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گزارش روز

گفت وگو

پیامدهای جنگ احتاملی
 ایران و امریکا در افغانستان 

چهــار ســال پیــش، بــدون این کــه کســی از او مشــوره ای 

گرفتــه باشــد، ماننــد هــزاران دخــر افغانســتانی، بــه نــکاح 

ــه  ــدارد. ریحان ــد کــه هیــچ شــناختی از او ن مــردی درمی آی

)نــام مســتعار(، وقتــی چهــار ســال پیــش بــه خانــه ی 

شــوهر مــی رود، بدبختی هایــش رشوع می شــود. شــوهر 

رابطــه ی  شــان  ازدواج  اول  روزهــای  هــان  از  ریحانــه 

خوبــی بــا او نــدارد و گاهــی بــا تحریــک خانــواده بــا ریحانــه 

بدرفتــاری می کنــد. دو ســال بعــد از ازدواج شــان کــه تــازه 

اولیــن کــودک شــان بــه دنیــا آمــده اســت، شــوهر ریحانــه 

تــرک می کنــد.  ایــران،  بــه قصــد کار در  را  افغانســتان 

بــا ســفر شــوهر ریحانــه بــه ایــران، ریحانــه می مانــد و 

ــد. ــرت دارن ــه نف ــه از ریحان ــوهرش ک ــواده ی ش خان

شــوهر ریحانــه بــا ســفرش بــه ایــران، دیگــر یــادی از زن 

ــارف  ــن مص ــرای تأمی ــم ب ــی ه ــد و پول ــوزداش منی کن و ن

آنــان منی فرســتد. خانــواده ی شــوهر ریحانــه کــه بــه لحــاظ 

ــد ... ــی ندارن اقتصــادی وضعیــت خوب

هــزاران شورشــی  گــروه طالبــان کــه در افغانســتان 

ــاالت  ــان ای ــه می ــی ک ــای صلح ــد، گفت وگوه ــی ان زندان

را  اســت  شــکل گیری  حــال  در  طالبــان  و  متحــده 

تکــت آزادی شــان می داننــد. آن هــا آگاه انــد کــه آزاد 

ــه  ــر گون ــدی ه ــای کلی ــی از رکن ه ــا یک ــردن زندانی ه ک

بــه جنــگ 18ســاله ی  دادن  پایــان  بــرای  توافق نامــه  

افغانســتان اســت؛ جنگــی کــه طوالنی تریــن درگیــری 

می شــود. محســوب  واشــنگنت  نظامــی 

یکــی از مقامــات طالبــان کــه از جریــان گفت وگوهایــی 

کــه در قطــر برگــزار شــده و گاهــی رشوع و گاهــی متوقــف 

می شــود آگاه اســت، گفــت یــک لیســت تقریبــا پنــج 

ــا  ــه امریکایی ه ــان ب ــروه طالب ــان گ ــری از زندانی ــزار نف ه

داده شــده و آزادی آن هــا در توافق نامــه ای کــه روی آن 

بحــث می شــود، نوشــته شــده اســت؛ ایــن مقــام طالبــان 

بــه رشط افشــا نشــدن نامــش صحبــت کــرد؛ زیــرا اجــازه ی 

صحبــت بــا رســانه ها را نداشــت. مقامــات دولتــی امریــکا 

ــی از  ــان بخش ــه آزادی زندانی ــد ک ــه ان ــتان گفت و افغانس

مذاکــرات اســت.

کــردن  آزاد  می گوینــد  تحلیل گــران  از  برخــی  امــا 

در  صلــح  تضعیــف  باعــث  اســت  ممکــن  زندانیــان 

افغانســتان شــود. مایــکل کوگلــان، معــاون برنامــه ی 

آســیا در مرکــز ولیســون کــه در امریــکا موقعیــت دارد، 

هشــدار داد: »نیــاز اســت کــه مقامــات افغــان و امریکایــی، 

روی آزاد کــردن هــر کــدام ...

ــه  ــت، بلک ــرادی نیس ــردی و انف ــده ی ف ــک پدی ــرم ی ج

ــه  ــتقیم ک ــر مس ــی غی ــی دارد. قربان ــی دو قربان ــر جرم ه

جامعــه و دولــت اســت و قربانــی مســتقیم جــرم کــه فــرد یــا 

ــکاب  ــه ممکــن اســت از ارت ــه اســت. مجنی علی مجنی علی

ــه رو  ــانی روب ــوی و جس ــادی، معن ــای م ــه رضر ه ــرم ب ج

مجنی علیــه  جرم شناســان،  از  بعضــی  نظــر  از  شــود. 

دارد  تعیین کننــده  نقــش  مجرمانــه  عمــل  ارتــکاب  در 

و نبایــد نقــش او را در ارتــکاب جــرم نادیــده گرفــت. 

بزه دیده شناســی کــه شــخصیت مجنی علیــه را بررســی 

می کنــد، در قــرن 19 بــه  عنــوان رشــته ی مســتقل در آمــد 

تــا ایــن نکتــه را بررســی کنــد کــه آیــا مجنی علیــه، هــم در 

ــر؟ ــا خی ــکاب جــرم نقــش دارد ی ارت

مبحث اول: تعاریف مجنی علیه 

انگلیســی  زبــان  در  )بزه دیــده(  مجنی علیــه  واژه ی   

عربــی  زبــان  در  آن  بــرای  و  اســت   )victim( معــادل 

واژه هــای متعــددی چــون؛ مجنی علیــه، مــرور، متــرر، 

ــن،  ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــتفاده می ش ــز اس ــره نی ــه و غی ضحی

ــف  ــه تعاری ــز از مجنی علی ــان نی ــدان و حقوق دان دانش من

متفــاوت ارائــه کــرده  انــد. دکــر نجفــی ابرندآبــادی، 

مجنی علیــه را شــخصی می دانــد کــه »در پــی یــک رفتــار 

ــروح،  ــرر، مج ــت، مت ــه اس ــام گرفت ــرم ن ــه ج ــانی ک انس

مــروب، مقتــول و... واقــع می شــود.«

»شــخصی  مجنی علیــه  افغانســتان  جــزای  کــود  در 

ــه  ... ــرم، صدم ــکاب ج ــر ارت ــه اث ــه ب ــت ک اس

طالبان زندانی چشم
 به راه صلح اند

حقوق قربانی جرم »مجنی علیه« در قانون اجراآت 
جزایی و قانون منع خشونت علیه زن

34

و مراقبــت ســالنگ ها  اداره ی حفــظ  مســؤوالن 

ــی  ــالنگ جنوب ــرف در س ــت ب ــه ضخام ــد ک می گوین

بــه یــک مــر و 40 ســانتی  و در ســالنگ شــالی بــه 

80 ســانتی مر رســیده اســت. 

پــس از آن  کــه نیروهــای امنیتــی، بــه دلیــل 

ســوی  از  فرش شــده  ماین هــای  و  هــوا  رسدی 

... طالــب  هراس افگنــان 

مســؤوالن محلــی، در والیــت تخــار، می گوینــد 

ــه ی  ــوالی ینگی قلع ــاله، در ولس ــک زن 28 س ــه ی ک

ــت. ــا آورده اس ــه دنی ــل ب ــار طف ــت، چه ــن والی ای

من فرزند فقر و دردم؛ فقر دلیل 
اصلی حضورم در ورزش بود

 ایران هرگز جنگی
 را نربده است

طالبان آننت های مخابراتی را 
در درزآب جوزجان

 به آتش کشیدند

زنی در تخار چهار طفل
 به دنیا آورد

مسؤوالن سالنگ ها:
 شاهراه به روی موترهای 

مسافربری باز است گفت وگو با بازمحمد مبارز

 )ورزشکار(
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کبودی گردنش نجات از مرگ را روایت می کند زندگی به رنگ زن
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ــان  ــه در جری ــت ک ــرده اس ــام ک ــه  اع وزارت داخل

ــادی، حــدود 7391 غیرنظامــی در  ســال 2019 می

ــدند.  ــی ش ــته و زخم ــتان کش افغانس

از  )13جــدی(  جمعــه  روز  کــه  خربنامــه ای  در 

ــر رســیده، آمــده اســت کــه  ــه ن ــن وزارت ب ســوی ای

ــان  ــان ســال گذشــته ی میــادی، هراس افگن در جری

ــار  ــاری، انفج ــای انتح ــدازی حمله ه ــا راه ان ــب ب طال

مایــن و حمله هــای چریکــی، ســبب کشــته شــدن 

2219 غیرنظامــی در افغانســتان شــده انــد. 

بــر بنیــاد ایــن خربنامــه، در جریان ســال گذشــته ی 

ــه ی  ــز در نتیج ــی نی ــدود 5172 غیرنظام ــادی ح می

حمله هــای هراس افگنــان طالــب زخــم برداشــته انــد. 

وزارت داخلــه ضمــن ایــن کــه کشــتار غیرنظامیــان 

را جنایــت جنگــی خوانــده ...

در سال 2019 بیش از 7هزار و 
300 غیرنظامی در افغانستان 

کشته و زخمی شدند
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فرمانــده ی  ســلیانی،  قاســم 

ــران  ــداران ای ــپاه پاس ــدس س ــروی ق نی

و شــاری از فرماندهــان ارشــد گــروه 

ــه  ــح روز جمع حشدالشــعبی عــراق، صب

)13 جــدی( در حملــه ی بالگردهــای 

بغــداد  هوایــی  میــدان  در  امریکایــی 

ــد  ــکا تأیی ــاع امری ــدند. وزارت دف ــته ش ــراق کش ــت ع پایتخ

کــرده کــه قاســم ســلیانی کشــته شــده و دســتور حملــه بــه 

ــرده  ــادر ک ــکا، ص ــوری امری ــپ« رییس جمه او را »دونالدترام

ــه، ابومهــدی املهنــدس، معــاون رهــرب  اســت. در ایــن حمل

حشدالشــعبی و مدیــر روابــط عمومــی ایــن گــروه نیــز کشــته 

ــه  ــت ک ــراق اس ــیعه در ع ــبه نظامی ش ــروه ش ــن گ ــدند. ای ش

بــه شــدت از ســوی دولــت ایــران حایــت می شــود.

از ســویی هــم، دولــت ایــران بــا تأییــد کشــته شــدن 

ســلیانی، هشــدار داده اســت کــه »انتقــام ســختی« در 

انتظــار جنایت کارانــی اســت کــه دســت بــه چنیــن اقدامــی 

زده انــد. علــی خامنــه ای، رهــرب ایــران، گفتــه کــه کار او و راه 

او )قاســم ســلیانی( متوقــف و بســته نخواهــد مانــد. در عین 

حــال، محســن رضایــی، یکــی از فرماندهــان پیشــین ســپاه 

پاســداران ایــران و دبیــر کنونــی مجمــع تشــخیص مصلحــت 

ــه  ــدار داده ک ــز هش ــران نی ــام ای نظ

ــکا در راه  ــه امری انتقــام ســختی علی

اســت. جــواد ظریــف، وزیرخارجــه ی 

ایــران، در واکنــش بــه کشــته شــدن 

قاســم ســلیانی در توئیــر خــود، آن 

ــته و  ــی« دانس ــزم بین امللل را »تروری

تأکیــد کــرده کــه واشــنگنت مســؤول 

پیامدهــای ایــن رویــداد اســت.

پــس از کشــته شــدن ســلیانی، 

ایــران  پاســداران  ســپاه  معــاون 

شــدن  کشــته  کــه  می گویــد 

بــه  مربــوط  تنهــا  نــه  ســلیانی 

بــه  بلکــه  اســت،  ایــران  دولــت 

کشــورهای اســامی ارتبــاط دارد. 

ــان افغانــی  او خیلــی واضــح از جوان

ــد کــه در  و پاکســتانی ســخن می زن

ــه ی  ــا هم ــا ب ــی، آن ه ــط کنون رشای

ــهادت  ــه ش ــارض ب ــه ح ــوا در صحن ق

اســتند.

قاسم سلیامنی کی بود؟

ــده ی  ــاله، فرمان ــلیانی 59س س

ایرانــی  سیاســت مدار  و  نظامــی 

فرمانــده ی  عنــوان  بــه  او  بــود. 

پاســداران  ســپاه  قــدس  نیــروی 

ــت می کــرد و در ســال 1389  فعالی

دولــت ایــران درجــه ی »رسلشــکری« 

را بــه او اعطــا کــرد. فعالیت هــای 

باعــث  ســلیانی  هوش مندانــه ی 

رهــرب  علــی خامنــه ای،  کــه  شــد 

کنــد.  خطــاب  زنــده  شــهید  را  او  ایــران، 

بین املللــی،  جــرال  ســایه،  فرمانــده ی 

ــوس  ــوز، کاب ــده ی مرم ــده، فرمان ــبح فرمان ش

دشــمن، مالــک اشــرزمان، جــرال حــاج 

قاســم و لقب هــای دیگــری بــه او داده شــده 

ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــن لقب ه ــه ی ای و هم

او از شــهرت داخلــی در ایــران و در ســطح 

جهــان برخــوردار اســت.

و  تقویــت  در  ســلیانی  قاســم 

قدرت مندســازی گروه هــای اســامی در خاورمیانــه و حتــا 

کــرد.  ایفــا  را  برجســته ای  نقــش  افریقــا  از  بخش هایــی 

او نقــش مهمــی را در قــدرت نظامــی حزب اللــه لبنــان، 

شکســت ارسائیــل از جنــوب لبنــان، جنــگ افغانســتان، 

ــی  ــس از رسنگون ــراق پ ــی ع ــای سیاس ــه فض ــکل دهی ب ش

در  جنگــی  وضعیــت  رونــد  تغییــر  صدام حســین،  دولــت 

ســوریه و مبــارزه بــا داعــش در عــراق را داشــته اســت. 

