امــا ایــن کــه چــرا بــا وجــود رســیدن پنجــاه درصــد
پرزههــا بــه افغانســتان تــا هنــوز بسهــای موجــود در
گاراژ تصــدی ملیبــس ،ترمیــم نشــده اســت .آقــای
امیــری ،میگویــد« :پنجــاه درصــد پرزههایــی کــه تــا
هنــوز بــه افغانســتان رســیده اســت ،پرزههــای درجــه
دوم مثــل موبالیــل ،باتــری ،هایدرولیــک و اندکــی
پرزههــای اساســی انــد؛ امــا پنجــاه درصــد دیگــر کــه
پرزههــای اساســی اســتند تــا هنــوز بــه افغانســتان
کمــک نشــده اســت».
ریاســت تصــدی ملیبــس بــا پرزههایــی کــه از
ســوی دولــت هنــد دریافــت کــرده اســت ،توانســته
اســت  ۲۱بــس را ترمیــم و فعــال کنــد کــه بــا آن شــار
بسهــای شــهری فعــال درشــهر بــه  ۹۵بــس میرســد؛
ایــن در حالــی اســت کــه بــه اســاس ســنجش ریاســت
تصــدی ملیبــس ،بــرای تنظیــم ترانســپورت شــهری در
کابــل بــه  ۱۶۰۰بــس شــهری نیــاز اســت.
البتــه ایــن ســنجش بــا در نظرداشــت وجــود
ترانســپورت خصوصــی اســت؛ در غیــر آن صــورت،
بــدون شــک بــه بسهــای بیشــری بــرای حــل مشــکل
ترانســپورتی باشــندگان کابــل نیــاز اســت.
آقــای امیــری میگویــد کــه هفتــهی پیــش ،بــا
معــاون ســفیر هنــد دیــدار داشــته و آنهــا متعهــد بــه
ایــن شــدهاند کــه رونــد انتقــال پرزههــا را رسعــت
ببخشــند و همچنــان دولــت هنــد وعــده داده اســت
کــه پــس از پایــان یافــن رونــد انتقــال پرزههــا بــه
افغانســتان ،تــا ســه مــاه دیگــر  120بــس شــهری را
بــدون در نظرداشــت پیـشرشط ،بــه افغانســتان کمــک

کنــد؛ امــا کمــک و انتقــال باقــی بسهــا بســتگی بــه
تحقــق پیــش رشط دارد.
در گفــتو گویــی کــه ســه مــاه پیــش بــا آقــای
امیــری داشــتم ،گفتــه بــود کــه قــرار اســت تــا یــک
مــاهو نیــم دیگــر ،یعنــی پیــش از پایــان مــاه جــدی،
باقــی پرزههــا بــه افغانســتان انتقــال پیــدا کنــد؛ امــا
ایــن کــه چــرا تــا هنــوز ایــن انتقــال صــورت نگرفتــه
اســت او میگویــد« :ایــن مشــکل میــان دولــت هنــد و
بــه منایندگــی از آن ســفارت هنــد و کمپنــی قــراردادی
اســت ،بودجــه از آنهــا اســت و ایــن در رونــد تدارکاتــی
دولــت افغانســتان شــامل منیشــود».
بــا ایــن همــه ،در حــال حــارض در شــهر کابــل تنهــا
 95بــس شــهری فعــال وجــود دارد کــه در مســیرهای
کوتــهی ســنگی -ســینام پامیــر ،خــط حلقــوی
دهافغانــان تــا قــوای مرکــز ،شــهرک خراســان ،کارت ـهی
نــو و پنجصــد فامیلــی مــروف خدمترســانی بــه
باشــندگان کابــل اســتند .ایــن شــار از بسهــا نیــز
نتوانســته اســت نیــاز آن شــار از باشــندگان کابــل را
کــه در ایــن مســیر رفــت و آمــد دارنــد حــل کنــد؛ امــا در
ســایر گوشــههای شــهر و خطهــای انتقــال شــهری،
مــردم همچنــان از نبــود بسهــای شــهری رنــج
میبرنــد؛ رنجــی کــه تحمــل زمســتان را بــر باشــندگان
کابــل دشــوارتر از پیــش کــرده اســت.
پــس از فروپاشــی حکومــت دموکراتیــک خلــق و ورود
مجاهــدان بــه کابــل ،بــه اضاف ـهی ســایر زیربناهــا ،در
بخــش ترانســپورت شــهری نیــز همــه چیــز از میــان رفتــه
اســت ،باشــندگان کابــل از آن روز تــا حــاال پیوســته
حــرت داشــن سیســتم ترانســپورت منظــم شــهری
را میخورنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه وجــود
سیســتم ترانســپورت شــهری یکــی از مشــخصههای
مهــم و جداییناپذیــر زندگــی شــهری اســت.
از ســوی دیگــر ،شــار زیــادی از باشــندگان
کابــل در رسمــای جانســوز زمســتان ،ســاعتها را
در ایســتگاههای نامشــخص چشــم انتظــار موتــری
میماننــد تــا آنهــا را بــه هــدف شــان برســاند.
ایــن مشــکل هــر روزهی باشــندگان کابــل اســت
کــه پــس از ســاعت  4:00پــس از چاشــت ،دیگــر از
موترهــای خــرد شــهری نیــز خــری نیســت و مــردم
ناچــار انــد ســاعتها در گوشــههای مختلــف شــهر،
روی خیابانهــای یــخ گرفتـهی کابــل بــه ویــژه ســاحهی
پــل بــاغ عمومــی ،ده افغانــان و فروشــگاه ،منتظــر
موتــری باشــند تــا آنهــا را بــه مقصــد انتقــال دهــد.
پــس از ســاعتها انتظــار ،شــار اندکــی موفــق
میشــوند تــا موتــری را پیــدا کننــد کــه آنهــا را بــه
مقصــد شــان برســاند و شــاری هــم ناچــار انــد پــس از
ســاعتی انتظــار ،ادام ـهی مســیر شــان را پیــاده برونــد؛
ایــن مشــکلی اســت کــه ریاســت تصــدی ملیبــس
نیــز آن را تاییــد کــرده و میگویــد کــه موترهــای خــرد،
پــس از  4عــر در مســیرهایی کــه از دو طــرف مســافر
نداشــته باشــد ،منیرونــد و ایــن باعــث میشــود کــه
مــردم روی رسک چشــم انتظــار موتــر مباننــد.
از ســویی دیگــر ،نبــود کنــرل دولتــی بــر نــرخ
ارای ـهی خدمــات ترانســپورتی خصوصــی ،باعــث شــده
اســت کــه مشــکل باشــندگان کابــل بیشــر از دیگــر
فصلهــای ســال شــود.
در ایــن فصــل ،راننــدگان از مجبوریــت مــردم
اســتفاده کــرده و کرایــهی مســیری کــه از ایــن پیــش
بیســت افغانــی بــود را بــه ســی تــا پنجــاه افغانــی
افزایــش میدهنــد.