هرچنــد، ســلیانی تــاش می کــرد کــه از حضــور علنــی در 

ــر،  ــا در دو ســال اخی ــد؛ ام ــز کن نشســت های عمومــی پرهی

بــه دلیــل دســت آوردها و طرح هــای بی نظیــر او، دولــت 

ایــران تصاویــر متعــددی از او نــر و چهــره ی او را بــه رقبــای 

منطقــه ای و جهانــی خــود معرفــی کــرد.

روابط امریکا و ایران

ایــران هویــت ضــد امریکایــی دارد و ایــن هویــت تعریــف و 

تبییــن شــده کــه غیرقابــل بازگشــت اســت تــا از ایــن تعریــف 

منــرف شــود و امریــکا هــم بــه ایــن فهــم پــی بــرده کــه بــا 

ایــران کنــار منی آیــد. چنــد ســالی می شــود کــه دو طــرف در 

یــک مســیر تصــادم و یــا هــم شــاخ بــه شــاخ قــرار گرفتنــد. در 

دو ســال اخیــر، دولــت ایــران بــه شــدت مــورد تحریــم جهانی 

ــر  ــش از ه ــم بی ــن تحری ــت و ای ــرار داش ــکا ق ــوی امری از س

ــرف و  ــا ح ــرد؛ حت ــار ک ــره و ت ــور را تی ــط دو کش ــی رواب زمان

حدیثــی از جنــگ نظامــی رودرروی ایــران و امریــکا بــه میــان 

ــری را انجــام  ــن  کــه تهــران تاش هــای فراگی ــا ای می آمــد. ب

داد؛ امــا میــزان تحریم هــا فروکــش نکــرد. در جهــت حســن 

ــوس  ــاه ق ــکا، در م ــران و امری ــان ای ــره می ــاز مذاک ــت و آغ  نی

ــر  ــی هم دیگ ــکا دو زندان ــران و امری ــت ای ــاری، دول ــال ج س

دونالدترامــپ،  تبادلــه،  ایــن  از  بعــد  کردنــد.  تبادلــه  را 

ــا  ــگ ب ــکا، اعــام کــرد کــه طــرف دار جن ــور امری رییس جمه

دولــت ایــران نیســت و ایــران نیــز، طــرف دار و مشــتاق صلــح 

ــان را  ــع جه ــلیانی در واق ــم س ــدن قاس ــته ش ــت. کش اس

شــوک داد و تصویــری از جنــگ و خشــونت های جدیــدی 

ــوزه ی  ــه و ح ــه ی خاورمیان ــکا در منطق ــران و امری ــن ای را بی

خلیــج فــارس بــه ذهــن جهــان، خلــق کــرد. در عیــن حــال، 

ــرد  ــه ک ــز یک طرف ــوع را نی ــن موض ــکا، ای ــه ی امری ــن حمل ای

کــه دیگــر گزینــه ی مذاکــره بــا ایــران در جهــت تأمیــن صلــح 

ــود. ــد ب ــه ای، در کار نخواه منطق

دو طــرف حــاال پی بــرده  انــد کــه رویارویــی نیابتــی بــه جایی 

ــه  ــد ک ــانیده ش ــی کش ــه جای ــرف ب ــربد دو ط ــد و راه منی رس

قاســم ســلیانی کشــته شــود و ممکــن اســت در آینــده حوادث 

دیگــری نیــز اتفــاق بیفتــد. هرچنــد، دولــت ایــران قــدرت 

ــی  ــگ نیابت ــا اســتفاده از جن ــا ب ــدارد؛ ام ــل را ن واکنــش باملث

و حمــات تروریســتی، منافــع امریــکا را در منطقــه بــه ویــژه در 

افغانســتان مــورد هــدف قــرار خواهــد داد و بــه احتــال زیــاد، 

دامنــه ی ایــن حمــات بــه داخــل ایــران کشــیده می شــود کــه 

ــت.  ــد رف ــرو خواه ــا ف ــم ایرانی ه ــه چش دود آن ب

ــه  ــه چ ــه ب ــرده ک ــن نک ــکا روش ــت امری ــه، دول ــن  ک ــا ای ب

دلیلــی، بــر فرمانــده ی نیــروی ســپاه پاســداران ایــران حملــه 

کــرده؛ امــا احتــال آن زیــاد اســت کــه پاســخ واشــنگنت در 

قبــال حملــه ی عراقی هــا بــه ســفارت امریــکا در عــراق بــوده 

اســت. هفتــه ی گذشــته، شــار زیــادی از شــهروندان عراقــی 

ــه آتــش کشــیدند  ــرده و آن را ب ــکا هجــوم ب ــه ســفارت امری ب

ــراق  ــود را از ع ــای خ ــنگنت دیپلات ه ــی آن، واش ــه در پ ک

ــرد  ــام ک ــفید اع ــه، کاخ س ــن حمل ــس از ای ــرد. پ ــرون ک بی

ــراق  ــرده در ع ــوذ گس ــران از نف ــرد. ای ــام« می گی ــه »انتق ک

برخــوردار اســت؛ هــم از مذهبیــون شــیعه در ایــن کشــور بــه 

شــدت حایــت می کنــد و هــم گروه هــای نیابتــی ایرانــی در 

عــراق حضــور دارنــد. 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا

نزدیــک  امریــکا  ریاســت جمهوری  انتخابــات  برگــزاری 

آقــای  کشــور،  ایــن  داخلــی  سیاســت های  در  و  اســت 

ترامــپ بــه شــدت تحــت فشــارهای رقیبــان خــود قــرار دارد 

و تاش هــا بــرای اســتیضاح ترامــپ در کانگــرس امریــکا 

جریــان دارد. گــان بــر ایــن مــی رود کــه ترامــپ بــرای 

شکســت مخالفــان خــود و خریــد اعتبــار عمومــی در امریــکا، 

دســت بــه چنیــن اقدامــی زده اســت؛ امــا ایــن اقــدام 

ــده  ــه رو ش ــکا روب ــی امری ــای داخل ــا حایت ه ــم ب ــکا ه امری

و هــم بــا مخالفت هایــی؛ مخالفــان ترامــپ می گوینــد، او 

ــطح  ــکا را در س ــوری امری ــت، امپرات ــت های نادرس ــا سیاس ب

ــال،  ــن ح ــاند و در عی ــزوا می کش ــیب زده و در ان ــان آس جه

ترامــپ بــا سیاســت های ناقــص خــود، امنیــت ملــی امریــکا 

را بــا تهدیــد جهانــی روبــه رو می کنــد.

ــم در  ــا ه ــد و ی ــدرت برس ــه ق ــه ب ــن  ک ــل از ای ــپ قب ترام

جریــان ریاســت جمهوری خــود، همــواره مطــرح کــرد کــه 

در مــورد ایــران، هــر اقدامــی را کــه انجــام دهــد، علنــی 

منی کنــد. او، در صحبت هــای خــود روشــن کــرد کــه در 

اقدامــات عملیاتــی خــود بــه شــکل غافل گیر کننــده بــه 

پیــش خواهــد رفــت. چنــدی قبــل، ترامــپ گفتــه بــود کــه او 

منی خواهــد درگیــر جنــگ بــا ایــران شــود و ایــران نیــز بیــش 

از هــر زمانــی بــه دنبــال صلــح اســت؛ امــا کشــنت ســلیانی، 

نشــان داد کــه سیاســت ترامــپ مبتنــی برغافل گیــری اســت. 

ــود:  ــورد می ش ــد م ــامل چن ــکا ش ــری امری ــت غافل گی سیاس

منافــع  بــر  آن  کــه مرتبــط  از  بیــش  ایــن سیاســت  اول، 

اســراتژیک امریــکا باشــد، بیشــر بــر منافــع انتخاباتــی 

ترامــپ تکیــه دارد؛ زیــرا در حــوزه ی داخلــی، ترامــپ بــا 

مســأله ی اســتیضاح مواجــه اســت. دوم، در حوزه ی سیاســت 

خارجــی، امریــکا در چنــد بحــران نظامــی مواجــه اســت؛ از 

یک ســو بــا کوریــای شــالی شــاخ جنگی دارد و از ســوی 

دیگــر، بــا دولــت چیــن در یــک جنــگ اقتصــادی اســت و نیــز 

بــا اقدامــات دولــت ایــران در منطقــه مشــکل دارد؛ بنابرایــن، 

ــت  ــوزه ی سیاس ــپ در ح ــه ترام ــی  را ک ــن اقدام محبوب تری

ــه  ــان خــود را ب ــد مخالف ــا بتوان ــح داد ت خارجــی خــود ترجی

ــران  ــداران ای ــپاه پاس ــده ی س ــر فرمان ــه ب ــد، حمل ــب بران عق

ــود. در ســازمان دهی هجــوم مــردم عــراق  در خــاک عــراق ب

ــده ی ســپاه  ــر فرمان ــکا ب ــه ی امری ــکا و حمل ــر ســفارت امری ب

ــران، هــر دو کشــور دچــار اشــتباه محاســباتی  پاســداران ای

انتخابــات  ختــم  تــا  کــه  گفــت  می تــوان  و  شــده  انــد 

و  آشــتی  مصالحــه،  امکانــات  امریــکا،  ریاســت جمهوری 

ــت. ــد رف ــن خواه ــنگنت از بی ــق تهران-واش تواف

جنگ افروزی در خاورمیانه

ایــران یکــی از دولت هــای اســامی در جهــان اســام و از 

نفــوذ گســرده در منطقــه برخــوردار اســت. ایــران عمــا در 

کشــورهایی مثــل عــراق، افغانســتان، لبنــان، یمــن و شــار 

دیگــری از کشــورهای اســامی نیــرو دارد. هرچنــد احتــال 

میــان  متام عیــار  جنــگ  یــک 

ایــران و امریــکا بعیــد بــه نظــر 

می رســد؛ امــا جنگ هــای نیابتــی 

ــده و  ــی پیچی ــر زمان ــش از ه را بی

گســرده می کنــد کــه دامنــه ی 

حتــا  خاورمیانــه  خشــونت های 

تــا رسحــد ایــران نیــز کشــانده 

حــال،  عیــن  در  شــد.  خواهــد 

تبعــات منفــی حملــه ی امریــکا 

بــر قاســم ســلیانی، ایــن خواهــد 

تروریســتی  گروه هــای  کــه  بــود 

در  اســامی  افراط گــرای  و 

عــراق  افغانســتان،  جغرافیــای 

و  شــد  خواهــد  احیــا  ســوریه  و 

ــر  ــی را ب ــای هراس افگن فعالیت ه

ــه ی  ــکا در منطق ــع امری ضــد مناف

خلیــج  حــوزه ی  و  خاورمیانــه 

از  داد.  افزایــش خواهــد  فــارس 

ســوی دیگــر، در طــول چنــد دهــه 

بــه ویــژه پــس از ســقوط نظــام 

عــراق  صدام حســین،  سیاســی 

تولیــد  اصلــی  مراکــز  از  یکــی 

تروریــزم منطقــه ای بــود و  ایــن 

ایــن  خــاک  در  امریــکا  اقــدام 

کشــور، می توانــد بــه رشــد مجــدد 

تروریــزم کمــک کنــد.

مذاکرات صلح افغانستان

بــر  ترامــپ  دولــت  حملــه ی 

پاســداران  ســپاه  فرمانــده ی 

ــپتامرب  ــم س ــم یازده ــده ی مه ــران، پرون ای

میــان  در  دیگــر  بــار  را   2001 ســال 

ــس  ــا پ ــرد. امریکایی ه ــاز ک ــا ب امریکایی ه

از 19 ســال، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 

تهاجــم نظامیــان امریکایــی در عــراق و 

افغانســتان، یــک تصمیــم اشــتباه »جــورج 

ــاور برخــی از گروه هــای  ــه ب ــود. ب ــوش« ب ب

دموکراســی  صــدور  امریکایــی،  فعــال 

چــون  کشــورهایی  در  دولــت داری  و 

افغانســتان، عــراق و لیبیــا منجــر بــه شکســت شــده اســت و 

اکنــون، دیدگاه هــا بــر ایــن متمرکــز شــده اســت کــه تصمیــم 

ترامــپ مبنــی بــر کشــنت قاســم ســلیانی، نیــز دومیــن 

اشــتباه محاســباتی در زعامــت بــوش و ترامــپ بــوده اســت. 

پــس از هــژده ســال حضــور نظامــی امریــکا در افغانســتان، 

اینــک در یــک ســال اخیــر، بــاب گفت وگوهــا میــان طالبــان 

ــدت از  ــه ش ــه ب ــی  ک ــت. طالبان ــده اس ــوده ش ــکا گش و امری

ــی و  ــی، مال ــای سیاس ــورد حایت ه ــران م ــت ای ــوی دول س

لوژســتیکی قــرار دارنــد. تبعــات منفــی اقــدام ترامــپ در 

ــح را  ــرات صل ــد مذاک ــه رون ــود ک ــد ب ــن خواه ــتان ای افغانس

بــه چالــش بکشــد و طالبــان در پرونــده ی قاســم ســلیانی، 

جانــب ایــران را خواهنــد گرفــت.

افغانســتان  بین امللــل  روابــط  آگاهــان  از  شــاری 

معتقدنــد، هرچنــد کــه احتــال وقــوع یــک جنــگ متام عیــار 

ــی در  ــر جنگ ــا اگ ــت؛ ام ــف اس ــکا ضعی ــران و امری ــان ای می

ــرار  ــته ق ــر و ناخواس ــربد نابراب ــک ن ــا در ی ــرد و ایرانی ه بگی

گیرنــد، رضرهایــی کــه متوجــه افغانســتان اســت، ایــن اســت 

کــه ایرانی هــا از هرگونــه ابــزاری اســتفاده خواهنــد کــرد 

ــرار  ــه ق ــورد حمل ــه را م ــکا در منطق ــی امری ــور نظام ــا حض ت

ــد. دهن

عبدالشــکور ســالنگی، آگاه روابــط بین امللــل، می گویــد 

دو  میــان  متام عیــار  جنــگ  یــک  رخ داد  صــورت  در  کــه 

کشــور، احتــال دارد کــه مــردم افغانســتان شــاهد شــلیک 

نظامــی  پایگاه هــای  کــه  باشــند  والیاتــی  در  موشــک ها 

امریــکا در آن مســتقر اســت. او بیــان می کنــد کــه در آن 

ــا  ــه ت ــد ک ــود می دهن ــه خ ــق را ب ــن ح ــا ای ــورت، ایرانی ه ص

ــد. ــه کنن ــتان حمل ــکا در افغانس ــع امری ــر مواض ب

ــران و  ــری ای ــه درگی ــد ک ــد دارن ــل تأکی ــان بین املل آگاه

امریــکا بــرای افغانســتان گــران متــام می شــود؛ چــون ایــران 

ــر«  ــأله ی »کف ــی مس ــود دارد و وقت ــا خ ــان را ب ــت طالب حای

و »اســام« مطــرح شــود، دقیقــا طالبــان جانــب ایــران را 

خواهنــد گرفــت و حمــات زیــادی را علیــه دولــت افغانســتان 

ــد داد.  ــکا انجــام خواهن ــع امری و مناف
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پاســداران  ســپاه  فرمانــده ی  ســلیانی،  قاســم 

ــته  ــراق کش ــروز در ع ــح دی ــدس( صب ــپاه ق ــران )س ای

ــارج  ــران در خ ــراتژی ای ــر اس ــز متفک ــه مغ ــد. او ک ش

ــه  ــر ب ــال های اخی ــود، در س ــور ب ــن کش ــای ای از مرزه

ــکا  ــمنان امری ــن دش ــخت ترین و مؤثرتری ــی از رسس یک

ــد  ــه دســتور »دونال ــود کــه امریکایی هــا ب بــدل شــده ب

ــی«، او را از  ــع دفاع ــدام قاط ــات »اق ــپ« در عملی ترام

بیــن بردنــد. ایــن بــرای وزارت دفــاع امریــکا کــه گفتــه 

ــه  ــه ب ــرای حمل ــادی ب ــای زی ــلیانی طرح ه ــت س اس

ایــن کشــور  امریکایــی و شــهروندان  دیپلات هــای 

ــرف  ــت. از ط ــزرگ اس ــت ب ــک موفقی ــت، ی ــته اس داش

ایــن فرمانــده ،  از کشــته  پــس  ایرانــی  دیگــر رسان 

کــه  کردنــد  تهدیــد  ســخت  انتقــام  بــا  را  امریــکا 

می توانــد جنگــی در ســایه ی ایــران و امریــکا را شــدت 

بخشــیده و گســرش دهــد. شــدتی کــه حتــا دودش 

ــز  ــه چشــم کشــورهای منطقــه و مــردم افغانســتان نی ب

ــای  ــلیانی و تهدیده ــدن س ــته ش ــت. کش ــد رف خواه

ــر شــدن اوضــاع متشــنج و  موجــود، موجــب خطرناک ت

رسشــار از خشــونت خاورمیانــه خواهــد شــد. امریکایــی  

ــران،  ــه ی ای ــم همه جانب ــا تحری کــه از مدت هــا پیــش ب

حکومــت ایــن کشــور را بــا چالــش جــدی رو بــه رو کــرده 

اســت، بــا کشــنت قاســم ســلیانی، قلــب ماشــین 

ــلیانی در  ــت. س ــته اس ــور را شکس ــن کش ــی ای جنگ

ــه  ــت ک ــار داش ــی در اختی ــزرگ مال ــبکه ی ب ــران ش ای

ــه  ــی ک ــر زمان ــد و ه ــع کن ــد توزی ــول نق ــت پ می توانس

ــول بفرســتد.  ــرای هم پیانانــش اســلحه و پ بخواهــد ب

ــران  او مــرد شــاره یک دیپلاســی منطقــه ای نظــام ای

حشدالشــعبی  ایــران،  بــرای  کــه  فرمانــده ای  بــود. 

و شــیعیان عــراق، حکومــت بشــار اســد در ســوریه، 

یــک  و  قهرمــان  دیگــر،  شــار  و  لبنــان  حزب اللــه 

فرمانــده ی جنگــی بی بــاک بــود؛ امــا بــه هــان میــزان 

ــن  ــر، مرگ آفری ــان دیگ ــورها و مردم ــی کش ــرای برخ ب

ــا  ــم کاری ب ــه کارش ه ــد ک ــاب می آم ــه حس ــل ب و قات

ــلیانی  ــود. س ــی ب ــتی و مرگ آفرین ــای تروریس گروه ه

در افغانســتان نیــز بــا بیشــر گروه هــای تروریســتی کــه 

ــزاران  ــت و ه ــک داش ــه ی نزدی ــد، رابط ــردم ان ــل م قات

ــی  ــتفاده از مجبوریت های ــا اس ــتانی را ب ــوان افغانس ج

کــه مهاجــران در ایــران دارنــد، بــا نــام مدافعــان حــرم 

بــه قتــل گاه ســوریه ســوق داد و از آنــان بــه عنــوان 

چــوب ســوخت و پیش مــرگ اســتفاده کــرد.

افغانســتان  امنیــت  در  حتــا  ســلیانی  مــرگ 

ــگ  ــش جن ــت، آت ــن اس ــود و ممک ــد ب ــذار خواه تأثیرگ

ــعله ور  ــش ش ــش از پی ــده، بی ــن بادی ــن رسزمی را در ای

ــا  ــام دنی ــرگ او در مت ــه م ــبت ب ــا نس ــد. واکنش ه کن

ــاعت ها در  ــا س ــانه های دنی ــام رس ــوده و مت ــرده ب گس

ایــن رابطــه برنامــه ســاختند و بحــث کردنــد کــه همــه 

ــلیانی دارد. ــرگ س ــت م ــان از اهمی نش

ــا  ــت؛ ام ــه اس ــز دوگان ــتان نی ــا در افغانس واکنش ه

آن چــه واضــح اســت، ســلیانی یــک ایرانــی بــود و در 

ــاش  ــور ت ــن کش ــع ای ــرای مناف ــال ها ب ــن س ــام ای مت

کــرد و مــا نبایــد کاســه ی داغ تــر از آش باشــیم. روشــن 

اســت ایــن کــه ایــران می خواهــد از امریــکا انتقــام 

ــد  ــر خواه ــگ را گرم ت ــور جن ــأله، تن ــن مس ــرد و ای بگی

کــرد و در میــان درگیــری ایــران و امریــکا، خــون افــراد 

بی گنــاه بیشــری بــر زمیــن خواهــد ریخــت. حتــا 

ــور  ــن کش ــان ای ــدام نظامی ــز اق ــا نی ــود امریکایی ه خ

ــاک دانســته  ــرای تشــدید بحــران در منطقــه خطرن را ب

رییــس دموکــرات مجلــس  پلوســی«  »نانســی  انــد. 

مناینــدگان امریــکا، ایــن رویــداد را »تشــدید خطرنــاک 

تنش هــا« و وزارت خارجــه ی روســیه آن را »یــک گام 

گفتــه  پلوســی  خانــم  اســت.  دانســته  بی پروایانــه« 

اســت کــه امریــکا و جهــان نبایــد تنش هــا را بــه ســطح 

ــانند. ــت برس ــل بازگش ــر قاب غی

بــه  امریــکا  ایالت هــای  فرمــان داران  و  ارسائیــل 

نیروهــای پولیــس شــان دســتور داده انــد کــه آمادگــی 

ــند.  ــته باش ــش را داش ــوع واکن ــر ن ه

ــک  ــه ی نزدی ــران رابط ــا ای ــه ب ــورهایی ک ــام کش مت

دارنــد، ایــن رویــداد را خطرنــاک خوانــده انــد، بــه جــز 

افغانســتان کــه بــه نظــر می رســد بــه مســأله، بــه عنــوان 

ــد. در متــام  ــگاه می کن ــکا ن ــران و امری ــن ای جنگــی بی

ایــن ســال ها، مــردم افغانســتان بهــای جنگ هــای 

را  بــزرگ  قدرت هــای  و  منطقــه  کشــورهای  نیابتــی 

ــرای مذمــت و  ــازه ب ــد کــه گــرم شــدن جنــگ ت داده ان

یــا دفــاع از یــک فرمانــده ی نظامــی در افغانســتان، بــه 

ــه  ــلیانی چنان چ ــدن س ــته ش ــت. کش ــا نیس ــود م س

ــت  ــه اس ــران گفت ــور ای ــی« رییس جمه ــن روحان »حس

از  منطقــه  آزاده ی  ملت هــای  و  ایــران  مــردم  کــه 

ــتان و  ــگ افغانس ــت، جن ــد گرف ــام خواهن ــکا انتق امری

ــرد؛  ــر خواهــد ب ــز تحــت تأثی ــح را نی گفت وگوهــای صل

امــا بهــر اســت نــگاه مــا بــه ایــن رویــداد مثــل کشــته 

شــدن هــزاران فرمانــده ی جنگــی در جنــگ باشــد کــه 

ــدارد. ــردم افغانســتان ن ــه م ــچ ربطــی ب هی

ترامپ، ایران را غافل گیر کرد؛ 
پیامدهای جنگ احتمالی ایران و امریکا در افغانستان 

اوضاع پیچیده ی 
خاورمیانه

سیدمهدی حسینی

ســلیامنی 59ســاله، فرمانده ی نظامی و سیاست مدار ایرانی بود. او به عنوان 

فرمانده ی نیروی قدس ســپاه پاســداران فعالیت می کرد و در سال 1389 دولت 

ایران درجه ی »رسلشــکری« را به او اعطا کرد. فعالیت های هوش مندانه ی 

ســلیامنی باعث شــد که علی خامنه ای، رهرب ایران، او را شــهید زنده خطاب کند. 

فرمانده ی ســایه، جرنال بین املللی، شــبح فرمانده، فرمانده ی مرموز، کابوس 

دشــمن، مالک اشــرزمان، جرنال حاج قاسم و لقب های دیگری به او داده شده و 

همه ی این لقب ها نشــان می دهد که او از شــهرت داخلی در ایران و در ســطح جهان 

برخوردار اســت. قاســم سلیامنی در تقویت و قدرت مندسازی گروه های اسالمی در 

خاورمیانه و حتا بخش هایی از افریقا نقش برجســته ای را ایفا کرد. 
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طالبــان  گــروه  شورشــی   هــزاران 

انــد،  زندانــی  افغانســتان  در  کــه 

میــان  کــه  صلحــی  گفت وگوهــای 

حــال  در  طالبــان  و  متحــده  ایــاالت 

آزادی  تکــت  را  اســت  شــکل گیری 

شــان می داننــد. آن هــا آگاه انــد کــه 

هــر  کلیــدی  رکن هــای  از  یکــی  زندانی هــا  کــردن  آزاد 

ــاله ی  ــگ 18س ــه جن ــان دادن ب ــرای پای ــه  ب ــه توافق نام گون

درگیــری  طوالنی تریــن  کــه  جنگــی  اســت؛  افغانســتان 

می شــود. محســوب  واشــنگنت  نظامــی 

ــی  ــان گفت وگوهای ــان کــه از جری ــات طالب یکــی از مقام

کــه در قطــر برگــزار شــده و گاهــی رشوع و گاهــی متوقــف 

ــا پنــج هــزار  می شــود آگاه اســت، گفــت یــک لیســت تقریب

بــه امریکایی هــا داده  نفــری از زندانیــان گــروه طالبــان 

شــده و آزادی آن هــا در توافق نامــه ای کــه روی آن بحــث 

می شــود، نوشــته شــده اســت؛ ایــن مقــام طالبــان بــه رشط 

افشــا نشــدن نامــش صحبــت کــرد؛ زیــرا اجــازه ی صحبــت بــا 

ــکا و افغانســتان  ــی امری رســانه ها را نداشــت. مقامــات دولت

گفتــه انــد کــه آزادی زندانیــان بخشــی از مذاکــرات اســت.