نویــد باشــندهی کابــل میگویــد« :ای مشــکل
هــر روزهی ماســت ،نیــم ســاعت میشــه ،ده رس زیــر
زمینــی ایســتاد اســتم .هیــچ موتــر کوتــهی ســنگی
من ـیره اگــه یگانتایشــم بــره ،میگــه  40روپــه بتــی،
اگهنــی کرایــه بیســت روپــه اســت».
نبــود سیســتم منظــم ترانســپورت شــهری یکــی از
دلیلهــای مهــم آلودهگــی هــوا در کابــل اســت کــه
بــه اســاس آمــار وزارت صحــت عامــه ،در درازای ســه
هفتــهی گذشــته 17 ،نفــر را کشــته و بیشــر از 16
هــزار نفــر را راهــی بیامرســتانها کــرده اســت.
در نبــود سیســتم منظــم ترانســپورت شــهری،
باشــندگان کابــل دوبــار آســیب میبیننــد ،نخســت
در رفتوآمــد درون شــهری بــا مشــکل انتقــال و از
دس ـتدادن زمــان مواجــه انــد و دوم در نبــود سیســتم
منظــم ترانســپورت شــهری ،هــوای کابــل بیشــر آلــوده
شــده ،ســامت و زندگــی آنهــا را بــا خطــر جــدی
مواجــه کــرده اســت .انجنیــر نیکمحمــد ،رییــس
نظــارت و تفتیــش محیــط زیســتی ادارهی ملــی
حفاظــت از محیــط زیســت میگویــد کــه ترانســپورت
شــهری ،نقــش مهمــی را در آلودگــی هــوای شــهر
کابــل دارد« :ترانســپورت غیــر منظــم اســت؛ بسهــای
شــهری نیســت ،همــهاش موترهــای خــرد اســت و از
ســویی هــم ایــن موترهــا کهنــه و دود زا اســت ».بــا
ایــن همــه ،دولــت افغانســتان بــرای ســاخت سیســتم
ترانســپورت شــهری ،چشــم انتظــار دولــت هنــد اســت
تــا بــرای ترمیــم بسهــای کهنــه ،پــرزه کمــک کنــد
و همینطــور بسهــای دیگــری نیــز بــه افغانســتان
بفرســتد.
ایــن در حالــی اســت کــه آقــای امیــری ،ســه مــاه
پیــش در  8عقــرب  1398بــه روزنامــهی صبــح کابــل
گفتــه بــود کــه اگــر ایــن یکهــزار بــس شــهری از
ســوی دولــت هندوســتان کمــک شــود یــا نشــود؛
قــرار اســت دولــت افغانســتان بــا هزین ـهی خــود 650
بــس شــهری را از کشــورهای آســیای مرکــزی مثــل
اوزبکســتان و تاجیکســتان خریــداری کنــد؛ امــا ایــن
کــه هزینـهی خریــد ایــن  650بــس ،در ســند بودجـهی
 1399گنجانیــده شــده اســت یــا خیــر ،آقــای امیــری
میگویــد کــه تــا هنــوز در ایــن زمینــه ،روشــنیای
وجــود نــدارد و ایــن ریاســت اطمینــان کتبــی از
ســوی وزارت مالیــه دریافــت نکــرده اســت .بــه اســاس
ســنجش ریاســت تصــدی ملیبــس ،خریــد ایــن 650
بــس شــهری 1.5 ،میلیــارد افغانــی هزینــه دارد.
آقــای امیــری میگویــد کــه نیازهــا در بخــش
ســاخت زیربناهــا در زون مرکــز ارزیابــی شــده و شــامل
طــرح ترانســپورت عام ـهی شــهری شــده اســت و وزارت
مالیــه ،صــد میلیــون افغانــی را بــرای ســاخت ایــن
زیربناهــا کــه در برگیرنــدهی ایســتگاههای بــزرگ و
منظــم ترانســپورت شــهری اســت ،منظــور کــرده اســت.
پــس از ایــن کــه بودجــهی  1399اجرایــی شــود،
ایــن مبلــغ در دســترس ریاســت تصــدی ملیبــس
قــرار میگیــرد و بــه اســاس گفت ـهی آقــای امیــری ،آن
زمــان اســت کــه کار اجرایــی ســاخت ایــن زیربناهــا
رشوع میشــود.
در نهایــت اگــر دولــت هنــد یکهــزار بــس شــهری
را بــه افغانســتان کمــک نکــرده و دولــت افغانســتان
نیــز بــرای خریــداری  650بــس اقــدام جــدی نکنــد؛
مشــکل باشــندگان کابــل هــم چنــان ادامــه خواهــد
یافــت و رؤیــای رســیدن بــه ترانســپورت شــهری منظــم
هــم چنــان یــک رؤیــا باقــی خواهــد مانــد.
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روز دوشــنبه ( 7دلــو) خــر ســقوط هواپیــای امریکایــی
در والیــت غزنــی ،خربســاز شــد .در زودتریــن زمــان پــس از
ســقوط ایــن هواپیــا واکنشهــای متفاوتــی بــروز پیــدا کــرد.
نخســتین واکنــش رســمی از ســوی رسور دانــش معــاون دوم
ریاســتجمهوری بــود.
رسور دانــش گفــت کــه ایــن هواپیــا مربــوط بــه رشکــت
هوایــی آریانــا اســت .گفتههــای رسور دانــش در کمتــر از چنــد
دقیقــه در همــه رســانههای داخلــی دســت بــه دســت شــده و
رســانهها نیــز بــا تأییــد حرفهــای وی ،هواپیــای ســقوط کــرده
در غزنــی را مــال رشکــت هوایــی آریانــا دانســته و خــر آن را
همگانــی کردنــد.
امــا اندکــی پــس از آن ،رشکــت هوایــی آریانــا در رابطــه بــه
ایــن خــر واکنــش نشــان داده و اظهــار داشــت کــه ایــن هواپیــا
مربــوط بــه رشکــت هوایــی آریانــا نبــوده و در لحظــهی اکنــون
هیــچ یــک از هواپیامهــای رشکــت هوایــی آریانــا در فضــا نیســت.
پــس از آن بــود کــه ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی طالبــان،
مدعــی شــد ایــن هواپیــا مربــوط بــه ارتــش امریــکا بــوده و
توســط ایــن گــروه ســقوط داده شــده اســت.
ایــن گونــه بــود کــه پــس از کمتــر از نیــم ســاعت ،رســانهها
خــر پیشــین خــود را رد کــرده و ســقوط ایــن هواپیــا را ناشــی
از حمل ـهی طالبــان بــه ایــن هواپیــا دانســته و آن را مربــوط بــه
ارتــش امریــکا دانســتند.
امــا مهــم ایــن اســت کــه چــرا رســانهها در خربرســانی ایــن
قــدر شــتابزده و بــدون دقــت عمــل میکننــد .ایــن درســت کــه
وظیفــهی رســانهها خربرســانی از حادثههــا و رویدادهــا اســت؛
امــا دقــت بایــد در برابــر رسعــت همیشــه اولویــت داشــته باشــد.
رســانه زمانــی کــه خــری را نــر میکنــد ،بــا میلیونهــا
مخاطــب روبــهرو اســت؛ مخاطبانــی کــه بــه رســانهها
اعتــاد دارنــد و رســانه را ســتون چهــارم حکومــت و جــزو
دموکراســی میداننــد؛ امــا واکنــش رســانهها بــه ایــن حادثــه
و خربرســانیهایی غیــر دقیــق شــان ،نشــان میدهــد کــه
رســانهها بــرای بازتــاب ایــن حادثــه غیــر حرف ـهای عمــل کــرده
و دقــت را قربانــی رسعــت کــرده انــد .رســانهها حتــا ایــن قــدر
زحمــت هــم بــه خــود ندادنــد کــه پیــش از نــر خــر بــا رشکــت
هوایــی آریانــا متــاس بگیرنــد و خواســتار روشــنی در ایــن مــورد
شــوند.
از ســوی دیگــر ،ایــن بــه معنــای بــازی کــردن بــا اعتــاد
مخاطــب اســت؛ مخاطــب رســانهها بــا ایــن رویکــردی کــه
رســانهها در برابــر حادثــهی ســقوط هواپیــای امریــکای در
غزنــی از خــود نشــان دادنــد ،دیگــر چگونــه بــه خربهایــی کــه
از ســوی رســانهها نــر میشــود ،اعتــاد کــرده و آن را درســت
بداننــد؟
زمانــی کــه رســانهای در کمتــر از ده دقیقــه خــر نرششــده
از ســوی خــودش را رد میکنــد و حــرف تــازهای رس میدهــد،
ایــن احتــال را بــه مخاطــب میدهــد کــه خــر تــازهاش نیــز
بیاســاس و دروغ اســت .از ســویی هــم ایــن بــه معنــی اهمیــت
نــدادن بــه شــخصیت خــود رســانه اســت.
در خربنــگاری همیشــه دقــت از رسعــت مهمتــر اســت؛
هیــچگاه و بــا هیــچ منطقــی منیشــود کــه دقــت را قربانــی
رسعــت کــرد؛ آن هــم در حادثــهای کــه جنبــهی بیناملللــی و
سیاســی -امنیتــی دارد.
بــر اســاس اصــول خربنــگاری نیــز رســانهها تنهــا
میتوانســتند خــر ایــن حادثــه را همگانــی کننــد؛ امــا در مــورد
چگونگــی وقــوع رویــداد نبایــد داوری کننــد و حــرف آخــر را
بزننــد.
از ســوی دیگــر رسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری،
از لحــاظ تقســیم وظیفــه مکلــف بــه اظهــار نظــر در ایــن مــورد
نیســت .اظهــار نظــر ابتدایــی و دقیــق در ایــن مــورد بــه لحــاظ
تخنیکــی و تقســیم وظیفــه ،در صالحیــت وزارت ترانســپورت و
هوانــوردی ،وزارت ارتــش و یــا هــم ریاســت امنیــت ملــی اســت؛
نــه وظیفــهی معــاون رییسجمهــور کــه در مقــام اداری قــرار
دارد.
ایــن حرفهــای غیــر مســؤوالنهی معــاون رییسجمهــور کار
خربنــگاران غیــر حرفــهای را ســادهتر کــرده و رســانهها جــای
ایــن کــه دنبــال زاویههــای تاریــک ایــن حادثــه برونــد ،بــه
حرفهــای او بســنده کــرده و آن را همگانــی کردنــد.
در رابطــه بــه بازتــاب چندگانـهی ایــن خــر در کمتــر از چنــد
ســاعت در رســانهها ،بــه هــان انــدازه کــه مســؤوالن رســانهها
و خربنــگاران مقــر اســتند؛ آقــای دانــش و دیگــر مقامــات
دولت ـیای کــه ایــن هواپیــا را مربــوط بــه رشکــت هوایــی آریانــا
گفتنــد ،نیــز مســؤول اســتند.
در نهایــت ایــن بــر خــر نــگاران اســت کــه در خربرســانی،
همــواره دقـ ِ
ـت بیشــر بــه خــرچ داده و در همچــو خربهایــی کــه
تاریــخ مــرف دارد ،جــای ایــن کــه شــتابزده شــده و خــر غیــر
واقعــی را همگانــی کننــد ،همــه زاویههــای حادثــه و نکتههــای
پنهــان آن را بررســی کــرده و خــر دقیــق را بــرای مــردم برســانند.
ایــن بــرای همــه رســانهها و خربنــگاران الزم اســت ،جــای
ایــن کــه اســرس از دسـتدادن خــر و امتیــاز نــر آن را داشــته
باشــند ،بایــد در نــر خــر دقــت بیشــر کــرده و مـندرآوردی را
در خربرســانی کنــار بگذارنــد.
نــر اخبــاری کــه مبــع مؤثــق نــدارد و یــا معلومــات دقیقــی در
مــورد آن بــه دســت نیامــده اســت ،در بســیاری مــوارد میتوانــد
بــه شــایعهپراگنی بینجامــد؛ شــایعهای کــه اگــر ربــط بیشــر بــه
زندگــی ســمت یــا گروهــی داشــته باشــد ،بعیــد نیســت کــه بــه
فاجعــه بینجامــد.
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انگیزهی کمک مالی
اتحادیهی اروپا به مهاجران
آن گونــه کــه از مــن خربهــای
مربــوط بــه مهاجــران در اتحادیــهی
اروپــا برمیآیــد ،گویــا کشــورهایی
کــه عضــو اتحادیــهی اروپــا اســتند،
حسن ابراهیمی عــزم خــود را جــزم کــرده انــد تــا بــه
وضعیــت نابهســامان مهاجــرت در اتحادیــهی اروپــا
رســیدگی کننــد .ایــن اتحادیــه اعــام کــرده کــه قــرار
اســت در ســال  2020کمکهــای خــود بــه مهاجــران
را دو برابــر کنــد.
ایــن خــر را آژانــس پناهندگــی اروپــا بــه نــر
رســانده اســت .مســؤوالن ایــن آژانــس از ازدیــاد کمــک
و فعالیتهایــش بــرای مهاجــران در ســال  ٢٠٢٠خــر
دادنــد .طبــق گفتــهی ایــن آژانــس ،قــرار اســت ایــن
کمکهــا بــه ویــژه بــرای مهاجرانــی کــه در مالتــا ،یونــان
و قــرس زندگــی میکننــد ،ارســال شــود؛ جایــی کــه
هجــوم مهاجــران از ســال  ٢٠١٩بــه ایــن ســو ازدیــاد
یافتــه و متــام مهاجــران در وضعیــت دشــوار بــه رس
میبرنــد.
همچنیــن بــرای رســیدگی و کمــک بــه مهاجــران
در کمپهــا ،توافقنامــهای در مــاه دســامرب بــا حضــور
کشــورهای عضــو اتحادیــهی اروپــا بــه امضــا رســید.
ایــن در حالــی اســت کــه مهاجــران بــی شــاری در
کمپهــای یونــان در حالــت دشــوار زندگــی میکننــد و
بیشتــر ایــن مهاجــران افغانســتانی اســتند .گفتــه شــده
اســت کــه وضعیــت مهاجــران در یونــان در حــال حــارض
رو بــه وخامــت اســت .بســیاری از مهاجــران افغانســتانی
از مشــکالت روانــی رنــج میبرنــد و قــرار اســت کــه
اتحادیــهی اروپــا در حــدود  ٥٥٠مناینــده بــه یونــان
بــرای بررســی وضعیــت زندگــی مهاجــران اعــزام کنــد.
همچنیــن اتحادیــهی اروپــا اعــام کــرده اســت کــه
در ســال پیــش رو30 ،هــزار پناهجــو را میپذیــرد و
مهاجرانــی کــه در ترکیــه زندگــی میکننــد نیــز شــامل
ایــن رونــد میشــوند .اگــر بــه صــورت کلــی ســنجش
کنیــم ،در واقــع ایــن مهاجــران افغانســتانی اســتند کــه
مــورد حامیــت و کمــک اتحادیـهی اروپــا قــرار میگیرنــد
و میتوانــد خــر خوشــایندی بــرای مهاجــران ایــن
کشــور باشــد؛ بــه خصــوص کــه اگــر بــه آن خــر تعهــد
حامیــت مالــی بــه ارزش  7.7میلیــارد دالــر بــرای
پناهنــدگان را نیــز اضافــه کــرد.
امــا در کنــار ایــن خرســندی مضاعــف بــرای مهاجــران
افغانســتانی ،یــک ســوال نیــز مطــرح میشــود کــه چــه
دالیلــی ســبب شــده اســت اتحادیــهی اروپــا بعــد از
تشــدید سیاســت مهاجرســتیز خــود در ایــن ســالهای
اخیــر ،بــه یــک بــاره در ســال  2020تصمیــم بــه حامیــت
از مهاجرانــی کــرده اســت کــه پشــت دروازههــای
اتحادیــهی اروپــا بــه انتظــار ورود و اقامــت شــان بــه
کشــورهای ایــن اتحادیــه اســتند.
شــاید بتــوان یکــی از دالیــل اصلــی بــرای ایــن
حامیــت گســردهی اتحادیــهی اروپــا از مهاجــران را،
در ایــن دانســت کــه اوضــاع اقتصــادی جهــان در کل
بــه گونــهی در حــال بیثبــات شــدن اســت و ســختی
و دشــواریای کــه در حــال حــارض بــر گــردهی اقتصــاد
اتحادیــهی اروپــا ســنگینی میکنــد ،کشــورهای عضــو
ایــن اتحادیــه را بــر آن داشــته اســت کــه در ســالهای
آینــده بــه نیــروی کاری ارزان و بیشــری احتیــاج پیــدا
خواهنــد کــرد و ایــن کشــورها تنهــا میتواننــد از بیــن
ســیل مهاجرانــی کــه پشــت دورازههــای اروپــا انتظــار
میکشــند ،ایــن نیــروی کار را پیــدا کننــد .در واقــع
ســادهترین راه حــل ممکــن بــرای کشــورهای اروپایــی
همیــن اســت.
جــدا از بحــث بــه دســتآوردن نیــروی کار ،دلیــل
حامیــت اتحادیــهی اروپــا از مهاجــران ایــن اســت کــه
ایــن کشــورها بــر اســاس تحلیــل دادههــای آمــاری
شــان از جمعیــت در حــال زندگــی ،بــه ایــن پــی بــرده
انــد کــه میانگیــن ســنی شــان در حــال افزایــش اســت
و بــه خاطــر آن کــه بتواننــد جامعــهی جوانتــر داشــته
باشــند ،نیــاز بــه حضــور مهاجــران جوانتــر دارنــد.
امــا در داخــل افغانســتان وضعیــت بــه گونــهی
دیگــری اســت .وزیــر امــور مهاجــران افغانســتان هشــدار
داده اســت اگــر جلــوی افزایــش ناامنیهــا در ایــن
کشــور گرفتــه نشــود ،مــوج جدیــد مهاجــرت رخ خواهــد
داد و هــزاران آوارهی ناشــی از جنــگ بــه خــارج پنــاه
خواهنــد بــرد.
ایــن هشــدار مقامــات وزارت مهاجریــن افغانســتان،
بــه منزلـهی ایــن اســت کــه جهــان بایــد بــار دیگــر شــاهد
مــوج جدیــد و ایــن بــار پررنگتــر مهاجــران افغانســتانی
بــه اروپــا باشــد و بــا حامیتهایــی کــه امســال قــرار
اســت اتحادی ـهی اروپــا از مهاجــران داشــته باشــد ،ایــن
مــوج ایــن بــار گســردهتر و فراگیرتــر خواهــد بــود.
هــر چنــد کــه حکومــت افغانســتان اعــام کــرده
اســت ،طــی پنــج ســال گذشــته بیــش از چهــار میلیــون
پناهجــو و در در ســال  ،۲۰۱۹حــدود  ۵۰۰هــزار نفــر
بــه افغانســتان بازگشــتهانــد؛ اگــر گفتوگوهــای صلــح
نتیجــه ندهــد و مــردم امیــد اندکــی کــه بــه صلــح دارنــد
را از دســت بدهنــد ،امــکان ایــن کــه ســیل مهاجــت
افغانســتانیها بــه کشــورهای دیگــر ،افزایــش یابــد را
بیشــر میکنــد.

صلح با طالبان
چگونه معامله خواهد شد؟

در کندهار آن زمان باز هم به نقل از نویسندهی کتاب مال عمر ،تفنگساالری ،خشونت ،غارت ،قتل ،تعرض بر جان و مال و عزت مردم به
خصوص در شاهراهها به اوج خود رسیده بود .مردم باید برای گذشنت از زنجیرهای تفنگداران جان خود را با پرداخت پول میخریدند و زنان و
پرسبچههای مقبول به سادگی قربانی تجاوز جنسی مردان تفنگبهدست میشدند.
در یکی از روزهای سال  ،1373مالی
میانهسالی با بایسکل ،صبح وقت طرف
مدرسهاش روان است که در کنار جاده
با جسد یک مرد برمیخورد .اول فکر
نورالله نوایی میکند مردی کنار رسک ایستاده؛ اما
وقتی نزدیک میشود میبیند او را کشته و جسدش را کنار
جاده ایستاد کرده اند .این آخرین جلوهی قساوت بود که
صرب مالیی را که سابقهی جنگیدن در برابر نیروی شوروی
و حکومتهای تحت حامیت آن کشور را در کارنامه دارد،
به آخر میرساند .به قول مال محمد مطمنئ ،نویسندهی
کتاب مال عمر ،او هامن روز با یکی از دوستانش مدرسه را
ترک کرده و با امانت گرفنت موترسایکلی مدرسه به مدرسه
میگردد تا برای مقابله با ستم ،هرج و مرج ،خشونت و
قساوتی که بر کندهار ،سایر شهرها و والیات حاکم بود،
طالب مدارس دینی را بسیج کند .این شخص کسی نبود
جز ،به روایت مطمنئ ،مال محمدعمر و این رخداد چیزی
نبود جز جرقه خوردن تشکیل گروهی سیاسی-نظامیای به
نام طالبان که بعدا طی هفت سال تقریبا متام افغانستان
را ترصف کرد.
در کندهار آن زمان باز هم به نقل از نویسندهی کتاب
مال عمر ،تفنگساالری ،خشونت ،غارت ،قتل ،تعرض بر
جان و مال و عزت مردم به خصوص در شاهراهها به اوج
خود رسیده بود .مردم باید برای گذشنت از زنجیرهای
تفنگداران جان خود را با پرداخت پول میخریدند و زنان
و پرسبچههای مقبول به سادگی قربانی تجاوز جنسی
مردان تفنگبهدست میشدند .کندهار تکه تکه شده و از
سوی نیروهای متعلق به جمعیت اسالمی ،حزب اسالمی،
اتحاد اسالمی و دیگر تنظیمها اداره میشد .در درون این
تنظیمها ،رهربان و رسکردگان ،کنرتل چندانی بر اعامل
تفنگداران خود نداشتند .هر فرماندهای ،قرارگاه ،پُسته و
پاتکهای متعلق به خود را داشت و مطابق میل شخصی
خود با بیمباالتی متام مردم را مورد آزار و اذیت قرار میداد.
چهار سال بعد ،در تابستان  1377طالبان 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
تحت عنوان زندگی در سایهی جنگ ،که آن روزها در
چوکات یک سازمان مدنی و حقوق برشی کار میکرد،
آنان این سه روز را روزهای انتقام نام نهاده و در روز اول
تقریبا هر جنبندهای را که در خیابان و کوچه میدیدند،
میکشتند؛ در روز دوم و سوم خانه به خانه گشته و افراد
متعلق به گروه قومی و مذهبی خاص را دستگیر کرده و
به قتل میرساندند یا با خود میبردند .به نقل از حسینی،
آنان دو هزار تن را طی این سه روز قتل عام کردند .طالبان
اندکی بعد این عمل را در رسپل و ولسوالیهای دیگر
شامل نیز تکرار کردند .در زمستان  1379به عین شیوه،
طالبان در مرکز بامیان و یکاولنگ صدها نفر غیر نظامی
را قتل عام کردند .شهروندان عادی به دلیل تعلق قومی
و مذهبی شان دشمن پنداشته شده ،دستگیر و سپس با
دستان بسته قتل عام شدند .همین گونه در شاملی ،نه
تنها که زنده جانها را زنده نگذاشتند ،حتا باغها را آتش
زده و نابود کردند .طالبان فقط و فقط برای نابودی آستین
بر زده بودند و این چهرهی واقعی این گروه را نشان میداد.

چرا چنین شد؟ گروهی که به نقل خود شان برای نجات
جان مردم از چنگ تفنگساالران درس و بحث مدرسه را
کنار گذاشته به اقدام نظامی و پاکسازی شهرها و روستاها
روی آورده بودند ،خود چرا به یک چنان نیروی مخوف و
جنایت کار تبدیل شدند؟ پاسخ این سوال را میتوان در
هامن اعامل آغازین این گروه ردیابی کرد .مطمنئ نقل
میکند که طالبان پس از برچیدن پاتکهای شاهراه
کندهار – بولدک ،اجساد برخی فرماندهان آنان را از
میلهی توپ تانگها آویخته بودند .هامن نقل میکند که
یکی از ارسای جنگهای سمت لشکرگاه و گرشک را که
از تفنگداران سابق بود ،مالعمر شخصا از موتر پایین کرد
و با تفنگچهی شخصی خود کشت .این گونه اعامل به
شکل آویخنت اجساد در میدان شهر ،اعدام و مثله کردن در
حضور مردم ،زندانی ساخنت به اتهامهای گنگ ،لتوکوب
کردن مردم در خیابانها ،سیاست زمین سوخته با مناطق
فتح شده ،اعامل قیودات بیسابقه بر حضور اجتامعی
زنان ،محروم ساخنت زنان از تعلیم و تحصیل ،تحمیل
قواعد سختگیرانه بر شهروندان ،نقض حریم خصوصی
افراد و امثال اینها در هر جایی پای طالبان رسید ،جاری
شد .اینها آموزههای نسبتا مرتوک مذهبی بودند که طی
سالهای جنگ و نرش تفسیر جنگی از اسالم در مدارس
دینی ،در بین مهاجران و مردمان شهرها و روستاهای کشور
تقویت شده بودند و اکنون در یک وضعیت ویرانی و جنگ
همه علیه همه بسرت تطبیق یافته بود.
جنگهای چندینساله و سپس هرج و مرج و نبود
حاکمیت قانون ،عالوه بر ویرانیهای مادی ،فرهنگی را
شکل داده بود که میتوان آن را فرهنگ جنگ نامید.
اگر فرهنگ را مجموعهای از راههای حل ذهنی و عملی
بدانیم که گروه انسانی برای مقابله با چالشهای زندگی
و برآوردن نیازهای زندگی توسعه میدهند ،آنگاه فرهنگ
جنگ شامل ذهنیتها ،باورها ،قواعد ،هنجارها ،عادات
و رفتارهایی میشود که در نتیجهی جنگ و برای مقابله
با چالشهای ناشی از جنگ ،توافق و تالش زنده ماندن
در رشایط جنگی و حفظ ارزشهای زندگی از سوی
گروههای انسانی توسعه داده میشود .از ویژگیهای
این فرهنگ دشمنپنداری فزایندهی انسانها ،سوء ظن،
بیرحمی ،بیاعتامدی ،شدت عمل و استفاده فزاینده از
خشونت برای حل کردن مسائل است .انسانها وحشی
دانسته میشوند که باید با زور و خشونت مهار شوند.
حکومتداری سختگیرانه و در عین حال مدنیتستیز
طالبان در تاریخ معارص افغانستان سابقه نداشت؛ چون
مبتنی بر رویکرد قومی و برخاسته از رشایط جنگی ،نبود
دولت و تخریب فزایندهی مادی و معنوی دوران جنگ
در کشور بود .برای روشن شدن مفهوم فرهنگ جنگ
برچسبها را کنار بگذارید ،یک دفعه جسد ایستاد کرده
کنار جاده ،جسد آویخته از دیوار شهر یا میلهی تانگ ،به
رگبار بسنت اسیران جنگ یا افراد عادی را تصور کنید.
در همهی این اعامل عنرص مشرتک تحقیر انسانیت و
کرامتزدایی از انسان وجود دارد .طالبان با دار زدن،
دست قطع کردن ،محروم ساخنت از حقوق و آزادیهای
فردی و قتل عام افراد ،میخواستند با هرج و مرج و
حاکمیت تفنگ مبارزه کند؛ یعنی طالبان آنچه را که به

شکل دلخواه ،خودرسانه و نامنظم از سوی فرماندهان
و تنظیمهای گوناگون انجام میشد ،نظاممند ساختند.
از این رو طالبان را میتوان تجسم فرهنگ جنگ نامید.
عوامل متعددی تجسم فرهنگ جنگ در شکل طالبان
را به مثابهی نظام سیاسی و راهربد نظامی یا انحصار
انسانیتزدایی و بیرحمی امکانپذیر ساخت .در سال
 1380تجسم سیاسی و نظامی فرهنگ جنگ ،یعنی
طالبان سقوط داده شد؛ اما این به معنای از میان رفنت
بسرت و فرهنگی که طالبان از آن میآمد ،نبود.
در تالش متفاوت ،قانون اساسی جدید افغانستان
که پس از سقوط طالبان تدوین و تصویب شد ،از یک
نظر سازوکاری بود برای تسهیل عبور از فرهنگ جنگ و
خشونت و زمینهسازی نظام سیاسیای که اوال با ارزشهای
جاافتادهی بیناملللی رس سازش داشته باشد و ثانیا امکان
صلح پایدار و توسعه را میرس کند .این قانون انسانهای
مخاطب و تحت تنظیم خود را به عنوان شهروندان برابر و
دارای کرامت ،حقوق و آزادیها به رسمیت میشناسد؛ اما
یک چنین تصویری از انسان در بافتهای اجتامعی که
فرهنگ جنگ در آن ریشه دوانیده بود ،شبیه یک آرمان
دور از دسرتس میمنود؛ تصویری که زیبا و پسندیده است؛
اما راههای تحقق آن طی چندین سال گذشته به نظر
میرسد که به چالش جدی خورده اند .از همین رو امروزه
موضوعاتی چون حقوق برش و فرایندهای مردمساالری از
دیدگاه مردم عادی شبیه کاالی تجملی به دور از دسرتس
دانسته میشود .بسیار میشنویم که پس از هر رخداد
تکاندهنده ،مردم عادی ،علامی دین و حتا دانشگاهیان از
دار زدن ،آویخنت جسد سارق و تروریست از در و دیوار شهر
به عنوان راه حل خشونتها و بیرحمیها سخن میگویند؛
یعنی هامن راههای حل برخاسته از یک جو و فرهنگ
جنگی هنوز غلبه دارد.
حاال که گفتوگویهای صلح امریکا و طالبان بیشرت
از یک سال به این سو جریان داشته و مسألهی صلح
در افغانستان وارد مرحلهی جدیدتر شده؛ این خطر
وجود دارد که ایدهآلهای ترسیمشده در قانون اساسی
و دستآوردهای هرچند ناچیز نزدیک به بیست سال
گذشته در عرصههای نظامسازی ،حقوق برش ،حقوق
زنان ،آزادی رسانهها و آموزش و پرورش دوباره در برابر
فرهنگ گسرتدهی جنگ شکست بخورد .صلح با طالبان
در واقع صلح با جهانبینی ،فرهنگ ،نظام سیاسی و
هنجارهای برآمده از جنگ است؛ از این رو مقتضی
فهم بسرت فرهنگی-اجتامعیای است که طالبان از آن
برآمده و برای انحصار آن میجنگند .طالبان به مثابهی
تجسم نظامی و سیاسی فرهنگ جنگ ،اگر دوباره مسلط
شوند ،برای سالهای طوالنی احتامال رشایط یک زندگی
بدویگونه ،خشن و جنگی را ابقا خواهند کرد ،که در آن
انسانها به مثابهی موجودات رشیر ،ناتوان ،فاقد اقتدار
و حقوق دیده و تنظیم خواهند شد و این گونه چرخهی
دیگری از خشونت و جنگ را برای آیندگان به میراث
خواهد گذاشت .برای رسیدن به صلح ،فرهنگ جنگ و
تجسم سیاسی-نظامی آن باید متحول شود .فرایند صلح
به شمول گفتوگو با طالبان باید آهسته و پیوسته فرهنگ
صلح را جاگزین فرهنگ جنگ کند.

از تمجید تا نقد و اصالح
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صبح کابل :رابطه تان با ادبیات چگونه است؟
گرانــاز موســوی :ادبیــات یــا هــان شــعر ،همیشــه
در زندگــی مــن بــوده اســت .تــاش داشــتم قــدر متــام
فرصتهــا و امکاناتــم را بدانــم؛ بــرای همیــن ،ادبیــات
برایــم بـیارزش نبــود .ایــن ســبب شــد تــا ادبیــات را جــدی
بگیــرم .مــن بــا کار در ادبیــات ،همزمــان در دانشــگاه
ســینام میخوانــدم؛ رابط ـهی شــعر و ســینام نیــز همیشــه
دغدغــهی مــن بــود و رسانجــام هــم تِــز دانشــگاهم را بــا
رویکــرد ســینامی شــاعرانه و کارکــرد زیباشناســی شــعر
در ســینامی ایــران کار کــردم .رابطــهی مــن بــا ادبیــات
محصــول تصمیــم آنــی نبــود.
صبــح کابــل :بــا ایــن رویکــرد ،نقطـهی فرجــام ادبیــات
بــرای شــا کجاســت و شــعر چــه چیــزی بــه زندگــی تــان
اضافــه کــرده اســت؟
گرانــاز موســوی :ادبیــات بــرای مــن مثــل یــک قلــه و
کــوه اســت؛ خــودم را کوهنــوردی میدانــم کــه همیشــه
در تــاش اســت تــا خــودش را بــه قلــه برســاند و آنجــا
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
جهانــی اســت و مــن آدمــی نیســتم کــه آرامــش درونــی
داشــته باشــم .شــعر بــر خــاف تصــور همگانــی بیــش از
آن چیــزی کــه بــه مــن آرامــش داده باشــد ،متالطــم کــرده
اســت .ســخت بــه ایــن شــعر نیــا بــاور دارم کــه «رسمنشــا
آدمــی رنــج اســت» و بــرای مــن رنــج ،چیــزی اســت کــه
آدمــی بــا آن زاده میشــود و شــاعر همیشــه بــه ســوی
اضطــراب و رنــج م ـیرود.
صبــح کابــل :ویژگــی شــعرت را چــه میدانــی و چگونــه
شــعر مینویســی؟
گرانــاز موســوی :شــعرهای مــن مســتقیم بــه تجربـهی
زیســن مربــوط اســت؛ مــن اســاس تئوریــک را عامدانــه از
شــعرم حــذف میکنــم؛ ایــن درســی اســت کــه از «نیــازاد»
یــاد گرفتــم کــه «شــاعر میخوانــد تــا فرامــوش کنــد» و
هامنطــور کــه آقــای نیــازاد گفتــه انــد ،شــاعر بــرای ایــن
کــه شــعر بگویــد ،بایــد از بنــد تئوریهــا رهــا شــود .شــاعر
نبایــد تئــوری زده باشــد و مــن از شــعر آزمایشــگاهی و
تئــوری زده بـیزارم و بــه شــدت شــعر تجربـهای کــه منظــور
«زیســن خــود شــاعر» اســت را میپســندم.
صبــح کابــل :از تجربــهی زیســن حــرف زدی ،ایــن
تجربههــا در جامعــه اتفــاق میافتــد ،تأثیــر گــذاری
اتفاقهــای جامعــه در شــعر تــا چــه انــدازه اســت؟
گرانــاز موســوی :تأثیــر مســتقیم و مهمــی دارنــد ،شــعر
مــن از تجربههــای پیرامونــم میآیــد و مــن بــه «شــعر
بیتعهــد» معتقــد نیســتم؛ شــعر یــک رضورت اســت و
مــن همــواره بــه نقــش اجتامعــی شــعر متعقــد بــودهام.
شــعر در حالــی کــه بســیار شــخصی اســت؛ امــا مربــوط
بــه شــخصی میشــود کــه در جهانــی زندگــی میکنــد.
صبــح کابــل :در مجموعـهی اول تــان مخاطــب بــا زنــی
معــرض و رسکــش روبــهرو میشــود؛ از مجموعــهی اول
تــا آخریــن آن ،زنــی کــه در شــعرهایت حضــور دارد ،چقــدر
تغییــر کــرده اســت؟
گرانــاز موســوی :روحی ـهی اعرتاضــی ،همــواره بــا مــن
بــوده اســت؛ چــون از کودکــی بــا اعــراض رشــد کــردم.
االن کــه چهــار دهــه از زندگــی ام میگــذرد ،هنــوز هــم بــر
ایــن روحی ـهی اعرتاضــی پافشــاری دارم.
صبــح کابــل :ایــدهآل تــان در فرجــام ایــن اعرتاضهــا
چیســت و تــا کــی اعــراض؟
گرانــاز موســوی :اعــراض تــا همیشــه و مــن مطمــن