کــردن  آزاد  می گوینــد  تحلیل گــران  از  برخــی  امــا 

زندانیــان ممکــن اســت باعــث تضعیــف صلــح در افغانســتان 

شــود. مایــکل کوگلــان، معــاون برنامــه ی آســیا در مرکــز 

ــاز  ــدار داد: »نی ــت دارد، هش ــکا موقعی ــه در امری ــون ک ولیس

اســت کــه مقامــات افغــان و امریکایــی، 

روی آزاد کــردن هــر کــدام از زندانیــان 

طالبــان محتــاط باشــند تــا احتــال 

آزاد کــردن جهادگرایانــی کــه می تواننــد 

بی ثبات کننــده  کارهــای  بــه  دســت 

بزننــد و ایــن صلــح تــازه متولــد شــده 

ــد.«  ــل برس ــه حداق ــد، ب ــف کنن را تضعی

استوشــیتدپرس بــا بیــش از ده  تــن از 

ــی  ــدان پل چرخ ــان در زن ــان طالب زندانی

دارد،  موقعیــت  کابــل  رشق  در  کــه 

ــان  ــی از آن ــت. برخ ــرده اس ــه ک مصاحب

دل تنــگ روزهــای حکومــت داری طالبان 

بــه رهــربی مقتدرانــه ی مــا محمدعمــر، 

رهــرب پیشــین و گوشــه گیر شــان اســتند 

ــرد. ــش ُم ــال پی ــد س ــه چن ک

آن هــا تأکیــد کردنــد کــه می پذیرنــد 

ــد  ــته نخواه ــد گذش ــر مانن ــاع دیگ اوض

بــود. گــر چــه آن هــا هنــوز خواســتار 

ــد؛ امــا دیگــر برخــی  حکومــت اســامی بودن

ماننــد  شــان،  ســخت گیرانه ی  قوانیــن  از 

ممنــوع بــودن آمــوزش و کار کــردن دخــران 

ــد،  ــوی نیازمحم ــد. مول ــان را منی خواهن و زن

»می خواهیــم  گفــت:  زندانیــان  از  یکــی 

زنــان باســواد شــوند، مهنــدس شــوند و در 

ــد کــه  ــا می گوی ــد.« او ام هــر بخــش کار کنن

ایــن کارهــا بایــد بــر »پایــه ی اســام« صــورت 

گیــرد. او گفــت کــه جوانــان افغانســتان نبایــد 

از طالبــان برســند، »ایــن آن هــا اســتند کــه کشــور مــان را 

باعــث پیش رفتــش می شــوند.« و  خواهنــد ســاخت 

در  لحنــی  هم چنیــن  طالبــان  مذاکره کننده هــای 

ــا بی اعتــادی عمیقــی در هــر  ــد؛ ام گفت وگوهــا داشــته ان

دو جنــاح وجــود دارد و بســیاری از مــردم نگــران دوبــاره بــه 

قــدرت رســیدن طالبــان اســتند؛ گروهــی کــه پنــج ســال بــر 

ــکا از  ــدن امری ــا آم ــه ب ــن ک ــا ای افغانســتان حکومــت کــرد ت

ــار شــد. ــدرت برکن ق

مقامــات طالبــان گفتنــد کــه شــورای رهــربی ایــن گــروه، 

روز یک شــنبه روی یــک آتش بــس مؤقــت توافــق کــرده و 

ــا  ــح ب ــه ی صل ــه در آن توافق نام ــود آورده ک ــه وج ــی ب فرصت

ــان  ــورد زم ــزی در م ــا چی ــود. آن ه ــا ش ــده امض ــاالت متح ای

ارتباطــی  شــبکه های  طالبــان  نگفتنــد.  آتش بــس  آغــاز 

کــه  دارنــد  افغانســتان  زندان هــای  در  منظمــی  بســیار 

ــد و  ــن بازداشــت ها را ثبــت می کنن ــت، آخری ــه والی ــت ب والی

می داننــد کــدام زندانــی شــان مریــض اســت و کــدام یکــی 

مــرده اســت. متــام ایــن اطاعــات بــه کمیســیون زندانیانــی 

ــی  ــن تراب ــرای آزادی آن هــا کار می کنــد و مــا نورالدی کــه ب

در رأس آن اســت، می رســد. ترابــی در زمــان حاکمیــت 

طالبــان وزیــر دادگســری، وزیــر امــر بــه معــروف و نهــی از 

ــود. ــی ب ــس مذهب ــؤول پولی ــر و مس منک

می شــد  گفتــه  می ترســیدند.  او  از  همــه  دوره،  آن  در 

ترابــی شــخصا فرمان هــای ایــن گــروه را اجــرا می کــرد، 

ممنــوع  فرمــان  کــه  تاکســی  راننــدگان  موترهــای  از 

منی کردنــد،  رعایــت  را  تلویزیــون  و  موســیقی  بــودن 

ــر و  ــه دفات ــه ب ــرد و مخفیان ــدا می ک ــیقی پی ــای موس نوار ه

ــان را  ــش ش ــه ری ــی ک ــا متخلفان ــی زد ت ــب وکارها رس م کس

ــه ی روز را  ــای پنج گان ــی از مناز ه ــا یک ــد ی ــاح می کردن اص

منی خواندنــد، پیــدا کنــد. در ســال 1996، تنهــا چنــد روز 

ــان،  ــای ش ــل را از رقب ــرل کاب ــان، کن ــه طالب ــس از آن ک پ

استوشــیتد  کــه  زمانــی  گرفتنــد،  مجاهدیــن  گروه هــای 

مصاحبــه  طالبــان  جنگ جویــان  از  یکــی  بــا  پــرس 

می کــرد، ترابــی آن جنگ جــوی شــش فوتــی )برابــر بــا 

182 ســانتی مر( و قوی هیــکل ایــن گــروه را بــه خاطــر 

ــر  ــود. اخ ــیلی زده ب ــا س ــگار زن ب ــک خربن ــا ی ــه ب مصاحب

ایــن  زنــدان پل چرخــی می گویــد کــه  نــورزوی، رییــس 

زنــدان در دهــه ی هفتــاد میــادی بــرای پنــج هــزار زندانــی 

ــی دارد.  ــون بیــش از 10.500 زندان ــا اکن ســاخته شــد؛ ام

ــد  ــده ان ــده ش ــاک گنجانی ــا در 11 ب ــن زندانی ه ــام ای مت

و  برج هــای محافظتــی  نظــارت،  برج هــای  انحصــار  در  و 

ــت.  ــاردار دارد، اس ــیم  خ ــه س ــدی ک ــای بلن دیواره

ــای  ــوان اعض ــه عن ــده ب ــناخته ش ــی  ش ــزار زندان ــج ه پن

طالبــان در بــاک خــود شــان بــه رس می برنــد. احتیــاط 

و حتــا تــرس محافظــان و مدیــران زنــدان در وارد شــدن 

بــه بــاک طالبــان را می شــد حــس کــرد؛ آن هــا توســط 

دســته ای از محافظــان کــه واســکت  و کاه هــای ایمنــی زره 

ــه گاز  ــد ک ــل می کردن ــی را حم ــاح های بزرگ ــتند و س داش

اشــک آور شــلیک می کــرد، محافظــت می شــدند. پشــت 

رس شــان شــش محافــظ دیگــر هــم کــه زره، کاه ایمنــی و 

ســاح های خــودکار و آمــاده بــه شــلیک داشــتند، ایســتاده 

ــر  ــا هم دیگ ــتند ب ــه می توانس ــی ک ــان در اتاق ــد. زندانی بودن

معــارشت کننــد و منــاز و کتــاب بخواننــد، قلمــرِو آزادی 

ــت و  ــود داش ــا وج ــک در آن ج ــز کوچ ــن می ــتند. چندی داش

طالبــان در اتاقــی کــه بــا قالیــن فــرش شــده بــود، بــه شــکل 

ــد. ــته بودن ــنتی نشس س

ــا تعــدادی  ــه آن، ب استوشــیتد پــرس در اتاقــی نزدیــک ب

زندانــی مصاحبــه کــرد؛ اتاقــی کــه محافظــت شــده نبــود و 

ــان  ــت. زندانی ــور نداش ــری در آن حض ــظ و مدی ــچ محاف هی

بــدون دخالــت مدیریــت زنــدان – تــا جایــی کــه مــا دیدیــم 

– بیــن خــود تصمیــم گرفتنــد کــه چــه کســی مصاحبــه 

ــان  ــاری محافظ ــه از بدرفت ــی ک ــود، زمان ــن وج ــا ای ــد. ب کن

ــد؛ برخــی  ــد، صــدای شــان را پاییــن می آوردن حــرف می زنن

ــخصی  ــارت های ش ــل خس ــه دلی ــد ب ــان می گفتن از محافظ

در حمــات طالبــان، می خواهنــد انتقــام بگیرنــد و برخــی از 

ــد  ــوی نیازمحم ــیدند. مول ــان می ترس ــت طالب ــان از برگش آن

ــر  ــرد، گ ــور ک ــرب ظه ــک ره ــوان ی ــه عن ــان، ب ــن زندانی در بی

ــال  ــه 15 س ــت. او ب ــرب منی دانس ــک ره ــی او را ی ــه کس چ

زنــدان محکــوم شــده بــود. در دوره ی حاکمیــت طالبــان، او 

بــا قــاری احمداللــه، فرمانــده ی اطاعاتــی طالبــان کــه کــه 

ــت،  ــرل داش ــتان را در کن ــالی افغانس ــق ش ــر مناط بیش

ــه ســختی یک هــزار  ــه می کــرد. او گفــت کــه ب ایفــای وظیف

نفــر از زندانیــان آن بــاک، اعضــای طالبــان اســتند. دیگران 

بــه دلیــل دشــمنی های قدیمــی، متهــم انــد کــه هــوادار یــا 

عضــوی از طالبــان اســتند و باقی مانــده هــم مجــرم اســتند.

ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــاله اس ــه 34س ــا، نورالل ــی از آن ه یک

ــده  ــوم ش ــدان محک ــال زن ــت س ــه بیس ــرش ب ــنت هم کش

ــت  ــر اس ــان راحت ت ــا طالب ــدان ب ــه در زن ــت ک ــت. او گف اس

و حکومــت  آن هــا را بــه دولــت فعلــی ترجیــح می دهــد. گــر 

چــه در دوره ی طالبــان، ممکــن بــود محکــوم بــه اعــدام بــه 

دســت یکــی از خویشــاوندان همــرش شــود. او گفــت کــه 

آن حکــم می توانســت بهــر باشــد؛ زیــرا اکنــون خانــواده اش 

ــات  ــورد حم ــرش م ــاوندان هم ــوی خویش ــد از س می ترس

ــر  ــاع[ به ــرا ]اوض ــت: »چ ــرد. او گف ــرار بگی ــه ق انتقام جویان

باشــد؟ بایــد بــه قاضــی و پولیــس پــول بدهــم تــا خانــواده ام 

ــوند.« ــت نش آزار و اذی

ــوی  ــا مول ــودش را تنه ــه خ ــان ک ــان طالب ــی از زندانی یک

صاحــب معرفــی کــرد، می گویــد از انتقام هــا می ترســد. 

او گفــت کــه محافظــان، زندانیــان طالــب را لت وکــوب و 

ــود  ــا وج ــی ب ــا زندان ــد ده ه ــد. او می گوی ــخره می کردن مس

آن کــه دوره ی حبــس شــان کامــل شــده، گاهــی بــرای یــک 

هفتــه در زنــدان بــوده انــد و یکــی از آن هــا یــک ســال بیشــر 

در زنــدان نگــه داری شــده اســت. او می گویــد دارو و درمــان 

اگــر بــرای زندانیــان طالبــان باشــد، اغلــب آهســته می رســد. 

طالبــان امتیازهــای شــان را از راه اعــراص – نرفــنت بــه 

اتاق هــای شــان یــا رعایــت نکــردن قوانیــن – بــه دســت آورده 

انــد؛ امتیازهایــی ماننــد اســتفاده از تلفــون، کــه او و چندیــن 

نفــر دیگــر در زمــان مصاحبــه در دســت 

داشــتند.

زنــدان  رییــس  نــورزوی، 

را  طالبــان  تکــراری  شــکایت های 

بی درنــگ  آن هــا  گفــت  او  کــرد.  رد 

بــه  و  می گیرنــد  قــرار  درمــان  مــورد 

و  مذهبــی  ســوادآموزی،  صنف هــای 

حتــا جمنازیومــی کــه دســت کم ســه 

می دهــد،  گوشــت  آن هــا  بــه  هفتــه 

یــک  گفــت  او  دارنــد.  دست رســی 

بیارســتان نیــز در حال ســاخت اســت. 

نــورزوی می گویــد »امکانــات درمانــی ای 

ــتاهای  ــر از روس ــد، به ــا دارن ــه آن ه ک

اســت.« شــان 

زنــدان  بدنام تریــن  پل چرخــی، 

افغانســتان اســت کــه ســابقه ی ناراحــت 

اعدام هــای  خشــونت،  از   کننــده ای 

ــن  ــکنجه دارد. چندی ــته جمعی و ش دس

گــور دســته  جمعــی کــه در زمــان دولت هــای 

در  شــوروی  حایــت  تحــت  کمونیســتی 

اواخــر 1970 و 1980 ایجــاد شــده بــود، در 

آن پیــدا و اتاق هــای شــکنجه و زندان هــای 

زیرزمینــی در پل چرخــی، برمــا شــد.

مقامــات زنــدان می گوینــد کــه امــروزه 

کمیســیون حقــوق بــر وزارت داخلــه بــر 

کمیتــه ی  و  می کنــد  نظــارت  زنــدان  ایــن 

بازدیدهــای  رسخ  صلیــب  بین املللــی 

منظمــی از پل چرخــی دارد. نجیــب ننگیــال، آمــر رســانه ها و 

امــورات عامــه ی وزارت داخلــه گفــت: »شــکنجه و بدرفتــاری، 

ــای  ــم، درگیری ه ــا آن ه ــد.« ب ــته ان ــه گذش ــوط ب ــه مرب هم

اســت. معمــول  خشــونت بار، 

ــد  ــاش کردن ــات ت ــه مقام ــس از آن ک ــرب، پ ــاه نوام در م

تلفون هــا و مــواد مخــدر را ضبــط و مصــادره کننــد، شورشــی 

ــی  ــورش، 16 زندان ــان آن ش ــاد. در پای ــه راه افت ــدان ب در زن

ــد.  ــان بودن ــای طالب ــان اعض ــر ش ــه بیش ــدند ک ــته ش کش

گــروه طالبــان گفتنــد کــه آن هــا هــدف قــرار گرفتــه بودنــد. 