هســتم ،آن ایدهآلــی کــه مطلــوب مــن اســت ،وقتــی در
جایــگاه قــدرت خانوادگــی ،اجتامعــی و سیاســی قــرار
بگیــرد؛ آن لحظــه مــن حتــا بــه ایــدهآل و مطلــوب خــودم
هــم معــرض خواهــم بــود .بــه نظــرم اعــراض و انتقــاد
اســت کــه زندگــی را بــه پیــش میبــرد؛ اگــر شــا بــه
دنبــال بــه دســت آوردن چیــزی باشــید و آن چیــز تبدیــل
بــه قطــب شــود ،آن وقــت اســت کــه بــه ضــد ارزش بــدل
میشــود و مــن همیشــه ،آن نــگاه صوفیانــه را در زندگــی و
شــعرهایم بــا خــود خواهــم داشــت.
صبــح کابــل :ایــن اعــراض آیــا وارد کارهــای ســینامیی
تــان نیــز شــده اســت؟ چطــور شــد کــه وارد ســینام شــدی؟
گرانــاز موســوی :بــرای مــن ســینام یــک چیــز طبیعــی
بــود؛ چــون در محیــط خانوادگــی همیشــه در معــرض
دوربیــن ،نــور و صــدا بــودم .بــا اولیــن تجربـهی بازیگــری،
عالقـهام شــدید تــر شــد و درسهــای دانشــگاهیام را هــم
در زمینــهی ســینام ادامــه دادم ،هــر چنــد کــه در چنــد
فیلــم بــازی کــردم؛ امــا بیشــر عالقهمنــد کارگردانــی
بــودم.
اعرتاضــی کــه در شــعرهایم بــود ،در کارهــای ســینامیی
ام نیــز دیــده میشــود .حتــا در ســینام یــک ســبک بــه
نــام ســینامی شــاعرانه داریــم کــه بــه آن در تِــز دانشــگاهی
خــود پرداختــم کــه وقتــی میگوییــم ســینامی ایــران،
ســینامی شــاعرانه اســت ،چقــدر واقعیــت دارد؟ روی
کارهــای ســهراب شــهید ثالــث ،عبــاس کیارســتمی ،فــروغ
فــرخزاد ،ابراهیــم گلســتانی و  ...کار کــردم و همیــن رشوع
ارتباطــم بــا ســینام بــود کــه توانســتم دو فیلــم بلنــد بســازم
یکــی در ایــران بــه نــام «تهــران مــن حــراج» و فیلــم دیگــر
کــه در افغانســتان در بــارهی جنــگ ســاختم.
صبح کابل :چه شد که به افغانستان آمدی؟
گرانــاز موســوی :مــن بیشتــر از دو ســال اســت کــه
در افغانســتان اســتم ،شــیفتگی خاصــی بــه بدخشــان
و بلــخ داشــتم کــه ایــن شــاید بــه تاریخــی بــر میگــردد
کــه خوانــده ام؛ فکــر میکنــم وجــه اشــراکی بیــن مــن
و افغانســتان وجــود داشــت کــه از ادبیــات میآیــد.
افغانســتان بــرای مــن پیــدا کــردن ریشــه در همســایگی
اســت کــه خیلــی دور از دسـترس بــوده و مــا در ایــران بــه
جــز دو پاراگــراف کــه در کتابهــای درســی آمــده ،دیگــر
چیــزی در بــارهی افغانســتان منیدانیــم؛ چــون تاریــخ و
ادبیــات کــه مــا در ایــران میخوانیــم بســیار مترکزگــرا
اســت ،همــه چیــز در حولمحــور ایــران میچرخــد و ایــن
نگــرش وجــود دارد کــه هــر نــزد ایرانیــان اســت و بــس.
مــا یــک رسزمیــن هســتیم و اشــراکات بســیاری داریــم،
هیــچ کتــاب تاریــخ و جغرافیایــی مــن را منیتوانــد قانــع
کنــد کــه مــا جــدا باشــیم و بــه نظــرم مفاهیــم جــدا از بُعــد
سیاســی ،نیــاز بــه بــاز تعریــف دارنــد.
صبــح کابــل :حــاال کــه بحــث بــه اینجــا کشــیده شــد،
بگوییــد چــرا مــردم ایــران در مــورد افغانســتان کمتــر
میداننــد؟
گرانــاز موســوی :مــا در مــورد بیشــر کشــورها
منیدانیــم ،دربــارهی پاکســتان منیدانیــم ،دربــارهی
تاجیکســتان ،دربــارهی دیگــر همســایگان و کشــورهای
جهــان و ایــن بــر میگــردد بــه تجربــهی زیســتی کــه از
ســفر بــه آن کشــورها داریــم؛ مــا دربــارهی ترکیــه میدانیــم
چــون تجربــهی زیســتی ســفر بــه ترکیــه را بــا خــود بــه
داخــل کشــور آوردیــم .در ایــران بیشــر از افغانســتان تنهــا
نــام «احمدشــاه مســعود» را میشــنیدیم و پیــش از انقــاب
هــم یکــی دو نــام در موســیقی مثــل احمــد ظاهــر و فریــد
زالنــد بــه گــوش مــان خــورده بــود .بعــد انقــاب دیگــر
ارتبــاط تجرب ـهی زیســتی مــا بــا افغانســتان قطــع شــد و

در ایــران ،همــه افغانســتانیها را مــردم هــزاره میداننــد
و کشــوری کــه صــادر کننــدهی کارگــر ارزان اســت؛ مــا در
ایــران از افغانســتان فقــط دربــارهی جنــگ شــنیدیم ،بــر
عکــس آن چیــزی کــه اینجاســت.
صبــح کابــل :اگــر از ایــن موضــوع بگذریــم ،میخواهــم
بپرســم کــه تــا چــه حــد بــا ادبیــات معــارص افغانســتان
آشــنا هســتید؟
گرانــاز موســوی :بــا آمــدن اینرتنــت و شــبکههای
اجتامعــی ،ارتبــاط نزدیکتــری ایجــاد شــد و مــا توانســتیم
بــا یکدیگــر بیشــر آشــنا شــویم؛ مــن اولیــن نفــر از شــاعران
افغانســتانی را کــه شــناختم ،مجیــب مهــرداد بــود؛ چــون
فعالیــت رســانهای داشــتم .بعدهــا دیگــر چهرههــای
ادبــی افغانســتان را شــناختم ،شــناختم از ادبیــات معــارص
افغانســتان ایــن اســت کــه در ده ـهی هفتــاد ،یــک نــوع
خــود شــیفتگی مختــص ادبیــات هــم وجــود داشــت؛
انتقــادی کــه بــر شــعرهای آن دهــه وارد اســت ایــن اســت،
شــعرهایی کــه از لحــاظ اجتامعــی بایــد رسوده میشــد،
مطــرود بــود و مــن بــر هــان دوره ارصار داشــتم ،ارصاری
کــه ســبب بایکــوت مــن از ســوی هــم نســانم میشــد؛
کــه حــاال در دهــهی نــود یــک بازگشــت بــه آن داریــم؛
امــا افسوســی کــه مــن بــرای شــعر افغانســتان دارم ایــن
اســت کــه حضــور جریــان غــزل رسایــی بــه قیمــت محــو
ســپید رسایــی اســت و متایــل بســیار زیــاد بــه غــزل در
افغانســتان ،جایــگاه شــعر ســپید را بــه محــاق بــرده اســت.
ایــن بحــث کــه چــرا شــعر ســپید مهــم اســت ،بحــث
قدیمــی اســت کــه مجبوریــم بــه نیــا برگردیــم؛ امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه ارتباطهــای دیالکتیــک و
درگیــری بــا اضطرابهــای جهــان امــروز ،حــال و اکنــون
در قالبهــای کالســیک منیگنجــد و ادبیــات کالســیک،
شــاعر را در قابهایــی مقیــد میکنــد کــه اتفاقــا شــاعر
امــروز بایــد قابگریــز باشــد.
صبــح کابــل :ســؤال آخــرم دربــارهی چــاپ مجموعـهی
آخــر تــان بــه نــام «چهــل کالغ و چهــل تکــه از جنــون»
اســت کــه چــرا در کابــل چــاپ کردیــد؟
گرانــاز موســوی :ببینیــد سانســور از کفــر شــیطان
هــم در ایــران معــروف تــر اســت و همیشــه بــه ادبیــات
صدمــه زده اســت؛ هرچنــد مــا بــه خــود سانســوری
عــادت کــرده ایــم و ایــن بخشــی از ادبیــات مــا
شــده اســت .نویســندهی ایرانــی ،بــا فــرض سانســور
مینویســد و ایــن اتفاقهــا اتوماتیــک میافتــد ،اگــر
نویســنده مــن خوبــی هــم مینویســد کــه ایــن عــوارض
جانبــی سانســور اســت و ایــن امتیــاز بــه سانســور بــر
منیگــردد؛ بــل کــه مربــوط نویســنده اســت کــه بــا
وجــود سانســور بایــد ایــن قــدر خالقیــت داشــته باشــد
تــا اثــری خــوب بنویســد .حتــا حافــظ و ســعدی هــم
درگیــر سانســور بــوده انــد؛ امــا اگــر حــرف از سانســور
معــارص اســت ،مــا بایــد بــه دورهی نیــا برگردیــم چــون
بخشــی از ادبیــات مــا بــوده اســت.
ایــن کــه مــن چــرا کتابــم را در کابــل بــه چــاپ
رســاندهام ،بایــد از وزارت ارشــاد ایــران پرســید کــه چــرا
کتابــم را مجــوز نــداده انــد .مــن همــواره ایــن را گفتــم کــه
در افغانســتان مــن سانســور را تجربــه نکــردم و یکــی از
هدفهــای جانبــی مــن از آمدنــم بــه افغانســتان و چــاپ
کتابــم در کابــل ،پاســخی بــود بــه سانســور در ایــران و مــن
کــه بــه عنــوان یــک شــاعر و فیلمســاز ایرانــی به افغانســتان
آمــدم تــا ایــن جــا بنویســم و فیلــم بســازم پاســخی اســت به
وضعیــت سانســور در ایــران ،راهــی اســت کــه میخواهــم
بــرای دیگــر نویســندگان و همکارانــی کــه در ایــران و بــا
رشایــط مینویســند ،بــاز کنــم.

www.subhekabul.com

صبــح کابــل :از وارد شــدن بــه دنیــای ادبیــات بگویید؟
چــه شــد کــه عالقهمنــد رسودن شــعر شــدید؟
گرانــاز موســوی :راســتش را بخواهیــد منیدانــم
چــه شــد کــه بــه صــورت جــدی بــه قلمــرو ادبیــات پــای
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.
مــن تنهاییهــای زیــادی داشــتم و کتــاب زیــاد
میخوانــدم؛ نخســتین متنــی را هــم کــه نوشــتم بــا
ذهنیــت یــک کــودک هشتســاله بــود کــه در دفــاع از
رسخپوســتها و سیاهپوســتها بــود .اولیــن شــعر را هــم
یــادم اســت ،کالس پنجــم بــودم کــه انشــاء مینوشــتم و
پــای هــر انشــای خــود ،یــک بیــت شــعر در داخــل پرانتــز
مینوشــتم ،ایــن ســبب میشــد کــه هــم بــرای شــعر
نوشــن انگیــزه داشــته باشــم و هــم کوپنــی بــود کــه
منــرهی باالیــی از معلمــم بگیــرم؛ امــا صــورت جــدی ورودم
بــه ادبیــات ،در ســن  17ســالگی بــود کــه توانســتم بــه
عنــوان ویراســتار و منونــه خــوانِ مجلـهی «دنیــای ســخن»
کــه آن ســالها مجلــهی معروفــی هــم بــود ،اســتخدام
شــوم و وقتــی مــن را جــدی گرفــن کــه نوشــتهای را از
آقــای «علــی خامــهای» را کــه یکــی از نویســندههای
بــزرگ آن وقــت ایــران بــود ،ویراســت کــردم و همیــن
شــد کــه جدیتــر بگیرنــد کــه بعدهــا در همیــن مجلــه،
مســؤولیت صفحــهی «معرفــی کتــاب» را بــه مــن دادنــد.
صبح کابل :از نخستین مجموعهی شعرت بگو؟
گرانــاز موســوی :در هــان مجل ـهی «دنیــای ســخن»،
بــا محافــل شــعری آشــنا شــدم کــه آن ســالها جلسـههای
شــعری بســیاری مثــل ش ـبهای شــعر ســه شــنبه ،کالس
شــعر براهنــی ،جلســههای شــعری آدینــه و جلســههای
شــعر گــردون بــود .حضــورم در ایــن جلســههای شــعر
دلیلــی بــود کــه هــر مــاه ،یــک شــعرم در مجلههــا چــاپ
شــود؛ بعــد بــه اســرالیا مهاجــر شــدم و پیــش از ســفر
بــه اســرالیا ،نخســتین مجموع ـهام بــه نــام «خــط خطــی
روی شــب» ،بــه صــورت زیــر زمینــی نــر شــد ،چــون بــه
آن کتــاب ،مجــوز داده نشــد .تیــراژ آن مجموعــه ،بســیار
محــدود بــود .مجموعــهی اومل بــا طــرح جلــدی یکــی از
دوســتانم کــه آخریــن مجموعـهام نیــز کار اوســت ،بــا یــک
صحافــی ســاده و تیــراژ دوصــد نســخه بــه چــاپ رســید؛
چــون مــن آن ســالها 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
آنجــا ،شــاعرانی مثــل ســپانلو ،آتشــی ،منوچهــری ،مــن
و آقــای دیگــری بــه نــام روحانــی حضــور داشــتند و شــعر
خواندنــد .بــرای مــن مهــم تــر از شــعر خوانــدن در اروپــا
دو موضــوع دیگــر بــود؛ نخســت ایــن کــه در کنــار شــاعران
بــزرگ شــعر خوانــدم و دوم ایــن کــه شــعرهایم بــه زبــان
فرانســه ترجمــه شــده بــود.
بــاورم ایــن اســت کــه شــعر ،زندگــی خــودش را دارد ،هر
چنــد کــه مــن دور بــودم؛ امــا در داخــل ایــران شــعرهایم
مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه بــود و توانســتم مجموعههــای
بعــدی را هــم چــاپ کنــم.
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سال اول

اشــاره :گرانــاز موســوی (-۱۳۵۲تهــران) شــاعر و فیلمســاز
معــارص ایرانــی اســت؛ او بــه جــز رسودن شــعر ،بــه نقــد کتــاب،
ویراســتاری ادبــی ،ترجمــه ،فیلمنامــه نویســی ،کارگردانــی
ســینام و بازیگــری نیــز پرداختــه اســت .او دانــش آموختــهی
رشــتهی ســینام در مقطــع دکــرا اســت و در ســال  ،۱۳۷۶در
دانشــگاه «فلینــدرز» ســینام خوانــد و ســپس در مدرســهی
فیلــم ،تلویزیــون و رادیــوی اســرالیا( ، )AFTRSبــه ادامــهی
تحصیــل پرداخــت.
از گرانــاز موســوی تــا کنــون ،ســه مجموع ـهی شــعر در ایــران
و یــک مجموعــه در افغانســتان بــه چــاپ رســیده اســت .او در
ســال  ،۲۰۰۶برنــدهی جایــزهی بهرتیــن طــرح فیلمنامــهی
ســال (تهــران مــن ،حــراج) ،در اســرالیا شــد و در جشــنوارهی
فیلــم کــن فرانســه حضــور یافــت کــه ایــن فیلــم در ســال 2009
برنــدهی جایــزهی بهرتیــن فیلــم مســتقل شــد .
مجموعه شعرهای چاپ شده:
• خط خطی روی شب1376 ،
• پابرهنه تا صبح1379 ،
• آوازهای زن بیاجازه1382 ،
• حافظه قرمز1390 ،
• چهل کالغ و چهل تکه از جنون1398 ،
فیلمسازی:
• فیلم بلند «تهران من ،حراج»
بازیگری
• آب (رجب محمدین)۱۳۸۰ ،
• جادهی عشق (رجب محمدین)۱۳۷۲ ،
• به خاطر همه چیز (رجب محمدین)۱۳۶۹ ،
بــه تازگــی بانــو گرانــاز موســوی بــه کابــل آمــده اســت و آخریــن
مجموعــهی شــعرش را نیــز بــه چــاپ رســانده و در حــال
ســاخنت فیلــم بلنــدی در افغانســتان اســت.
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ویژهی صلح

اشــاره :در شــارهی پیشــین
(ســال اول –  )170نویســنده
بــه چهــار روش از ده روش
توانمنــدی افــراد خانــواده اشــاره
عبدالله اطلس
کــرد کــه نــر شــد و خواننــدگان
عزیــز میتواننــد شــش روش باقــی مانــده را در
قســمت دوم و در ســتون خانــواده ،شــارهی (ســال
اول –  )171بخواننــد.
 -5ارتباط چشمی مؤثر برقرار کنید
ارتبــاط چشــمی میتوانــد بســیار مؤثــر باشــد ،البتــه
تــا زمانــی کــه بــه درســتی از آن اســتفاده کنیــد .بعضــی
در ایــن بــاره میگوینــد( :اگــر پولیــس شــا را متوقــف
کــرد ،ارتبــاط چشــمی خــود را بــا او حفــظ کنیــد) زیــرا
مؤثــر اســت .بایــد  60الــی  70درصــد زمــان گفتوگــو
ایــن کار را انجــام بدهیــد .بــه طــور میانگیــن ،مــردم
حــدود  7تــا  10ثانیــه ارتبــاط چشــمی خــود را حفــظ
میکننــد .اگــر ایــن کار را بــه درســتی انجــام بدهیــد،
اعتــاد بــه نفــس و بــاور تــان را نشــان داده ایــد .ایــن کار
خیلــی بــه شــا کمــک مــی کنــد ،مخصوص ـاً اگــر قــرار
باشــد یــک پیــام پیچیــده یــا ارزشمنــد را منتقــل کنیــد.
امــا حــواس مــا باشــد ،افــراط نکنیــم .اگــر هیــچ وقــت
ارتبــاط چشــمی را بــا یــک نفــر قطــع نکنیــد ممکــن
اســت شــا را بــه عنــوان یــک فــرد متعصــب یــا ناشــی
بشناســد .بعضــی وقتهــا نگاهــی هــم بــه اطــراف
بیندازیــد .چــون بــه پاییــن نــگاه کــردن ممکــن اســت
شــا را مرمــوز یــا ضعیــف نشــان بدهــد.
 -6قاطع و محکم دست دهید
شــیوهی دســت دادن میتوانــد چیزهــای زیــادی از
شــا بــه طــرف مقابــل تــان بگویــد .اگــر خیلــی بیحــال
و ضعیــف دســت بدهیــد ،لیاقــت و اعتــاد بــه نفس شــا
زیــر ســؤال م ـیرود و اگــر هــم خیلــی محکــم ایــن کار
را انجــام بدهیــد ،پرخاشــگر بــه نظــر میرســید و طــرف
مقابــل فکــر میکنــد کار کــردن بــا شــا ســخت اســت.
اگــر میخواهیــد درســت دســت بدهیــد ،دســت فــرد
را تــکان ندهیــد بلکــه بگیریــد و بــه آرامــی بفشــارید.
بهــر اســت صــر کنیــد تــا او دســت تــان را رهــا کنــد؛
چــون اگــر خیلــی زود دســت دادن را متــام کنیــد فکــر
میکنــد عجلــه داریــد .ضعیــف دســت دادن نشــانهای
عــدم اعتــاد بــه نفــس یــا اســتقالل هــم اســت .دســت
دادن تــان را بــا توجــه بــه فــرد مقابــل و موقعیــت تــان
تنظیــم کنیــد و مطمــن شــوید کــه همیشــه باثبــات
باشــد نــه تهاجمــی.
 -7زبان بدن طرف مقابل را آئینه کنید
مــردم از آدمهــای کــه شــبیه خــود شــان باشــند خوش
شــان میآیــد .زبــان بــدن میتوانــد کاری کنــد کــه شــا
بــه فــردی کــه بــا او صحبــت میکنیــد ،شــبهتر بــه نظــر
برســید .تحقیقــات نشــان میدهنــد ،اگــر پیامــی کــه
طــرف مقابــل بــا زبــان بدنــش بــه مــا میرســاند را تقلیــد
کنیــم ،در حقیقــت میتوانیــم احساســاتی کــه او تجربــه
میکنــد را بهــر درک کنیــم .اگــر فــرد بــه ســمت جلــو
متامیــل میشــود ،شــا هــم بایــد همیــن کار را انجــام
بدهیــد .اگــر او دســتش را زیــر چانــه میگــذارد ،شــا
هــم دســت تــان را زیــر چانــه تــان بگذاریــد .البتــه ایــن
حــرکات بایــد کامــاً طبیعــی بــه نظــر برســند تــا فــرد
متوجــه نشــود .بــه عــاوه ،اگــر حــرکات صــورت فــرد را بــه
شــکل بامــزهای تقلیــد کنیــد ،او نســبت بــه ایــن تعامــل
احســاس بهــری خواهــد داشــت.
 -8هیــچ وقــت دســت یــا پــای تــان را رضبدری
نگیریــد
اگــر دســتها یــا پاهــای تــان را رضبدری ()x
بگیریــد ،ذهــن تــان بســته بــه نظــر میرســد؛ امــا وقتــی
ایــن کار را انجــام ندهیــد ،نشــان میدهیــد کــه پذیــرای
صحبتهــای دیگــران هســتید .در واقــع از آنهــا
اســتقبال میکنیــد و ایــن خیلــی جــذاب اســت .حتــا
اگــر لبخنــد بزنیــد یــا در حــال یــک مکاملــه-ای دلنشــین
باشــید ،ایــن کار میتوانــد اوضــاع را خــراب کنــد .اگــر
میخواهیــد مــردم شــا را روشــنفکر یــا عالقهمنــد
بــه موضــوع ببیننــد ،انگشــتهای تــان را در هــم گــره
نکنیــد.
 -9به اندازهی طول یک دست ،فاصله بگیرید
اگــر خیلــی نزدیــک ایســتاد شــوید ،فــرد معــذب
میشــود .اگــر هــم خیلــی دور باشــید ممکــن اســت
اینطــور بــه نظــر برســد کــه اعتــاد بــه نفــس شــا
کــم اســت؛ امــا اگــر فاصلــهی تــان بــه انــدازهی طــول
یکدســت باشــد ،نشــان میدهــد بــه صحبــت کــردن
بــا فــرد مقابــل عالقــه داریــد.
 -10حواس تان به پلک زدن تان باشد
ایــن مهـ ِ
ـارت زیــاد میخواهــد .چــون پلــک زدن غیــر
ارادی اســت و وقتــی ســعی میکنیــد کــه کنــرل کنیــد،
ممکــن اســت کــه غیــر طبیعــی بــه نظــر برســید؛ در هــر
صــورت ،زیــادی پلــک زدن نشــان میدهــد کــه صحبــت
کــردن بــا ایــن فــرد بــرای تــان ناخوشــایند اســت ،ســعی
کنیــد آرام باشــید و اگــر حــس کردیــد زیــادی پلــک
میزنیــد ،یــک لحظــه چشــان خــود را ببندیــد و دوبــاره
بــاز کنیــد تــا شــاید پلــک زدن تــان آرام شــود.