بــازرس ویــژه ی  تحلیل گــران و حتــا جــان اف. ســوپکو، 

ــه  ــد ک ــتان می گوین ــازی افغانس ــرای بازس ــده ب ــاالت متح ای

ــان  ــاده ی آزاد کــردن زندانی ــکا، هــر دو آم افغانســتان و امری

ــام  ــرای ادغ ــین ب ــاش پیش ــه ت ــر گون ــتند. ه ــان نیس طالب

ــت. ــوده اس ــاکام ب ــه و ن ــا، پرهزین ــدد آن ه مج

ــاه ســپتامرب –  در یکــی از گزارش هــای منترشــده در م

یکــی از چندیــن مقالــه ی »درس هایــی کــه آموختیــم« نوشــته 

شــده توســط تیــم ســوپکو در جریــان جنــگ 18ســاله و 

یــک  تریلیونــی امریــکا در افغانســتان – گفتــه شــده بــود کــه 

افغان هــا در هــر دو جنــاح جنــگ، بایــد از تکــرار اشــتباهات 

ــکا  ــد. ســوپکو گفــت کنگــره ی امری گذشــته خــودداری کنن

ــردازد  ــدد را بپ ــام مج ــه ی ادغ ــد هزین ــی بای ــا در صورت تنه

کــه توافق نامــه ی صلــح، چارچوبــی بــرای ادغــام مجــدد 

جنگ جویــان پیشــین در نظــر بگیــرد، نظــارت جــدی ای بــر 

آن رونــد انجــام شــود و خشــونت ها بــه طــور چشــم گیری 

کاهــش یابــد.

طالبان زندانی چشم به راه صلح اند
زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

توصیه می کنم پیش از هر اقدام 

همر  در  را  زیر  موارد  عجوالنه ای، 

خود در نظر بگیرید و در صورت لزوم 

خود  مشرک  زندگی  نجات  برای 

کنید. تاش 

1- شخصیت او را در نظر بگیرید

توجه  مواد  از مرف  پیش  تان  به شخصیت همر 

او  با  صمیمی  و  مناسب  رابطه ی  آیا  باشید.  داشته 

می کردید؟  صحبت  راحتی  به  مسائل  رس  بر  داشتید؟ 

آیا او به نظرهای شا اهمیت می داد؟ در کل آیا فردی 

مسؤولیت پذیر بود و در برابر وظایف و روابطش خود را 

از  متعهد می دانست؟ شخصیت سامل فرد معتاد پیش 

مرف مواد می تواند موفقیت او را برای بهبودی بیشر 

تا در  به شا کمک می کند  پیش بینی کند. هم چنین 

در  کنید.  نظر  تجدید  معتاد خود  از شوهر  مورد طاق 

این صورت با رفتارهای صحیح خود می توانید او را برای 

ترک و ماندن در ترک ترغیب کنید. 

2- ارزش های خانواده چقدر برایش مهم است؟

و  شا  با  ارتباط  به  حد  چه  تا  شا  همر  که  این 

می دهد،  اهمیت  خانواده  شدن  حفظ  و  فرزندانش 

تأثیر مهمی روی تصمیم شا دارد. اگر فردی است که 

ارزش های خانواده برایش مهم است، پس این می تواند 

او  برای  بهبودی  ادامه ی  و  رشوع  در  قوی  انگیزه ای 

باشد. به یاد داشته باشید که اگر شا منی توانید این 

وضعیت را تغییر دهید و او را به راحتی برای ترک کردن 

رسزنش  را  تان  خود  و  ندارید  تقصیری  کنید،  متقاعد 

مرف  که  تغییراتی  و  اعتیاد  بیاری  طبیعت  نکنید. 

مواد بر ذهن همر شا گذاشته، عمیق تر از آن است 

باشید. داشته  را  آن  تغییر  توانایی  راحتی  به  که شا 
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؟ می کند

توجه  نکته  این  به  معتاد  شوهر  از  طاق  از  پیش 

و  بهبودی تاش منی کند  برای  اگر همر شا  کنید؛ 

دارد  عقیده  و  به رس می برد  انکار  مرحله ی  در  هنوز  یا 

که معتاد نشده یا مرف مواد تحت کنرلش قرار دارد، 

متخصصان  است.  شا  روی  پیش  سختی  وضعیت 

درمان اعتیاد اعتقاد دارند مرحله ی اول برای بهبودی، 

مرحله ی انکار است. فرد معتاد منی پذیرد که مواد برای 

او مشکل خاصی به وجود آورده. مطمئنا متقاعد کردن 

همر تان برای بهبودی در مرحله ی انکار، کار سختی 

انتظار شا است. فرایندی طوالنی در  و  است 

با  تنها  که  منی رسد  نظر  به  واقعی  چندان  پس 

تا  شود  متقاعد  راحتی  به  شا  درخواست  و  گفت وگو 

را ندیده  او هنوز آسیب های مواد  را کنار بگذارد.  مواد 

ترک  برای  دلیلی  پس  کرده؛  تجربه  را  لذتش  تنها  و 

منی بیند. اگر خود تان را آماده ی همراهی او در ادامه ی 

به تصمیات  فرایند طوالنی منی بینید، می توانید  این 

کنید. فکر  نیز  شدن  جدا  مانند  دیگر 
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؟ فتد می ا

می شوند  جدا  خود  همر  از  معتاد  افراد  معموال 

باز  برادرها(  و  خواهر  و  )والدین  اولیه  خانواده ی  به 

به  را  سختی هایی  می تواند  برگشت  این  می گردند. 

همراه داشته باشد. حتا احتال دارد که خانواده ی اول 

تنها  برای  مقدمه ای  این  و  کند  طرد  را  او  شا  همر 

کارتن خواب  حالت  سخت ترین  در  یا  و  کردن  زندگی 

شود. او  شدن 

مسأله ی بازگشت به اعتیاد در شوهر معتاد

و  کرده  عبور  انکار  مرحله ی  از  شا  همر  اگر 

وجود  متوجه  و  کند  تاش  تغییر  برای  می خواهد 

بیاری اعتیاد شده، وضعیت متفاوت است. هرچند در 

راحتی صورت  به  اعتیاد  بیاری  درمان  نیز  این حالت 

تا  باید  پاکی  حفظ  و  بهبودی  برای  تاش  و  منی گیرد 

که  باشید  داشته  یاد  به  باشد.  داشته  وجود  همیشه 

بیاری اعتیاد بدون توجه به مرف یا عدم مرف مواد 

تا همیشه باقی می ماند و اثرهای ذهنی و روانی مانند 

منی روند. بین  از  اما  می شوند؛  کم رنگ  وسوسه، 

خودش  که  حاال  باشید  داشته  انتظار  منی توانید 

متوجه شده و می خواهد ترک کند، باید بتواند در مدت 

نکند.  لغزش  دیگر  و  بگذارد  کنار  را  مرف  کوتاهی 

و  است  اعتیاد  بهبودی  در  طبیعی  پدیده ای  پس عود 

با لغزش های متعدد  فرد معتاد تا مدت ها ممکن است 

دوباره به درمان برگردد تا موفق به باقی ماندن در پاکی 

طوالنی مدت باشد؛ اما این مسأله منی تواند دلیلی برای 

باشد. از شوهر معتاد  طاق 

به  خود  عاقه ی  و  تحمل  به  باید  شا  این جا  در 

از  بیاری است که  او  باشید.  توجه داشته  تان  همر 

بیاری خود رنج می برد. درمان برای او رنجی مضاعف 

است و متایل دارد که بهبود یابد. همراهی کردن با این 

فرد در راه بهبودی می تواند تجربه ای پرمعنا؛ اما سخت 

را  محدودیت هایی  تصمیم  این  قطعا  باشد.  شا  برای 

شا  از  را  فرصت هایی  و  می کند  ایجاد  شا  برای  هم 

به همراه  برای شا  را  آسیب هایی  می تواند  و  می گیرد 

موفق  زیادی  افراد  که  بگوییم  باید  اما  باشد؛  داشته 

نتیجه ی سختی های شا می تواند  و  به ترک شده  اند 

باشد. لذت بخش 

رفتار مناسب
 با همرس معتاد

من یک معتادم

مقامات طالبان گفتند که شــورای رهربی این گروه، روز یک شــنبه روی یک 

آتش بــس مؤقــت توافق کرده و فرصتی به وجود آورده که در آن توافق نامه ی صلح 

با ایاالت متحده امضا شــود. آن ها چیزی در مورد زمان آغاز آتش بس نگفتند. 

طالبان شــبکه های ارتباطی بســیار منظمی در زندان های افغانستان دارند که والیت 

به والیت، آخرین بازداشــت ها را ثبت می کنند و می دانند کدام زندانی شــان مریض 

اســت و کدام یکی مرده اســت. متام این اطالعات به کمیســیون زندانیانی که برای 

آزادی آن ها کار می کند و مال نورالدین ترابی در رأس آن اســت، می رســد. ترابی 

در زمان حاکمیت طالبان وزیر دادگســری، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و 

مسؤول پولیس مذهبی بود.

نویســنده: کَتی گانون – اسوشیتد پرس

مرتجم: 

مهدی غالمی

حسن ابراهیمی
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جــرم یــک پدیــده ی فــردی و انفــرادی نیســت، بلکــه هــر 

جرمــی دو قربانــی دارد. قربانــی غیــر مســتقیم کــه جامعــه و 

ــه  ــا مجنی علی ــرد ی ــه ف ــرم ک ــتقیم ج ــی مس ــت و قربان ــت اس دول

ــه رضر هــای  ــکاب جــرم ب ــه ممکــن اســت از ارت اســت. مجنی علی

مــادی، معنــوی و جســانی روبــه رو شــود. از نظــر بعضــی از 

جرم شناســان، مجنی علیــه در ارتــکاب عمــل مجرمانــه نقــش 

ــده  ــرم نادی ــکاب ج ــش او را در ارت ــد نق ــده دارد و نبای تعیین کنن

ــی  ــه را بررس ــخصیت مجنی علی ــه ش ــی ک ــت. بزه دیده شناس گرف

می کنــد، در قــرن 19 بــه  عنــوان رشــته ی مســتقل در آمــد تــا ایــن 

نکتــه را بررســی کنــد کــه آیــا مجنی علیــه، هــم در ارتــکاب جــرم 

ــر؟ ــا خی ــش دارد ی نق

مبحث اول: تعاریف مجنی علیه 

 واژه ی مجنی علیــه )بزه دیــده( در زبــان انگلیســی معــادل 

ــددی  ــای متع ــی واژه ه ــان عرب ــرای آن در زب ــت و ب )victim( اس

نیــز  غیــره  و  ضحیــه  متــرر،  مــرور،  مجنی علیــه،  چــون؛ 

ــان  ــن، دانش منــدان و حقوق دان ــر ای اســتفاده می شــود. عــاوه ب

نیــز از مجنی علیــه تعاریــف متفــاوت ارائــه کــرده  انــد. دکــر 

نجفــی ابرندآبــادی، مجنی علیــه را شــخصی می دانــد کــه »در 

ــرر،  ــت، مت ــه اس ــام گرفت ــرم ن ــه ج ــانی ک ــار انس ــک رفت ــی ی پ

مجــروح، مــروب، مقتــول و... واقــع می شــود.«

ــه »شــخصی اســت کــه  در کــود جــزای افغانســتان مجنی علی

بــه اثــر ارتــکاب جــرم، صدمــه یــا رضر اخاقــی، جســانی، مــادی 

یــا معنــوی بــه وی عایــد شــده باشــد.«

در جــزء شــانزدهم مــاده ی چهــار قانــون اجــراآت جزایــی آمــده 

اســت: »مجنی علیــه شــخصی اســت کــه از اثــر ارتــکاب جــرم بــه 

وی رضر هــای جســمی، مــادی و معنــوی عایــد کردیــده باشــد«.