من کارگرم ،از صلح کار میخواهم
مردی که از پنجاه سال زندگیاش،
بیشرت آن را در مهاجرت و نابسامانی
سپری کرده است .محمدقاسم ،یکی
از اعضای سابقِ گروه طالبان است که
هام همتا
قبل از حملهی این گروه به افغانستان،
عضویتش را داشته و بعد از اینکه
طالبان با شعار امر به معروف و نهی از منکر به افغانستان
حمله کردند ،او از گروه طالبان جدا شد و به مجاهدین
پیوست .
در سال  ،1372در اوج جنگهای داخلی افغانستان،
گروهی وارد منطقهی سپینبولدک والیت قندهار شد؛
این گروه خود شان را « تحریک اسالمی طلبای کرام»
مینامیدند .مردم در اوایل با خوشبینیِ خامته یافنت
جنگهای داخلی در افغانستان به این گروه نگاه میکردند؛
اما روی کار آمدن گروه طالبان در کشور همزمان است با
وضع شدن سختترین قوانین برای مردم ،مخصوصا زنان.
طالبان در بدو ورود شان به افغانستان ،دست به جنایات
فجیعی زدند که قتل عام هزارهها در والیتهای مختلف
افغانستان ،مخصوصا بلخ ،از منونههای ظلم طالبان بر مردم
است .طالبان با رسانه ،موسیقی ،نقاشی ،مجسمهسازی و
آثار هرنی مخالف بودند و مجسمههای بودا را در والیت
بامیان ،تخریب کردند .هر چند اینگروه ،هرگونه خ ِ
رب مبنی
بر اختالفهای دورن گروهی شان را پنهان میکردند؛ اما
گاهی اخبار اختالفهای درونی این گروه به بیرون درز
میکرد که بر اساس همین اختالفها بعضی از اعضای
این گروه از طالبان جدا شده و به مجاهدین پیوستند.
محمدقاسم بعد از اینکه از گروه طالبان جدا میشود،
اینبار با مجاهدین یکجا میشود و با طالبان میجنگد.
سالهای حضور طالبان در افغانستان ،عدهای زیادی
را به دامن مهاجرت انداخت .خانوادههای زیادی از ترس
این گروه خوانخوار به بیرون از افغانستان ،مخصوصا کشور
ایران مهاجرت کردند.
محمدقاسم که یکی از اعضای سابق گروه طالبان بود،
ماندن در افغانستان برای او بیشرت از همه خطرناک بود ،او
همراه با خانوادهاش به ایران فرار میکند؛ اما مهاجرت پایان
روزهای دشوار و ناامنی برای او نیست .ایران بدترین کشور
برای مهاجران افغانستانی است .تا کنون  2.5میلیون از
اتباع افغانستان به این کشور مهاجرت کرده اند و در بدترین
وضعیت حقوقبرشی به رس میبرند؛ اما جنگ و ناامنی در
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محمدقاسم که یکی از اعضای سابق گروه طالبان بود ،ماندن در افغانستان برای او بیشرت از همه خطرناک بود ،او همراه
با خانوادهاش به ایران فرار میکند؛ اما مهاجرت پایان روزهای دشوار و ناامنی برای او نیست.
افغانستان اجازه منیدهد تا این مهاجران به کشور برگردند.
محمدقاسم در متام روزهای سخت مهاجرتش به ایران ،در
یک کارخانهی ریختهگری کار میکرد تا بتواند مخارج
خانوادهای هشت نفری را تامین کند.
نگاه ایرانیها به مهاجران افغان ،نگاه غیرانسانی و
حضور اتباع افغانستان در  15والیت ایران کامال ممنوع
است .مهاجر افغان در ایران از مسلمترین حقوق برشی
که تحصیل و کار است ،برخوردار نیست .در ماه ِمی سال
 2019با وارد شدن تحریمهای آمریکا به ایران ،یکی از
مقامهای وزارت خارجهی ایران هشدار داد که اگر فشارهای
اقتصادی به ایران افزایش پیدا کند ،آنها مجبور میشوند
تا مهاجران افغان را از این کشور اخراج کنند .این مهاجران
کسانی هستند که از جنگ و نبود اشتغال در افغانستان
به ایران پناه برده اند .محمدقاسم به خاطر نبود امکانات و
رشایط سخت مهاجرت در ایران به افغانستان برمیگردد؛ اما
خالف میل او وضعیت در کشور خودش نیز تعریفی ندارد.
او مجبور میشود تا کراچیرانی کند و درآمد روزانهاش به
 200تا  300افغانی میرسد که به سختی میتواند مخارج
یک خانوادهی هشت نفری را تامین کند.
محمدقاسم ،روزهای دشواری را در جبههی جنگ

مجاهدین و طالبان سپری کرده است .نزدیکترین
دوستانش را از دست داده و با خانوادهاش بار روزهای
سخت مهاجرت را نیز به دوش کشیده است؛ او صلحی را
دوست دارد که در سایهی آن زمینهی کاری که مردم بتوانند
به راحتی خرج زندگی شان را تامین کنند ،مساعد باشد.
به باور محمدقاسم ،چهرههای سیاسی و حتا مجاهدینی
که روزی با آنها در یک جبهه جنگیده است ،منیتوانند از
مردم افغانستان در میز مذاکرهی صلح با طالبان ،منایندگی
کنند« :اونا فقط ده مورد خود شان فکر میکنن ،برشان
اهمیتی نداره که مردم غریب و بیچاره ده چه وضعیت
اسنت؛ اگه همی کسایی که امروز رفنت با طالبان صحبت
کدن ،میتانسنت ده آمدن صلح ده افغانستان کمک کنن،
تا حالی کاری میکدن که مردم از ای وضعیت بیرون
میشدن».
اگر یک روز در افغانستان صلح بیاید ،محمدقاسم فکر
میکند که وضعیت زندگیاش بهرت میشود و کارش رونق
پیدا میکند .محمدقاسم با هزار امید از گروه طالبان جدا
شد و به مجاهدین پیوست ،از روزهای سخت مهاجرت عبور
کرد و به کشورش برگشت؛ اما جنگ و ناامنی هیچگاهی
نگذاشت که او نفس راحتی بکشد.
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ارتباط مدیریت و پیامرسانی
«اگر در زمان بحران نتوانید پیام
خود را به موقع به مردم برسانید ،هر
چند در موضعی برحق قرار داشته
باشید ،شام شکست خورده اید ».این
عزیز رویش
سخن را در جزوهای که در بستهای
آموزشی برنامه گذاشته بودند ،خواندم .رهنامی
برنامههایم وقتی جزوهها را برایم معرفی میکرد،
گفت که درسهای مدیریت بحران یکی از مهمترین و
جذابترین درسهایم در دانشگاه خواهد بود .من هم
مطالعهی این جزوه را در شامر اولین کارهایم قرار دادم
تا رسیدم به این جمله که ذهنم را به خود مرصوف کرد:
آیا ما واقعاً بحرانهایی را که با آن رو به رو میشویم،
با ایجاد ارتباط کالمی و انتقال پیام میان خود و
مخاطبان خود اداره میکنیم؟ با این سؤال ،لحظات
زیادی را درگیر ماندم و میکوشیدم که با پاسخی که
مییابم گرهی از روابط خود با مردم و مشکالتی که همه
روزه گرفتار آنیم و همه روزه هم شاهد رشد ،تعمیق و
گسرتش آنهاییم ،باز کنم.
در جزوه ،مثالهای ساده و روشنی از مواقع بحران
مطرح میشود :مثالً وقتی دارید کارخانهای را از یک
نقطه به نقطهای دیگر منتقل میسازید و این امر
میتواند بر افراد زیادی که با شام کار میکنند و با
این انتقال ،کار شان به خطر میافتد ،یا کسانی که
به کاالهای شام وابستگی دارند و با این انتقال ،مشکل
خرید پیدا میکنند ،یا ادارهی محل که از مدرک
مالیات شام بخشی از عواید خود را تأمین میکند ،و
مسائلی دیگر از این قبیل میتواند حساسیتبرانگیز
متام شود و شام را با سوالهای دشواری مواجه سازد.
شام با این مشکل چگونه برخورد میکنید؟ به همین
ترتیب ،شام کارخانهای دارید که سالهای سال برای
مردم کار و کاال فراهم کرده است؛ اما یک حادثهی
کوچک باعث میشود که پایپی در یک بخش کارخانهی
شام درز بردارد و مقداری مواد کیمیایی مسمومکننده
از آن نشط منوده و نگرانیهایی را برای محیط زیست و
مصئونیت بهداشتی مردم خلق کند .شام با این بحران
چگونه برخورد میکنید؟ در مثالی دیگر ،شام در مقام
مسؤولیت سیاسی قرار دارید و بخش مهمی از روابط و
زندگی مردم توسط شام و تصامیم شام اداره میشود.
یک بار با صدها انتقاد جدی در مورد نحوهی مدیریت
سیاسی خود مواجه میشوید و یا صالحیت و تدبیر تان
در مقابله با نیازها و مشکالت مردم زیر سؤال میرود.

شام با این حالت چگونه طرف میشوید؟
مدیریت بحران در همچون مواقع است که اهمیت
پیدا میکند .مدیریت بحران اصطالح نسبتاً جدیدی
است که وارد حوزهی علوم دانشگاهی شده و بخش
مهمی از مهارت مدیریت را تشکیل میدهد .در جزوهی
دیگری که عنوان آن مدیریت بحران است با ذکر
مسؤولیتهای مختلفی که مدیران در حوزهی کاری
خویش دارند ،خطاب به مدیران میگوید :بخشی از
کار شام این است که مطابق منافع و اولویتهای خود
عمل کنید ،اما بخش مهمتر آن این است که شام فضا
و محیطی را که در آن کار میکنید ،راضی و مساعد
نگه دارید .مدیریت سامل ،ایجاد توازن میان این دو
بخش از رضورتهای شامست .اگر شام تنها به منافع
و اولویتهای خود میاندیشید ،ممکن است با فضا و
محیط خود مشکل جدی پیدا کنید و این باعث شود که
اعتبار و حیثیت شام خدشهدار شود .در نقطهی مقابل،
اگر شام تنها به حساسیتهای محیطی توجه میکنید،
ممکن است منافع و اولویتهای خود تان را از دست
بدهید.
در جزوه ،از این دست مثالها در موارد مختلف
مطرح میشود .اما سؤال این است که شام به عنوان
یک مدیر موفق چگونه میتوانید حساسیتهای افکار
عامه را با اهداف و مقاصدی که خود تان دارید ،به طور
همزمان مورد توجه قراردهید و از میان مشکالت ،راهی
تازه برای موفقیتهای تان باز کنید .بخش مهمی که
در این جزوه مورد تأکید قرار میگیرد ،نحوهی ایجاد
ارتباط میان مدیران و مخاطبان آنها است .جزوه
میگوید :وقتی از مخاطب حرف میزنید ،تنها به
کسانی که بیرون از حوزهی کاری شام قرار دارند و یا در
گروه همکاران شام نیستند ،اشاره ندارید .اعضای گروه
تان نیز در شامر مخاطبان شامیند .این افراد هر کدام
در بخشهای مختلف و به گونههای مختلف با مردم و
محیط رس و کار دارند .شام با مدیریت خود ارتباطات
اجتامعی این افراد را نیز متأثر میسازید.
در صحبتی که با گروه کوچکی از دانشجویان علوم
سیاسی و رشتهی مدیریت دانشگاه یل داشتم ،این
موضوع را در قالب تجربههایی که ما در محیط خود
داریم به طور مفصل بحث و بررسی کردیم .سؤالی
که برای من مهم بود و باید در جریان مباحثه با این
دانشجویان پاسخ آن پیدا میشد ،نحوهی مدیریت
سیاسی در کشورهای جهان سوم یا کشورهای در

حال انکشاف است .در این کشورها ،مدیریت با نظام
و ساختاری که بتواند همهی امور را در یک منظومهی
هامهنگ کنرتل کند ،وجود ندارد و اگر هم وجود داشته
باشد ،قوی و کارامد نیست .نقش افراد به عنوان مدیر،
مهمتر از نقش نظام و ساختار است .افغانستان مثال
خوبی است .مدیریت سیاسی زمامداران این کشور ،هم
در عرصهی ملی و هم در عرصهی بیناملللی ،شدیدا ً
مورد سؤال قرار دارد .سالها از سقوط طالبان میگذرد؛
اما هنوز هم دولت قادر نشده است هیچ یک از مخاطبان
خود را راضی نگه دارد و تقریباً از هر سویی مورد
مبباران نقد و اعرتاض قرار دارد :جامعهی بیناملللی
آن را فاسدترین حکومت دنیا میخواند ،زمامداران آن
متهم به فساد گسرتدهی اداری و دخیل در قاچاق مواد
مخدر اند ،در ذهنیت طالبان و حلقات خاصی در درون
حاکمیت متهم به کفر ،وطنفروشی و خصومت با منافع
و قدرت حاکمهی پشتونی اند ،در ذهنیت اقوام غیر
پشتون متهم به پیروی از اهداف و مقاصد فاشیستی و
قبیلهگرایانه اند ،در ذهنیت کشورهای همسایه متهم به
صدها موردی اند که حقوق همسایگی را نقض میکند
و منافع و امنیت آنان را به خطر میاندازد و در ذهنیت
عامهی مردم ،متهم به بیکفایتی و سوء مدیریت اند که
هیچ یک از مسؤولیتهای خود را نسبت به شهروندان و
حقوق اولیهی آنان رسیدگی منیکنند .گره کار مدیران
سیاسی ما در کجاست؟
جزوههایی که قبالً خوانده بودم ،روشناییهایی را در
ذهنم خلق کرده بودند که باید به آن توجه میکردم.
میدانستم که گره اصلی در خالیی است که مدیران
کشور ما در رابطه با مخاطبان خود خلق کرده اند .در
این رابطه سؤالهای زیادی وجود دارد که یا اساساً
پاسخ نیافته اند یا اگر هم پاسخی داشته اند ،پاسخی
درست و قناعتبخش نبوده است .مدیران کشور ما،
برخالف توصیهای که در این جزوهها میشود ،هیچگاه
نکوشیده اند خالی موجود میان خود و مخاطبان خود
را با پیام روشن ،دقیق ،صادقانه و بهموقع پر کنند .در
جزوهها به تأکید گفته میشود که فرار کردن از سخن
گفنت و پیام رساندن ،مشکل مدیران را حل منیکند،
بلکه میدان را برای حدس و گامنهایی باز میگذارد
که ممکن است ،هم خالف واقع باشند و هم به زیان
مدیران متام شوند .حس میکردم این هامن بخشی
است که مدیران سیاسی کشور ما هیچگاهی به آن
(ادامه دارد)
توجه نکرده اند.