حایــت از مجنی علیــه در نظــام جزایــی افغانســتان ابعــاد 

ــی  ــر جزای ــی و غی ــای جزای ــامل حایت ه ــه ش ــی دارد ک مختلف

می شــود:

حایت هــای جزایــی )حایت هــای خــاص از بعضــی از افــراد 

خــاص، ماننــد حایت هــای خــاص از زنــان، حایت هــای خــاص 

از گروه هایــی کــه مــورد قاچــاق انســان قــرار گرفتــه، حایــت 

خــاص از اطفــال و غیــره(

حایت هــای غیــر جزایــی  )کــه شــامل جــربان خســارت، اعــم 

از خســارت مــادی و معنــوی می شــود. مجنی علیــه در بــه جریــان 

ــی  ــون دعوای ــدی دارد؛ چ ــش کلی ــی، نق ــوای جزای ــنت دع انداخ

هــر  در  می گیــرد.  صــورت  مجنی علیــه  شــکایت  بــا  جزایــی 

ــود،  ــرف ش ــی من ــوای جزای ــه از دع ــوا، مجنی علی ــه ی دع مرحل

ــود.(  ــف می ش ــی متوق ــوای جزای دع

قابــل  جرائــم  اســت:  دســته  دو  بــه  ارتکاب یافتــه  جرایــم 

گذشــت. غیرقابــل  و  گذشــت 

 جرایــم قابــل گذشــت )حــق العبــد(، مربــوط بــه اقامــه ی دعــوا 

ــه از  ــه مجنی علی ــی  ک ــی زمان ــت؛ یعن ــه اس ــت مجنی علی و گذش

ــورد  ــر م ــه، دیگ ــه یافت ــوا خامت ــود، دع ــرف ش ــود من ــوای خ دع

ــرد. ــرار منی گی ــیدگی ق رس

ــاد  ــز ی ــه« نی ــام »حق الل ــه  ن ــه ب ــت ک ــل گذش ــر قاب ــم غی جرای

می شــود، بــا گذشــت مجنی علیــه هــم ختــم نشــده و مــورد 

قــرار می گیــرد.  رســیدگی 

ــراآت  ــون اج ــق قان ــه مطاب ــوق مجنی علی ــار اول: حق گفت

ــی جزای

ــرای مجنی علیــه هفــت حــق در نظــر گرفتــه  ــون ب در ایــن قان

ــت.  ــی نیس ــه کاف ــت از مجنی علی ــرای حای ــا ب ــه اص ــده، ک ش

شــخصی کــه از وقــوع جــرم صدمه هــای جانــی یــا مــادی را 

متحمــل شــده باشــد، بایــد از طــرف قانــون و ارگان هــای عدلــی 

ــه ی  ــا درد وارده از ناحی ــرد ت ــرار گی ــادی ق ــای زی ــورد حایت ه م

ــد.  ــش برس ــه آرام ــه ب ــه و مجنی علی ــش یافت ــرم، کاه ــکاب ج ارت

ــرای  ــر ب ــون اجــراآت جزایــی، حقــوق زی در مــاده ی ششــم قان

ــت:  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ مجنی علی

الــف( برخــورد منصفانــه، حفــظ کرامــت انســانی و حرمــت 

شــخصی

ــرای  ــا ب ــه ذات ــت ک ــی اس ــد دارای کرامت ــان تول ــان از زم انس

متــام انســان ها بــدون اســتثناء از طــرف خداونــد )ج( داده شــده 

اســت و هیــچ کــس حــق نقــض آن را نــدارد. متأســفانه ایــن حــق 

ذاتــی در بســیاری از مــوارد بــا ارتــکاب جــرم از طــرف افــراد مــورد 

ــوق  ــن حق ــا ای ــه تنه ــرم ن ــکاب ج ــا ارت ــرد. ب ــرار می گی ــاوز ق تج

نقــض می شــود بــل رضر هــای مــادی، جســانی و معنــوی دیگــر 

نیــز بــه فــرد وارد می کنــد. بــرای ایــن  کــه درد ایــن رضر هــا از فــرد 

مجنی علیــه دور شــود، بایــد توســط قانــون حایت هــای مختلــف 

از او صــورت گیــرد.

 در قانــون متذکــره بیــان شــده کــه بایــد بــا مجنی علیــه برخورد 

منصفانــه شــود، نــه ایــن  کــه بــا او نیــز ماننــد رشیــک یــا معــاون 

جــرم رفتــار شــود و کرامــت و حرمــت شــخص را زیــر پــا کنــد. 

در قوانیــن مختلفــی مثــل مــواد مختلــف منشــور ســازمان ملــل 

متحــد، خصوصــا در مــاده ی اول، ماده هــای 55 و 56، بند هــای 

یــک و دو مــاده ی 62 و ماده هــای 68 و 76، احــرام بــه کرامــت 

و حقــوق اساســی بــر و ارزش شــخصیت انســانی و برابــری 

حقوقــی انســان ها بــه رصاحــت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

اســناد مهــم دیگــر ســازمان ملــل در زمینــه ی احــرام بــه 

ــوق  ــانی حق ــوم انس ــی ژن ــه ی جهان ــل اعامی ــانی مث ــت انس کرام

ــه کرامــت انســانی را  بــر اســت، کــه اهمیــت و ارزش احــرام ب

ــزده،  ــازده، دوازده، پان ــک، دو، ده، ی ــف )ی ــواد مختل ــن م در ضم

بیســت ویک و بیســت و چهــار( تأکیــد شــده اســت 

ب( تأمني مصوونیت

فــرد زمانــی  کــه از وقــوع یــک حادثــه جرمــی مجنی علیــه 

ــع  ــد. مراج ــه می کن ــی مراجع ــع عدل ــه مراج ــا ب ــود، حت می ش

عدلــی مکلــف اســت تــا در بخــش حفــظ جــان و مصؤونیــت 

شــخص از خطر هــای بعــدی، تدابیــر را بســنجد، تــا شــخص 

قربانــی بــدون هیــچ ترســی بــه ایــن مراجــع حــارض شــده، 

خواســتار محاکمــه ی شــخص مجــرم شــود.

ج( حضــور در جریــان تعقیــب عدلــی و توجیــه ســؤال های 

خــاص بــه متهــم در جرایــم قتــل و جــرح

ــل  ــام مراح ــه در مت ــق دارد ک ــون ح ــق قان ــه مطاب مجنی علی

دعــوا حضــور یــا ایــن  کــه از جریــان دعــوا آگاهــی داشــته باشــد. 

ایــن یکــی از حقــوق مجنی علیــه اســت. متأســفانه در قانــون ایــن 

حــق محــدود شــده و تنهــا در جرایــم قتــل و جــرح اجــازه ی حضــور 

ــان  ــه از جری ــق دارد ک ــت، و او ح ــده اس ــه داده ش ــه مجنی علی ب

تعقیــب عدلــی و محاکمــه شــدن مجــرم باخــرب شــده در آن جلســه 

حــارض و از مجــرم ســؤال های داشــته باشــد.

 متهــم یــا مجــرم بــا انجــام عمــل غیــر قانونــی نــه تنهــا 

ســبب آســیب رســاندن بــه اشــخاص می شــود، بلکــه نظــم و 

ــط  ــد توس ــن کار او بای ــد. ای ــم می زن ــه ه ــز ب ــه را نی ــت جامع امنی

ارگان هــای عدلــی بررســی شــود و حقــوق مجنی علیــه ماننــد 

جــربان خســارت یــا رد اصــل مــال بــه مجنی علیــه را نیــز در نظــر 

ــرد. بگی

د( مطالبــه و دریافــت اصــل مــال یــا قیمــت آن و پرداخــت 

جــران خســاره مطابــق احــکام قانــون 

مفهــوم جــربان خســارت: خســارت در لغــت بــه  معنــای زیــان، 

رضر، نقصــان، کاســتی، از دســت دادن، از بیــن رفــنت، گــم 

شــدن، گمــراه شــدن و خــاف نفــع و ســود اســت. در عــرف هــم 

بــه همیــن معانــی اســتفاده می شــود؛ یعنــی هــر جــا کــه جــان، 

مــال و آبــروی شــخص دچــار کاســتی شــود یــا از زیــاد شــدن آن 

جلوگیــری شــود، گفتــه می شــود کــه خســارت وارد شــده اســت؛ 

بنــا بــر ایــن، خســارت می توانــد یــا مــادی باشــد یــا معنــوی 

وارد می شــود.  بــر مجنی علیــه  متهــم  یــا  مجــرم  توســط  کــه 

ــد  ــته باش ــی داش ــای خاص ــه حایت ه ــد از مجنی علی ــون بای قان

کــه جــربان خســارت یکــی از انــواع حایت هــا اســت. ایــن 

ــرای  ــه ب ــرف محکم ــه از ط ــت ک ــی اس ــدا از مجازات ــا ج حایت ه

مجــرم در نظــر گرفتــه می شــود؛ مثــا مجــرم از ناحیــه ی ارتــکاب 

جــرم بــه حبــس طویــل محکــوم می شــود، بــر عــاوه ایــن مجــازات 

رضری را کــه بــه مجنی علیــه وارد کــرده را هــم بایــد پرداخــت کنــد 

ــه  ــرف محکم ــد، از ط ــت، می نامن ــارت اس ــربان خس ــه آن را ج ک

معیــن می شــود. 

بــا ارتــکاب عمــل جرمــی معمــوال دو دعــوا به وجــود می آیــد، کــه 

شــامل دعــوای عــام و دعــوای خــاص اســت. دعــوای عــام یــا جزایی 

ــرف  ــاص از ط ــوای خ ــود و دع ــب می ش ــتانی تعقی ــرف دادس از ط

ــع شــدن  ــه از ضای ــن ک ــرای ای ــا متــرر. محکمــه ب ــه ی مجنی علی

ــدی را  ــوای حق العب ــی و دع ــوای جزای ــد، دع ــری کن ــت جلوگی وق

ــه در  ــی ک ــر جزای ــد و ه ــی می کن ــه بررس ــک محکم ــان در ی هم زم

ــر مجــرم اعــال می شــود.  ــی شــده باشــد، ب ــون پیش بین قان

ه( اعــراض بــر اجــراآت مأمــور ضبــط قضایــی، اهــل خــره، 

دادســتانی و قاضــی مطابــق احــکام قانــون 

مجنی علیــه حــق اعــراض در متــام مراحــل دعــوا را دارد. 

ــامل  ــه ش ــی ک ــای عدل ــک از اعض ــر ی ــراآت ه ــد از اج او می توان

موظفیــن کشــف، تحقیــق، اهــل خــربه، دادســتان و قاضــی 

اســت اعــراض کنــد و ایــن ارگان هــا مکلــف کــه بــه رســیدگی بــه 

ــند.  ــی می   باش ــی و حکم ــم از حقیق ــخاص اع ــام اش ــراض مت اع

اعــراض معمــوال قبــل از حکــم محکمــه صــورت می گیــرد و 

اعــراض بعــد از حکــم قطعــی محکمــه، اســتیناف خواهی یــا 

اســت.  فرجام خواهــی 

مــادی،  حقوقــی،  مســاعدت های  بــه  دست رســی  و( 

اجتامعــی  و  روانــی  طبــی، 

جــرم  آن  از  کــه  ایــن   و  جــرم  وقــوع  از  بعــد  انســانی  هــر 

متــرر شــده باشــد، نیــاز بــه کمــک دارد. ایــن کمک هــا در 

عرصه هــای مختلــف صــورت می گیــرد. داشــنت مســاعد حقوقــی 

مهم تریــن  از  یکــی  و  اســت  مهــم  بســیار  مجنی علیــه  بــرای 

حقــوق او اســت کــه بایــد از طــرف دولــت بــه  طــور رایــگان 

ــای  ــا کمک ه ــی و ی ــاعد حقوق ــم مس ــان جرای ــام قربانی ــرای مت ب

ــت  ــدن حال ــر ش ــرای به ــا ب ــود، ت ــن ش ــی تعیی ــی و اجتاع طب

روانــی مجنی علیه هــای جرایــم کمــک شــود. آن هــا بایــد بــه 

روان شناســان معرفــی شــوند کــه آثــار بــد جــرم تــا حــدی از 

زندگــی آن هــا دور شــود. 

شــخصی کــه از ناحیــه ی وقــوع جــرم رضر روانــی دیــده باشــد؛ 

مثــا از ناحیــه ی جــرم تجــاوز جنســی مترر شــده باشــد، عــاوه بر 

مســاعدت های طبــی، مالــی و جــربان خســارت بــه مســاعدت های 

روانــی شــدیدا نیازمنــد اســت. او بایــد از طــرف روان شناســان تحــت 

درمــان قــرار گیــرد، تــا بــه مــرور زمــان حالــش بهــر شــود. ایــن یکی 

ــا  ــاعدت ها و کمک ه ــام مس ــه از مت ــت ک ــان اس ــوق قربانی از حق

بــرای بهبــود وضعیــت آن هــا اســتفاده شــود.

در فقــره ی دوم مــاده ی مذکــور از پولیــس، دادســتان، قاضــی 

و مؤظفیــن عدلــی خواســته شــده اســت کــه متــام تدابیــر را بــرای 

ــد  ــر بگیرن ــم در نظ ــای جرای ــه مجنی علیه ه ــک ب ــاعدت و کم مس

تــا حقــوق آن هــا زیــر پــا نشــده و حقوقــی کــه بــا ارتــکاب جــرم زیــر 

پــا می شــود، دوبــاره بــاز گردانــده شــود.

منــع  قانــون  در  مجنی علیه هــا  حقــوق  دوم:  مبحــث 

خشــونت علیــه زنــان 

گفتــار اول: قانــون منــع خشــونت کــه از جملــه قوانیــن خــاص 

اســت، در بخــش حقــوق مجنی علیــه بعضــی مــوارد را ذکــر کــرده 

اســت کــه بــه آن می پردازیــم:

ــکام  ــق اح ــونت مطاب ــب خش ــی مرتک ــب عدل ــف: تعقی ال

ــون  قان

ــون منــع خشــونت، مــوارد خشــونت  ــق مــاده ی پنــج قان مطاب

علیــه زنــان قــرار ذیــل اســت: 

دشــنام، بــد دادن، نــکاح قبــل از ســن قانونــی، مجبــور کــردن 

بــه فحشــا، مجبــور کــردن بــه خودســوزی و خودکشــی، کار 

اجبــاری، آزار و اذیــت، منــع از حــق ازدواج، منــع از حــق تحصیل، 

ــره مــوارد مــاده ی پنجــم.  منــع از حــق ارث، تجــاوز جنســی و غی

اگــر شــخصی مرتکــب چنیــن جرایــم شــود و حــق دیگــری را تلــف 

ــرد ــرار می گی ــب و مجــازات ق ــورد تعقی ــون، م ــق قان ــد، طب کن

ب: داشنت وکیل مدافع یا مساعد حقوقی 

ارتکاب یافتــه،  جرایــم  مجنی علیــه  حقــوق  از جملــه  یکــی 

ــاده ی  ــت. در م ــع اس ــل مداف ــا وکی ــی و ی ــاعد حقوق ــنت مس داش

ــی از  ــع یک ــل مداف ــنت وکی ــی، داش ــراآت جزای ــون اج ــم قان هفت

ــه حقــوق اساســی مجنی علیــه اســت. هم چنــان در مــاده ی  جمل

ــرد  ــه مج ــع ب ــل مداف ــنت وکی ــاره ی داش ــی در ب ــون اساس 31 قان

گرفتــاری و یــا بــرای اثبــات حــق خــود، بایــد وکیــل مدافــع 

بــرای  قضایــای جنایــی  در  دولــت  باشــد. هم چنیــن  داشــته 

متهــم بی بضاعــت وکیــل مدافــع تعییــن می کنــد. وظایــف و 

ــود. ــم می ش ــون تنظی ــط قان ــع توس ــل مداف ــای وکی صاحیت ه

ــل مدافــع  ــف وکی ــع، وظای ــون وکای مداف ــاده ی 13 قان در م

ــه در  ــق دارد ک ــه ح ــخص مجنی علی ــت. ش ــده اس ــخص ش را مش

متــام مراحــل وکیــل مدافــع داشــته باشــد و داشــنت وکیــل مدافــع 

ــت. ــونت، الزم اس ــه خش ــرای مجنی علی ب

 ج: محرمیت موضوع نسبتی

ــه  ــرم مجنی علی ــوع ج ــر وق ــه در اث ــخصی ک ــت ش ــد هوی نبای

می شــود، یــا مــورد تجــاوز قــرار می گیــرد، از طریــق رســانه ها 

یــا محاکــم علنــی شــود کــه ســبب وارد شــدن رضر بــه شــخصیت 

معنــوی او می شــود. مطابــق فقــره ی ســوم مــاده ی پنجــم قانــون 

منــع خشــونت، یکــی از مــوارد خشــونت علیــه زنــان ضبــط و ثبــت 

هویــت مجنی علیــه و نــر آن می باشــد. 

ــخص  ــود ش ــود و خ ــع ش ــخصی واق ــه ش ــرم علی ــه ج ــن  ک ای

نخواهــد ایــن موضــوع علنــی شــود، هیــچ کــس حــق نــر و علنــی 

ــد.  ــد موضــوع محــرم مبان ــدارد و بای کــردن موضــوع را ن

د: دست رسی رایگان به خدمات صحی عاجل 

آن  قربانــی  و شــخص  واقــع می شــود  زمانــی  کــه جرمــی 

ــن مــکان  ــه خدمــات صحــی حــس می شــود. ای ــاز ب می شــود، نی

بایــد جــای مناســبی باشــد کــه شــخص مجنی علیــه در آن خــود 

ــه  ــود ک ــه ش ــش ارائ ــی برای ــد. خدمات ــاس کن ــن احس را آرام و ام

شــامل درمــان زخم هــا یــا جرح هــا و یــا هــم پنــاه دادن بــه 

مکانــی کــه وضعیــت روحــی وی را بهــر کنــد، می شــود. بعضــی 

از قربانیــان جرایــم وضعیــت اقتصــادی خوبــی ندارنــد و نیــاز 

ــه  ــت ب ــد. دول ــگان دارن ــی رای ــادی و صح ــای اقتص ــه حایت ه ب

 حیــث حامــی قربانــی، وظیفــه دارد کــه تدابیــر شــدیدی را بــرای 

ــا قربانــی جرایــم از  مجنی علیــه از هــر لحــاظ در نظــر بگیریــد، ت

ــود.  ــزوی نش ــه من جامع

ه( جران خساره ی ناشی از عمل جرمی 

ــربان  ــه زن، ج ــونت علی ــع خش ــون من ــاده ی 41 قان ــق م طب

ــر  ــا در نظ ــایر جزاه ــاوه ی س ــر ع ــز ب ــه را نی ــارت مجنی علی خس

گرفتــه اســت. محکمــه بایــد مطابــق جرایــم ارتکاب یافتــه، جــربان 

ــا متــرر معیــن کنــد. ــه قربانــی ی خســارت را ب

مجنی علیــه عبــارت از شــخصی اســت کــه از وقــوع عمــل 

ــا  ــمی و ی ــی، جس ــوی، روح ــادی، معن ــای م ــر رضر ه ــی دیگ جرم

ــه از  ــت ک ــخصی اس ــه  ش ــود. مجنی علی ــل می ش ــی را متحم مال

ــود. ــرر می ش ــرم مت ــوع ج وق

 جــرم را می تــوان بــه یــک مثلــث تشــبه کــرد کــه دارای 

ســه رأس اســت: جــرم، مجــرم، مجنی علیــه. اگــر مــا نگاهــی 

بــه گذشــته ی جــرم بکنیــم، متــام توجــه بــه دو رأس )جــرم و 

مجــرم( بــوده اســت. رأس ســوم کــه عبــارت از مجنی علیــه اســت 

ــخصیت  ــر ش ــرون اخی ــی در ق ــد؛ ول ــه می ش ــده گرفت ــا نادی کام

مجنی علیــه هــم در نظــام جزایــی کشــور ها مــورد توجــه قــرار 

ــا در  ــود مجنی علیه ه ــت وج ــرد. اهمی ــدا ک ــت پی ــت و اهمی گرف

تعییــن مجــازات  نیــز نقــش کلیــدی و پررنــگ داشــته اســت؛ امــا 

در کشــور مــا تــا هنــوز مجنی علیــه مبهــم و ناشــناخته اســت. بــا 

ــن  ــان و مترری ــداد قربانی ــر تع ــال های اخی ــه در س ــودی  ک وج

ــوز  ــی هن ــدا کــرده، ول جــرم در افغانســتان افزایــش چشــم گیر پی

هــم از ســوی دولــت بــه ایــن افــراد توجــه خاصــی نشــده اســت. 

بایــد هــان طــوری  کــه دولــت بــه مجــرم و جــرم توجــه 

می کنــد، بــه مجنی علیــه هــم بــه عنــوان یکــی از ارکان جــرم 

ــه  ــت توج ــم دول ــف مه ــی از وظای ــون یک ــد؛ چ ــدی کن ــه ج توج

ــا  ــن، ب ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــم اس ــای جرای ــان و مجنی علیه ه ــه قربانی ب

در نظرداشــت وضعیــت فعلــی کشــور کــه هــر روز شــاهد قربانــی 

ــاری،  ــات انتح ــر حم ــی در اث ــر نظام ــی و غی ــراد نظام ــدن اف ش

جنــگ، اختطــاف، تــرور و قتــل اســتیم؛ رضورت اســت کــه نظــام 

مــورد  از مجنی علیــه،  افغانســتان در بخــش حایــت  جزایــی 

بررســی قــرار گیــرد تــا حقــوق قربانیــان و مترریــن جــرم زیــر پــا 

ــد. ــرار گیرن ــت ق ــت دول ــت حای ــده و تح نش

موضــوع حقــوق مجنی علیــه یکــی از اساســی ترین موضوعــات 

در نظــام جزایــی هــر کشــور اســت. بــه  خاطــر اهمیتــی  کــه ایــن 

موضــوع دارد، فقــط دو پیشــنهاد ارائــه می کنــم: 

ــه و  ــت از مجنی علی ــرای حای ــه ب ــون جداگان ــع قان ــک؛ وض ی

تطبیــق آن بــاالی همــه مجرمیــن در همــه ســطوح.

ــاره ی عواقــب قانون شــکنی و  ــه مــردم در ب دو؛ آگاهی دهــی ب

زیرپــا نهــادن حقــوق مجنی علیــه اســت. 

افغانستان4 مهاجران  روایت 

مهاجــران افغانســتانی در نیوزیلنــد 

در مقایســه بــا کشــورهای پیش رفتــه ی 

ــد.  اروپایــی حــال و روز متفاوتــی دارن

در  کــه  افغانســتانی ای  مهاجــران 

پیــش  زندگــی می کننــد،  نیوزیلنــد 

ــوی  ــدن، از س ــی مان ــت قبول از دریاف

دولــت هیــچ گونــه کمکــی دریافــت منی کننــد. ایــن 

تفاوت هــا البتــه از نــوع مهاجــرت و میــزان مهاجــرت 

ــران  ــار مهاج ــود. ش ــی می ش ــز ناش ــور نی ــن کش ــه ای ب

ــران  ــر از مهاج ــب کم ت ــه مرات ــد ب ــتانی در نیوزیلن افغانس

افغانســتانی در آملــان و یــا فرانســه اســت. زمانــی کــه از 

نذیــره افضلــی، مهاجــر افغانســتانی در نیوزیلند خواســتار 

ــه  ــتانی ب ــران افغانس ــی مهاج ــورد دست رس ــنی در م روش

حقــوق اساســی شــان شــدم، در پاســخم گفــت: »همــه ی 

حقوقــی کــه خــود مــردم نیوزیلنــد دارنــد بــرای مهاجــران 

نیــز داده می شــود؛ مهــم ایــن اســت کــه مهاجــران از آن 

ــد.« ــتفاده کنن اس

مهاجــر  کــه  زمانــی  تــا  اســت  روشــن  ایــن  امــا 

افغانســتانی قبولــی مانــدن را دریافــت نکــرده اســت، 

هیــچ گاه از امتیــاز یک ســانی بــا شــهروندان نیوزیلنــد 

نیســت. برخــوردار 

در ایــن زمــان مهاجــری کــه نیازمنــد دســت گیری 

ــول و  ــش پ ــی برای ــر دولت ــای غی ــوی نهاده ــد، از س باش

ــود  ــی خ ــه زندگ ــد ب ــا بتوان ــود ت ــک می ش ــی کم خوراک

دوام دهــد.

بــه  نســبی  نیــز دست رســی  زمــان  ایــن  در  البتــه 

دارد. وجــود  آمــوزش 

»تــا زمانــی کــه قبولــی  افضلــی می گویــد:  خانــم 

مانــدن را دریافــت نکنــی، دست رســی بــه امکان هــای 

ــت.« ــدود اس ــی مح ــم زندگ مه

ــه از  ــی ک ــا پول ــان ب ــودم در آن زم ــه خ ــد ک او می گوی

ــه درس هایــم رشوع کــردم و دولــت  شــوهرم می گرفتــم، ب

ــرای آمــوزش نیــز بدهــی منــی داد. در آن زمــان ب

ــز  ــتی نی ــات بهداش ــه امکان ــی ب ــور دست رس همین ط

بــرای آن هایــی کــه قبولــی را دریافــت نکــرده انــد، بیشــر 

ــرای آن هایــی  ــا پزشــک ب ــار ماقــات ب هزینــه دارد. هــر ب

کــه قبولــی دارنــد 16 دالــر اســت؛ امــا بــرای آن هایــی کــه 

قبولــی را دریافــت نکــرده انــد 150 دالــر هزینــه دارد.

عنــوان  بــه  افغانســتانی  مهاجــر  کــه  زمانــی  امــا 

باشــنده ی دایمــی نیوزیلنــد، قبولــی مانــدن را بــه دســت 

رایــگان  بهداشــتی  خدمــات  بــه  دست رســی  بیــاورد، 

اســت؛ جــز هــان 16 دالــری کــه بابــت گرفــنت وقــت بــا 

ــی  ــه پــس از دریافــت قبول ــردازد. همین گون پزشــک می پ

دایمــی بــرای آمــوزش نیــز می تــوان از دولــت بدهــی 

ــه  ــی ات ب ــه دوره ی آموزش ــن ک ــس از ای ــرد. پ ــت ک دریاف

پایــان می رســد، بایــد بدهــی ات را بپــردازی کــه می شــود 

آن را در قســط های جــدا گانــه پرداخــت کــرد.

خانــم افضلــی می گویــد: »تــا قبولــی دریافــت نکنیــد 

اصــا از ســوی دولــت کمکــی بــرای تــان منی شــود.«

خانــم افضلــی همین گونــه یــادآور می شــود، مهاجــری 

کــه قبولــی مانــدن را دریافــت نکــرده اســت، نیز بــرای کار 

ــتش  ــر خواس ــد؛ اگ ــت بده ــت درخواس ــه دول ــد ب می توان

اجــازه ی  آن  غیــر  در  مــی رود  کار  رس  شــد،  پذیرفتــه 

کار را نــدارد و در ایــن زمــان ایــن  مهاجــران از ســوی 

ــوند. ــک می ش ــد، کم ــا دارن ــه در آن ج ــی ک خانواده های

پــس از دریافــت قبولــی دایمــی بــرای آن هایــی کــه بــا 

خانــواده ی شــان زندگــی می کننــد، هفتــه ی 110دالــر از 

ســوی دولــت پرداخــت می شــود.

امــا آن هایــی کــه تنهایــی زندگــی می کننــد، در هفتــه 

نزدیــک بــه 200 دالــر از ســوی دولــت دریافــت می کننــد. 

البتــه ایــن کمک هــا بــدون بازپرداخــت اســت.

ــاور خانــم افضلــی کــه خــود در نیوزیلنــد بــه رس  ــه ب ب

می بــرد، مهاجــر افغانســتانی ای کــه قبولــی دایمــی را 

دریافــت کــرده اســت؛ بــا کمک هایــی کــه از ســوی دولــت 

ــش  ــه پی ــود را ب ــی خ ــد زندگ ــرد، می توان ــورت می گی ص

بــربد.

ــران دارد،  ــرای مهاج ــد ب ــه نیوزیلن ــری ک ــی دیگ ویژ گ

ــرون  ــرس بی ــور از ت ــن کش ــر در ای ــه مهاج ــت ک ــن اس ای

کــردن اجبــاری و بازگشــت بــه کشــور نخســت دور اســت.