کمیسیون شکایات :تا پایان هفتهی جاری
فیصلههای مهمی اعالم خواهد شد

سال اول

بــه دنبــال حملــهی هراسافگنــان طالــب بــر منطقــهی
دشــت خواجــه الونــد والیــت بغــان ،تلفاتــی بــه نیروهــای
پولیــس وارد شــده اســت.
جاویــد بشــارت ،ســخنگوی پولیــس بغــان ،بــه
روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت ۱۲:۰۰
دوشنبهشــب ( ۷دلــو) هراسافگنــان طالــب بــر منطقــهی
دشــت خواجــه الونــد شــهر پلخمــری حملــه کردنــد.
او میافزایــد« :هراسافگنــان طالــب از چندیــن اســتقامت
بــر نیروهــای امنیتــی حملــه کردنــد و در نتیجـهی درگیــری8 ،

رسبــاز پولیــس جــان باختــه انــد».
آقــای بشــارت ،میگویــد کــه در ایــن درگیــری16 ،
هراسافگــن طالــب نیــز کشــته شــده انــد.
بــا ایــن حــال ،یــک منبــع امنیتــی در والیــت بغــان ،تأییــد
میکنــد کــه در ایــن حملــهی طالبــان 15 ،رسبــاز پولیــس
جــان باختــه انــد و دو رسبــاز دیگــر زخمــی شــده انــد.
والیــت بغــان در شــال-رشق افغانســتان ،از والیتهــای
ناامــن اســت .طالبــان بــا حضــور گســرده در ایــن والیــت،
شــاهراه کابل–شــال را بــه شــدت ناامــن کــرده انــد.

ولسوالی بهارک تخار از وجود طالبان پاک شد

ویــروس خــود داری کننــد.
اکــر کشــورها ،تــاش دارنــد تــا دیپلامتهــا و
شــهروندان خــود را از چیــن خــارج کننــد.
بــا ایــن حــال ،فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت ،بــا
ابــراز نگرانــی از شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان،
از دولــت چیــن خواســته اســت کــه تــا بهــر شــدن
وضعیــت ،بــه افغانهایــی کــه در چیــن حضــور دارنــد،
اجــازهی پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد.
آقــای فیــروز ،گفتــه اســت« :بــرای جلوگیری از شــیوع
ویــروس کرونــا در افغانســتان ،چیــن بایــد تــا زمــان بهــر
شــدن وضعیــت ،بــرای مناینــدگان رشکتهــای تجــاری
و آن عــده از افغانهایــی کــه اخیــرا بــه کشــور چیــن
ســفر کردهانــد ،اجــازه پــرواز بــه افغانســتان را ندهــد».
وزیــر صحــت ،در مــورد وضعیــت دانشــجویان افغــان
کــه در شــهر ووهــان و ســایر شــهرهای چیــن اســتند،
ابــراز نگرانــی کــرده و از کشــور چیــن خواســته اســت تــا
متوجــه وضعیــت صحــی آنــان باشــد.
وزارت صحــت ،تیمهــای صحــی را بــرای جلوگیــری
از شــیوع ویــروس کرونــا ،بــه گونــهی احتیاطــی در
میدانهــای هوایــی چنــد شــهر افغانســتان گامشــته
اســت .ایــن تیمهــای صحــی ،مســافرانی را کــه از
کشــورهای خارجــی وارد افغانســتان میشــوند ،مــورد
ارزیابــی قــرار میدهنــد.

اشتراک در روزنـامـه

کشته شدن  15رسباز پولیس در بغالن

وزارت دفــاع اعــام کــرده اســت کــه نیروهــای ارتــش بــا
راهانــدازی عملیاتــی ،ولســوالی بهــارک والیــت تخــار را بــه
گونــهی کامــل از وجــود طالبــان پــاک کــرده انــد.
ایــن وزارت ،روز سهشــنبه ( 8دلــو) بــا نــر اعالمیــهای
گفتــه اســت ،در نتیج ـهی عملیــات نیروهــای ارتــش زیــر نــام
«پامیــر  »410متــام روســتاها بــه شــمول حاجــی پهلــوان و
مســجد ســفید کــه از پایگاههــای اساســی هراسافگنــان
طالــب بــود ،پــاک شــده اســت.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه نیروهــای ارتــش بــه منظــور

جلوگیــری از ایجــاد تهدیدهــای تروریســتی در ولســوالی
بهــارک ،پایــگاه و پاســگاههای امنیتــی میســازند.
ایــن در حالــی اســت کــه وزارت دفــاع ،در اوایــل مــاه
میــزان ســال جــاری نیــز از پاکســازی کامــل ایــن والیــت از
وجــود هراسافگنــان طالــب خــر داده بــود.
والیــت تخــار در شــال-رشق افغانســتان ،در یــک ســال
اخیــر ،بــه شــدت ناامــن شــده اســت و طالبــان حمــات
زیــادی را بــر ولســوالیهای مــاورای کوکچــه راهانــدازی کــرده
انــد.

افغانستان و پاکستان برای مبارزه با مواد مخدر
تفاهمنامه امضا کردند

دولتهــای افغانســتان و پاکســتان ،تفاهمنامــهی
مشــرکی را بــه منظــور افزایــش همکاریهــای دوجانبــه در
راســتای مبــارزه بــا قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر ،بــه امضــا
رســاندند.
وزارت داخلــه ،روز سهشــنبه ( ۸دلــو) بــا نــر اعالمی ـهای
گفتــه اســت کــه ایــن تفاهمنامــه ،از ســوی محمدهاشــم
اورتــاق ،معــاون مبــارزه علیــه مــواد مخــدر و احمدجاویــد
ســلیمی ،دبیــر وزارت کنــرل مــواد مخــدر پاکســتان بــه
امضــا رســیده اســت.
ایــن وزارت ،افــزوده اســت کــه تفاهمنامــهی مشــرک،
دولــت پاکســتان را متعهــد میســازد تــا در راســتای

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

مبــارزه بــا تولیــد ،قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر ،بــا دولــت
افغانســتان همــکاری کنــد.
در ایــن تفاهمنامــه ،راهکارهــای مشــخصی در راســتای
مبــارزه بــا تولیــد ،قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر نیــز تســجیل
یافتــه کــه هــر دو طــرف را قــادر میســازد بــر اســاس آن ،در
محــو ایــن پدیــده همــکاری کننــد.
مــواد مخــدر ،یکــی از بزرگتریــن منابــع مالــی
گروههــای تروریســتی در افغانســتان محســوب میشــود.
دولــت افغانســتان قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر را در کنــار
فعالیــت گروههــای تروریســتی ،عامــل ناامنــی ایــن کشــور
میدانــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

دولــت چیــن روز سهشــنبه ( ۸دلــو) بــا نــر گزارشــی
اعــام کــرد کــه آمــار قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن
کشــور ،بــه  ۱۰۶نفــر افزایــش یافتــه و همچنــان بیــش
از چهــار هــزار نفــر را مبتــا کــرده اســت.
نســل تــازهی ویــروس کرونــا ،بــار اول در شــهر ووهــان
چیــن مشــاهده شــد و پــس از آن ،از ووهــان بــه ســایر
شــهرهای ایــن کشــور شــیوع پیــدا کــرد .در حــال
حــارض رفتوآمــد هواپیــا ،قطــار و بسهــای شــهری
بــه شــهر ووهــان بــه حالــت تعلیــق در آمــده اســت تــا از
شــیوع بیشــر ایــن ویــروس کشــنده ،جلوگیــری شــود.
گفتــه میشــود کــه دولــت چیــن ،رخصتیهــای
ســال نــو خــود را تــا ســه روز دیگــر متدیــد کــرد تــا
بــا نگــه داشــن مــردم در خانــه ،خطــر ابتــا بــه ایــن
ویــروس را کاهــش دهــد و بــه آژانسهــای مســافرتی
خــود نیــز دســتور داده اســت تــا تورهــای گروهــی خــود
را در رسارس ایــن کشــور لغــو کننــد.
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در چیــن ،مــواردی از
ایــن ویــروس در ســایر کشــورهای جهــان هــم گــزارش
شــده اســت.
بــه دنبــال افزایــش قربانیــان ایــن ویــروس در چیــن
،مقامــات بهداشــت آمریــكا بــه شــهروندان خــود توصیــه
کــرده اســت تــا از ســفر غیــر رضوری بــه متــام نقــاط
چیــن بــه خصــوص شــهر ووهــان مرکــز شــیوع ایــن

حمداللــه محــب ،مشــاور شــورای امنیــت ملــی ،تأکیــد
میکنــد ،گــروه طالبــان تــاش دارد کــه ســال آینــده،
دامنــهی جنــگ بــه والیتهــای شــالی و شــال – رشقــی
کشــیده شــود.
آقــای محــب کــه روز سهشــنبه ( ۸دلــو) بــه منظــور بررســی
وضعیــت امنیتــی والیــت جوزجــان بــه شــهر شــرغان رفتــه
بــود ،بــا عبدالرشــید دوســتم ،معــاون اول ریاســتجمهوری،
دیــدار کــرد و بــه خربنــگاران گفــت« :بــر اســاس اطالعــات
امنیتــی ،دشــمن بــرای ســال آینــده ،روی شــال و شــال –
رشق مترکــز خواهــد کــرد».
او افــزود کــه هراسافگنــان طالــب در جریــان جنــگ ،از
غیرنظامیــان ،بــه ویــژه کــودکان و بانــوان ،بــه عنــوان ســپر
انســانی اســتفاده میکننــد و ایــن قابــل قبــول نیســت.
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
کــرده اســت .طالبــان نبایــد از غیرنظامیــان بــه عنــوان ســپر
انســانی اســتفاده کننــد ،تلفــات غیرنظامیــان قابــل قبــول
نیســت».
از ســویی هــم ،عبدالرشــید دوســتم ،معــاون اول
ریاســتجمهوری نیــز تأکیــد کــرد کــه گــروه طالبــان ،بــرای
جنــگ بهــاری آمادگــی میگیــرد و نیروهــای امنیتــی نیــز
آمادگــی کاملــی بــرای مبــارزه بــا آنهــا دارنــد.
او گفــت کــه نیروهــای امنیتــی بایــد عملیاتــی را راهانــدازی
کــرده و مناطــق ناامــن را از وجــود طالبــان پاکســازی کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه امســال نیــز ،والیتهــای شــالی
افغانســتان ،دســتخوش ناامنیهــای فراوانــی بــوده اســت.
از آغــاز ســال جــاری تــا کنــون ،بارهــا شــاری از مناطــق در
شــال افغانســتان ،بــه دســت طالبــان ســقوط کــرده اســت.
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چهارشنبه

ســخنگوی ریاســتجمهوری ،اعــام کــرده اســت کــه
هیأتــی بــرای رســیدگی بــه خواســتههای باشــندگان والیــت
غــور ایجــاد شــده اســت.
صدیــق صدیقــی ،روز سهشــنبه ( 8دلــو) در برگــهی
تویــرش نوشــت کــه رییسجمهــور غنــی ،هیــأت بــا
صالحیتــی را ایجــاد کــرده تــا در جریــان دو روز آینــده بــه
والیــت غــور رفتــه و بــه خواســتههای باشــندگان ایــن والیــت
رســیدگی کنــد.
او نوشــته اســت« :ایــن هیــأت ،موظــف شــده تــا
خواســتههای باشــندگان غــور را بــا دقــت شــنیده و در
راســتای رســیدگی بــه خواســتههای مــروع آنهــا،
پیشــنهادهای واضــح ارائــه کنــد».
ایــن در حالــی اســت کــه صدهــا نفــر از باشــندگان
والیــت غــور در جریــان چنــد روز گذشــته ،در واکنــش بــه
درنظرنگرفــن بودجــه بــرای ســاخت شــاهراه والیتهــای
مرکــزی در ســند بودجــهی ســال مالــی  ،۱۳۹۹دســت بــه
اعــراض زده انــد.

ایــن معرتضــان ،حکومــت مرکــزی را بــه تبعیــض متهــم
کــرده و هشــدار داده انــد کــه اگــر بــه خواســتههای آنهــا
رســیدگی نشــود ،دامنــهی اعرتاضهــای شــان گســرش
خواهــد یافــت.
ســند بودجــهی ســال مالــی  ،۱۳۹۹هفتــهی گذشــته
از ســوی مجلــس مناینــدگان تصویــب شــد .شــاری از
نهادهــای مدنــی ،ایــن ســند را نامتــوازن خوانــده انــد.
ســیداکرام افضلــی ،رییــس اجرایــی دیدبــان شــفافیت،
هفتــهی گذشــته در یــک نشســت خــری ،ســند بودجــهی
ســال مالــی  1399را نامتــوازن خوانــد و گفــت کــه ایــن
ســند ،بــر اســاس معاملـهای میــان پارملــان و قــوهی اجرایــی،
بــه تصویــب رســیده اســت.
والیــت غــور در غــرب افغانســتان ،در حــال حــارض،
یکــی از والیتهــای محــروم اســت؛ امــا زمانــی ،مرکــز
امپراتوطــی غوریهــا بــود .از ســویی هــم ،ایــن والیــت
بــه دلیــل حضــور گســردهی طالبــان ،بــا چالشهــای
امنیتــی فروانــی روبــرو اســت.

عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی،
تأکیــد میکنــد ،کســانی کــه فکــر میکننــد بــا خــروج
نیروهــای امریکایــی از افغانســتان برنــدهی جنــگ میشــوند،
دچــار اشــتباه محــض شــده انــد.
آقــای عبداللــه ،روز سهشــنبه ( 8دلــو) در مراســم
گرامیداشــت از ســیویکمین ســالروز حملــه شــوروی بــر
مــردم ســالنگ در والیــت پــروان ،گفــت کــه دولت افغانســتان،
آمــادهی گفتوگوهــای همهشــمول در مــورد صلــح اســت.
او افــزود« :بــا هرکســی کــه بــا مــا در جنــگ اســت،
آمــادهی گفتوگوهــای همــه شــمول بــا هیــأت همــه شــمول
اســتیم؛ امــا آنهایــی کــه فکــر میکننــد بــا خــروج کــم و یــا
زیــاد نیروهــای امریکایــی در جنــگ پیــروز میشــوند ،دچــار
اشــتباه محــض شــده انــد؛ چــون ایــن راه ،غلــط خوانــدن
تاریــخ و ذهــن مــردم افغانســتان اســت».
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد هفتــهی
گذشــته ،رهــران حکومــت وحــدت ملــی ،در مــورد
پیشبــرد مذاکــرات صلــح بــا طالبــان ،دچــار اختالفــات
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به خواستههای باشندگان غور ایجاد کرد

زیــادی شــده انــد.
رییسجمهــوری غنــی ،تأکیــد میکنــد کــه کاهــش
خشــونت از ســوی طالبــان ،پذیرفتنــی نیســت؛ بلکــه بایــد
ایــن گــروه بــه آتشبــس تــن بدهــد .امــا عبداللــه عبداللــه،
میگویــد کــه آمــادهی مذاکــرهی بــدون قیــد و رشط بــا
طالبــان اســت و گفتوگوهــای صلــح بایــد از انحصــار ارگ
خــارج شــود.
آقــای عبداللــه ،چنــد روز پیــش طــی نشســتی در کابــل،
تأکیــد کــرده بــود کــه مذاکــرات صلــح ،نبایــد در انحصــار ارگ
ریاس ـتجمهوری باشــد؛ زیــرا هم ـهی مــردم افغانســتان حــق
دارنــد در گفتوگوهــای صلــح حضــور داشــته باشــند.
گذشــته از ایــن ،گفتوگوهــا میــان ایــاالت متحــدهی
امریــکا و طالبــان ،در جریــان چنــد مــدت گذشــته ،وارد
فــاز جدیتــری شــده اســت .گــروه طالبــان ،بــا کاهــش
خشــونتها موافــق کــرده و ابــراز امیــدواری کــرده کــه
توافقنامــهی صلــح میــان ایــن گــروه و امریــکا ،بــه زودی
امضــا شــود.

 9دلو 1398

مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،تأکیــد میکننــد کــه در رونــد رســیدگی بــه
شــکایتهای اســتینافی «بزرگتــر» ،پیرشفــت خوبــی
صــورت گرفتــه اســت.
محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی ایــن کمیســیون ،روز
سهشــنبه ( 8دلــو) بــه خربنــگاران گفــت کــه در راســتای
رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی ،پیرشفــت خوبــی
صــورت گرفتــه و تــا پایــان هفتــهی جــاری ،فیصلههــای
مهمــی اعــام خواهــد شــد.
او افــزود« :کارهــای کمیســیون شــکایات ،نســبت
بــه اعرتاضاتــی کــه بــه صــورت اســتینافی در قالــب
موضوعــات کالنتــر درج شــده بــود ،بــه شــمول  300هــزار
رأی جنجالــی ،پیرشفــت خوبــی داشــته اســت .تــا پایــان
ایــن هفتــه ،موضوعــات بــزرگ روی میــز کمیشــران قــرار
میگیــرد و شــاهد برخــی فیصلههــای مهــم خواهیــم بــود».
آقــای الیاســی ،در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 300
هــزار رأی جنجــال باطــل اعــام میشــود و یــا خیــر ،گفــت:
«بحــث و بررســی ادامــه دارد و تــا کنــون دیدگاههــا نهایــی
نشــده اســت».
او ،بــه دســتههای انتخاباتــی اطمینــان داد کــه
بــه شــکایتهای اســتینافی بزرگتــر ،پیــش از زمــان
تعیینشــدهی قانونــی ،رســیدگی خواهــد شــد.
آقــای الیاســی عــاوه کــرد« :اگــر والیــت بــه والیــت پیــش
برویــم ،زمــان طوالنــی را در پیــش خواهیــم داشــت ،ولــی مــا
ایــن کار را منیکنیــم ،در چارچــوب قانــون حــق داریــم تــا
بــه شــکایتهای بــزرگ ،زوتــر رســیدگی کنیــم .برخــی از
شــکایتهایی کــه مربــوط بــه افــراد اســت ،حتــا اگــر مــورد
بــه مــورد پیــش بــرود ،میتوانــد تــا زمــان تعیینشــده نهایــی
و فیصلــه شــود».

ســخنگوی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،همچنــان گفــت کــه رونــد دســتهبندی
شــکایتهای اســتینافی در  18والیــت پایــان یافتــه و
چندیــن والیــت دیگــر نیــز در مرحلــهی نهایــی قــرار دارد.
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،هفتــهی گذشــته اعــام کردنــد کــه بیــش از
ت اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت.
شــش هــزار شــکای 
بیشــرین شــکایتهای اســتینافی ،از ســوی دســتههای
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،دولتســاز و صلــح و عدالــت
اســامی ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی،
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس از
تکمیــل بازشــاری آرا ،اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن نتیجــه،
محمــدارشف غنــی ،بــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا
در صــدر و عبداللــه عبداللــه ،در مقــام دوم قــرار گرفــت.
آقــای غنــی بیــش از  ۹۲۳هــزار رأی ( ۵۰.۶۴درصــد) و
آقــای عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار رأی ( ۳۹.۵۲درصــد)
بــه دســت آورد.
بــر اســاس بررســیهای ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار
شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،فیصلــه شــده اســت
کــه آرای بیــش از پنــج هــزار محــل رأیدهــی بازشــاری
شــود.
بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای اســتینافی ،دفــر
مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
در جریــان  ۱۵روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

عبدالله به طالبان :با خروج امریکا
برندهی جنگ نخواهید شد
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سوء مدیریت پولهای کمکی؛ نشانهی فساد در افغانستان است
صدها میلیون دالر از کمکهای خارجی
برای بازسازی نهادهای تخریب شده در
ِ
جنگ افغانستان ،به این کشور رسازیر
شد .با در نظر داشت چنین مبلغ
هنگفتی از پولِ دولت امریکا که به
طور فزایندهای به افغانستان فرستاده
میشد ،ایاالت متحده دو رشکت
حسابرسی را استخدام کرد که یکی از
آنها ،بازرس ویژهی ایاالت متحده برای
بازسازی افغانستان (سیگار) است که
مشخص کند آیا میتوان در حفاظت از
این پولها ،به دولت افغانستان اعتامد
کرد یا خیر.

نویسنده :هامیون خان – یوراسیا ریویو
مرتجم:مهدی غالمی

دوام آشفتگی سیاسی در افغانستان باعث به وجود
آمدن نهادهایی مانند منایندگیهای اقتصادی و مالی
شده است .بحران اقتصادی و کمبود تخصص در بخش
مالی ،منجر به سوءمدیریت پولهایی شد که مستقیم وارد
افغانستان گردید؛ پولهایی که رسانجام باعث تولد فساد
اداری شد .گر چه در یک و نیم دههی پیش ،دولتها
تالشهایی برای محو فساد کرده اند و منایندگیهای مالی
افغانستان هم تا جایی بازسازی شده؛ اما هنوز هم نیاز
مناسب پولهای خارجی که به
فوریای به مدیریت مالی
ِ
افغانستان رسازیر شده ،وجود دارد.
برپایهی شاخص احساس فساد در سال  2018که
توسط سازمان شفافیت بینامللل تهیه میشود ،افغانستان
از میان  175کشور ،رتبهی  172را در کمترین فساد دارد
و این بدان معنا است که افغانستان سومین کشور فاسد
دنیا است .رتبهی فساد افغانستان بین سالهای  2005تا
 ،2018به طور میانگین  169.62بود ،در سال  2011به
باالترین حدش  180و در سال  2005به کمترین حدش
یعنی  117رسیده بود.
صدها میلیون دالر از کمکهای خارجی برای بازسازی
ِ
جنگ افغانستان ،به این کشور
نهادهای تخریب شده در
رسازیر شد .با در نظر داشت چنین مبلغ هنگفتی از پو ِ
ل
دولت امریکا که به طور فزایندهای به افغانستان فرستاده
میشد ،ایاالت متحده دو رشکت حسابرسی را استخدام
کرد که یکی از آنها ،بازرس ویژهی ایاالت متحده برای
بازسازی افغانستان (سیگار) است که مشخص کند آیا
میتوان در حفاظت از این پولها ،به دولت افغانستان
اعتامد کرد یا خیر.
با این حال ،یافتههای سیگار از عملیات مالی دولت
افغانستان فاجعهبار بود و مقامهای امریکایی نیز سعی
کردند آن یافتهها را همگانی نکنند؛ اما با وجود هشدار
حسابرسان مبنی بر این که منیتوان به هیچ کدام از
وزارتخانههای افغانستان اطمینان کرد که از دزدی
شدن یا به هدر رفنت پولها جلوگیری کند .مشکالتی که
حسابرسان به آن اشاره کرده بودند ،با جزئیات در گزارشی
که توسط بازرس ویژهی ایاالت متحده برای بازسازی
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افغانستان تهیه شده بود ،به نرش رسید .یافتههای سیگار
ِ
فراست دادن
پرسشهای بیشرتی را در مورد مؤثریت و
چنین مبلغ هنگفتی به طور مستقیم به دولت افغانستان،
برانگیخت؛ کشوری که رتبهی باالیی در فهرست فاسدترین
دولتها دارد.
ِ
دانش مالی
مدیریت پولها کمکی توسط افرادی که
کمی دارند ،فساد را در افغانستان تقویت میکند .اغلب
وزارت مالیه به دلیل کمبود کارمندان حرفهای ،نتوانسته بر
پولهایی که به دیگر وزارتخانهها داده میشود ،نظارت و
کنرتل داشته باشد؛ وزارتخانههایی که پولها را بر اساس
برنامه مرصف منیکنند و این کار منجر به فساد میشود.
فساد هم در سوی مقابل ،باعث مسدود شدن کمکهای
خارجی به افغانستان میشود ،یکی از منونههای آن کمک
مالی ایاالت متحده برای ساخت یک پروژهی برقی آبی برای
تهیهی برقِ شهر جنوبی کندهار و شهر جنوبرشقی غزنی
بود که متوقف شد .مایک پمپئو ،وزیر خارجهی امریکا در
یک بیانیهی نوشتاری گفت« :با توجه به ناتوانی دولت
افغانستان برای مدیریت شفاف منابع دولت امریکا ،قرار
است این پروژه بدون کمک مالی ایاالت متحده ساخته
شود».
از آنجایی که افغانستان ،پیشکسوت چندین دهه
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جنگ است و اساسهای آن تازه تشکیل شده است،
تخصیص کمکهای خارجی بدون کنرتل و مدیریت
مناسب ،مانند این است که رهربی یک رشکت را به فرد تازه
فارغشدهای بسپاریم که در محیط حرفهای کار میکند.
بنابراین ،ایاالت متحده باید روی دیگر سکه را هم ببیند.
با این حال ،از زمانی که توافقنامهی صلح میان امریکا و
طالبان آغاز شده ،ایاالت متحده به طور فزایندهای تالش
کرده تا برای مبارزه با فساد ،بر دولت افغانستان فشار
وارد کند .پمپئو در بیانیهای گفت« :انتظار داریم دولت
افغانستان تعهد مشخصی برای مبارزه با فساد از خود نشان
دهد تا به مردم افغانستان خدمت کند و اعتامد شان را نگه
دارد .آن عده از رهربان افغانستان که نتوانند این معیار را
رعایت کنند؛ باید پاسخگو باشند».
افزون بر این ،جانبداری و خویشاوندگامری ،مانع
دیگری بر رس راه ادامهی کمکهای مالی است و زمینه را
برای فساد آماده میکند .به طور مثال ،زمانی که یک وزارت
بخواهد برای یک روستا آب پاک تهیه کند ،گاهی وقتها
دادن قرارداد پروژه تنها به قدرتمندان هامن محل ،مانند
اعضای پارملان ،مدیران ولسوالی یا فرماندهان پولیس
مقدور است .اگر نتوانند قرارداد را به دست بیاورند ،تالش
میکنند سهم شان را با اخاذی بگیرند .گاهی اوقات،
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همکاران تسهیلکنندهی وزارت ،تجهیزات شان را از
دست میدهند یا میبینند که وسایل شان در پروژههای
جادهسازی آتش گرفته است؛ زیرا از پرداخت رشوه به
گروههای مسلح که در آن منطقه حاکم اند ،خودداری کرده
اند.
وزارت انکشاف دهات مهمترین بازوی دولت به شامر
میرود .این وزارت در بازسازی نزدیک به 35.000
هزار روستا از تقریبا  40.000روستا در رسارس کشور
دخیل است .در این میان ،این وزارتخانه  70درصد از
زیرساختهای اساسی مردم افغانستان را تهیه میکند؛
مانند درمانگاه والدی ،مکتب ،کارهای آبی ،پل ،جاده،
مراکز آموزشی زنان و پروژههای انرژی خورشیدی .انجام
این کارها برای مردم نیازمند بسیار مهم است؛ اما اغلب
چنین پروژهها توسط سیاسیتمداران فاسد که به دنبال
هر گونه بدیل دیگر برای دست یافنت به پول استند ،مختل
میشود.
با توجه به مزاحمتهای مرض سیاسی در کشور که
عامل کمککنندهای به فساد اداری است ،دولت مرکزی
باید از ایجاد آموزشهای مالی و اساسهای توسعهای برای
آنهایی که اجازه دارند بر پولهای کمکی نظارت کنند،
اطمینان دهد .افزون بر این ،نیاز به آموزشهای مالیای
داریم که هدف آن مدیریت درست پولهای کمکی باشد و
از سوءاستفاده از چنین پولها ،جلوگیری کند.
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