منی شناســم  را  کســی  می گویــد،  افضلــی  خانــم 

ــا یــک فامیــل  ــول نشــده باشــد؛ ام کــه آمــده باشــد و قب

را از افغانســتان می شناســم کــه آن هــا بــرادر خــود را 

او  انــد،  خواســته  افغانســتان  از  مالــی  پشــتیبانی  بــا 

حــاال ویــزه ی کاری دارد؛ امــا زیــاد آگاهــی نــدارم کــه 

ــر.  ــا خی ــت ی ــد اس ــدنش در نیوزیلن ــول ش ــکان قب ــا ام آی

ــام  ــد و مت ــی می کن ــود زندگ ــواده ی خ ــا خان ــرد ب ــن م ای

هزینــه ی زندگــی اش بــه دوش برادرانــش اســت.

کشــورهای  از  شــاری  در  افغانســتانی  مهاجــران 

و  آن هــا  میــان  کــه  تفاوتــی  از  پیوســته  مهاجرپذیــر، 

مهاجــران از کشــورهای دیگــر وجــود دارد، رنــج می برنــد.

مهاجــران  وضعیــت  بــه  می شــود  میــان  ایــن  در 

ــه نگاهــی انداخــت کــه در مقایســه  افغانســتانی در ترکی

کم تــری  امتیــاز  از  ایرانــی  و  ســوری  مهاجــران  بــا 

برخــوردار انــد؛ امــا بــه اســاس گفته هــای خانــم افضلــی 

ــران  ــان مهاج ــی می ــه تفاوت ــت هیچ گون ــد، دول در نیوزیلن

منی گــذارد.

خانــم افضلــی می گویــد کــه دولــت نیوزیلنــد و مــردم 

آن افغانســتان را بــه نــام کشــور جنــگ می شناســند و 

ــد  ــتانی پیش آم ــران افغانس ــا مهاج ــل ب ــن دلی روی همی

ــد. ــی دارن خوب

البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه نیوزیلنــد بهشــت 

ــن  ــون ای ــت و قان ــتانی اس ــده ی مهاجــران افغانس گم ش

ــت.  ــص اس ــران بی نق ــه مهاج ــه ب ــور در رابط کش

فرزندان زمین

مشکالت مهاجران افغانستانی 
در نیوزیلند

حوا صالحی مجیب ارژنگ

حقوق قربانی جرم »مجنی علیه« در قانون 
اجراآت جزایی و قانون منع خشونت علیه زن

اشــاره: مجنی علیــه عبــارت از قربانــی جــرم اســت کــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از ارتــکاب جــرم متــرر می شــود. کلامتــی مثــل 

ــه بررســی حقــوق مجنی علیــه مطابــق قانــون  قربانــی، مجنی علیــه، متــرر و ضحیــه بــرای آن اســتفاده می شــود. هــدف اساســی ایــن مقال

ــاره ی حامیت هــای مجنی علیــه بیــان شــده، و قوانینــی   اجــراآت جزایــی و قانــون منــع خشــونت علیــه زنــان اســت. مــواد قانونــی ای کــه در ب

کــه حقــوق مجنی علیــه بایــد در آن بیــان می شــد، بســیار محــدود اســت.

ایــن گــزارش توســط مؤسســه ی حقــوق بــر و محــو خشــونت بــا همــکاری مالــی نهــاد جامعــه ی بــاز افغانســتان )OSA( تهیــه شــده اســت. 

روزنامــه ی صبــح کابــل در مــورد محتــوای آن هیــچ مســؤولیتی نــدارد.
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از  یکــی  مبــارز،  بازمحمــد  اشــاره: 

ســال های  ورزش کاران  مطرح تریــن 

اخیــر ورزش افغانســتان بــه خصــوص 

در رقابت هــای »ام ام ای« یــا ورزش هــای 

بیــن  در  معمــوال  کــه  اســت  آزاد 

ــت.  ــوده اس ــایرین ب ــر از س ــی، پیش روت ورزش کاران داخل

ســال های  در  او  کــه  را  مســیرهایی  و  کارهــا  رقابت هــا، 

ــه یــک راهنــام  ــدل ب ــرای بســیاری ب ــه اســت، ب ــر رفت اخی

ــی  ــدم در راه ــیاری ق ــه بس ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــدل ش و م

گذاشــتند کــه او پیــش از آن رفتــه اســت. مبــارز، هرچنــد 

ــازمان های  ــه س ــی ب ــه راه یاب ــش ک ــای بزرگ ــه آرزوه ــه ب ک

ــود، نرســید؛  بــزرگ دنیــا مثــل »UFC« و »Bellator« و... ب

امــا او چهــره ی ویــژه ای بــوده و بــا توجــه بــه فیزیــک بدنــی 

خوبــی کــه دارد، از شــهرت زیــادی برخــوردار شــده اســت.

صبــح کابــل: خــوش آمدیــد، مثــل همیشــه در رشوع بایــد 

بگوییــم کــه در بــاره ی خــود تــان بگوییــد، چیزهایــی کــه مــردم 

خــرب نداشــته باشــند؟

ــارز اســتم، ســی ویک ســاله، متأهــل  ــارز: بازمحمــد مب مب

ــی  ــر. از دوران کودک ــر و دو پ ــک دخ ــد دارم؛ ی ــه فرزن و س

ــود، ورزش  ــال می ش ــت س ــک بیس ــاید نزدی ــه ش ــاال ک ــا ح ت

می کنــم. ورزش را از بخــش آماتــور رشوع کــردم و کــم کــم 

وارد ورزش حرفــه ای شــدم. مســؤول ســازمان »AFC« و البتــه 

فدراســیون ورزش هــای رزمــی اســتم. نــام دخــرم »ریحــان« و 

پــر اومل نامــش »رســتم« اســت و دومــی را کــه هیــچ کســی 

خــرب نــدارد و شــا نخســتین کســی اســتید کــه در بیــرون  از 

خانــواده از وجــودش باخــرب می شــوید، نامــش »ســلطان« 

اســت.

صبــح کابــل: ضمــن تربیــک، تــا کنــون در چــه رشــته هایی 

فعالیــت کردیــن و دســت آوردهای تــان چــه بــوده اســت؟

مبــارز: پــدرم، خانــواده ی کاکایــم و خانــواده ی مــا بیشــر 

شــان کشــتی گیر )پهلــوان( بودنــد؛ زیــر تأثیــر ایــن فضــا، مــن 

هــم از هــان ابتــدا کشــتی گیر بــودم. کشــتی ای کــه مــا بــه 

آن کشــتی »َچپَنکــی« می گوییــم، کــورش هــم کار می کــردم. 

ــم  ــتم. دو نی ــتان اس ــورش در افغانس ــذاران ک ــن از بنیان گ م

ســال در باشــگاه معــارف کابــل، کشــتی آزاد و فرنگــی کار 

کــردم، در کــورش چهــار ســال قهرمــان تیــم ملــی بــودم کــه در 

رقابت هــای جهانــی اوزبیکســتان و در رقابت هــای آســیایی 

رشکــت و نایــب قهرمــان شــدم. از ســال 2008 عاقه منــد 

ــارزات آزاد شــده و کــورش را تــرک کــردم. مب

صبح کابل: از ابتدای وارد شدن تان به ورزش بگویید؟

مبــارز: زندگــی فــراز و نشــیب خــود را دارد؛ امــا بایــد 

بگویــم کــه مــن ســختی های زیــادی را تــا حــاال تحمــل 

را  دارم  کــه  شــجاعتی  و  مبارزه طلبــی  روحیــه ی  کــرده ام. 

ــن ورزش کار  ــت م ــت داش ــه دوس ــرده ام ک ــه ارث ب ــدرم ب از پ

ــرد  ــویق می ک ــرا تش ــه م ــم. او همیش ــهوری باش ــوب و مش خ

کــه ورزش کنــم. وقتــی در هــان دوران کودکــی، پــدرم از 

دنیــا رفــت، هــم بــرای شــادی روح ایشــان و هــم بــرای آن کــه 

ــم جــدی شــد. در گذشــته فرهنــگ  ــودم، ورزش برای ــور ب مجب

ــا  ــود. م ــم گیر ب ــا چش ــری واقع ــی در پل خم ــای محل ورزش ه

ــی  ــا وقت ــد؛ ام ــزی منی ش ــان چی ــت مزد م ــم و دس ــر بودی فقی

در کشــتی برنــده می شــدیم، مــردم پــول می دادنــد و ایــن 

مــرا وادار می کــرد تــا حتــا برنــده شــوم. پــول یــک روز کشــتی 

گرفــنت برابــر بــا یــک مــاه کار مــا بــود. خاصــه، فقــر، بدبختــی 

و روزگار ســخت، یکــی از دالیــل اصلــی روحیــه ی مقــاوم مــن 

و ورزش کار شــدنم اســت. مــن مبــارزه کــرده ام تــا مبــارز شــوم.

ــابقه  ــد مس ــد در آن دوران چن ــادت می آی ــل: ی ــح کاب صب

ــتی؟ ــت داش ــرد و باخ ــدر ب دادی و چق

مبــارز: بلــی، دقیــق یــادم اســت. هــر هفتــه لحظه شــاری 

می کــردم کــه روز مســابقه شــود و بــروم بــرای مســابقه، برنــده 

شــوم و پــول بگیــرم. 16 مســابقه را پشــت رس هــم بــردم 

ــودم.  ــده ب ــهور ش ــان مش ــهر م ــم در ش ــم ک ــم. ک ــول گرفت و پ

ــا  ــود؛ ام ــا خــوب ب ــه ی م ــهر و محل آن مســابقات در ســطح ش

انگیــزه ی زیــادی بــه مــن داد تــا ورزش را جدی تــر دنبــال 

کنــم. 

صبــح کابــل: هــان 16 مســابقه بــود، یــا کــه ادامــه 

دادی؟

ــم.  ــی را باخت ــی هفدهم ــردم؛ ول ــابقه را ب ــارز: 16 مس مب

یــک کراچــی وان هــزاره بــود کــه راســتش دســت کم گرفتمــش. 

ــه رو شــدیم، چنــان مــرا  ــادم منــی رود؛ همیــن کــه رو ب هیــچ ی

ــود.  ــروزی او نب ــنت پی ــرای نپذیرف ــی ب ــه جای ــن زد ک ــه زمی ب

پول هایــی کــه هفته هــا بــود مــن می گرفتــم را او گرفــت. 

ــابقه  ــرای مس ــر ب ــای دیگ ــدم و هفته ه ــوس ش ــت و مأی ناراح

نرفتــم. پــس از دو هفتــه دوبــاره رفتــم و متریناتــم را رشوع 

ــا او  ــم؛ ام ــتی بگیری ــه کش ــش زدم ک ــر صدای ــار دیگ ــردم. ب ک

نپذیرفــت و مــن هفــت مســابقه را بــردم و هشــتمی را بــار 

ــم. ــر باخت دیگ

صبــح کابــل: کجــا متریــن می کــردی و مربــی ات چــه 

ــود؟ ــی ب کس

ــف  ــن و عل ــود، روی چم ــه نب ــگاه و تشــک ک ــارز: باش مب

ــی رســمی هــم نداشــتیم، از کســانی  ــم. مرب ــن می کردی متری

ــم.  ــاد می گرفتی ــتند، ی ــه داش ــی تجرب ــتی چپنک ــه در کش ک

البتــه در باشــگاه »بــربک« کشــتی  آزاد متریــن می کــردم. 

حــاال هــم هــر زمــان بــه پل خمــری مــی روم، کمرهــا را بــا 

بچه هــا می بندیــم و بــه یــاد گذشــته کشــتی می گیریــم.

صبــح کابــل: رسنوشــت کســی کــه شــا را بــرده بــود، چــه 

شــد؟

ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــدم؛ ام ــد او را دی ــال بع ــد س ــارز: چن مب

ــه ورزش  ــم او ب ــور منی کن ــش. تص ــر ندیدم ــدم دیگ ــل آم کاب

ــود و  ــراب ب ــادی اش خ ــع اقتص ــون وض ــد؛ چ ــه داده باش ادام

روزگارش خــوب نبــود.

صبــح کابــل: مزه دارتریــن پولــی کــه از ورزش گرفتــه  ایــد 

کــدام بــوده اســت؟

مبــارز: دو مــورد بــود. یکیــش از جــرال »عبدالرشــید 

ــک رشکــت نوشــابه کــه مقــدارش هــم  دوســتُم« و دومــی از ی

ــود. ــاد ب زی

صبــح کابــل: بزرگ تریــن مشــکلی کــه در متــام عمــر 

ورزشــی ات بــا آن رو بــه رو شــده ای چــه بــوده اســت؟

مبــارز: در رشوع هان طــور کــه گفتــم، وضــع اقتصــادی ام 

ــدم.  ــویق ش ــهور و تش ــم مش ــم ک ــه ک ــا ک ــود ت ــد ب ــیار ب بس

امــا حیــف کــه  مــردم می گفتنــد، اســتعداد خوبــی دارد؛ 

ــی  ــم؛ وقت ــش رفت ــدم و پی ــلیم نش ــدارد. تس ــی ن ــاد خوب اقتص

رشــد کــردم، متــام کســانی کــه تشــویقم می کردنــد، رشوع بــه 

تخریــب کردنــد. کســانی کــه مــرا انگیــزه ی بیشــر دادنــد تــا 

ــم ســؤال اســت کــه چــرا دوســتان،  ــم. برای ــاش کن ــر ت زیادت

هم تیمی هــا، اســتادان و کســانی کــه نتوانســتند بــه انــدازه ی 

ــوند. ــدم می ش ــع رش ــد، مان ــد کنن ــن رش م

صبــح کابــل: دلیلــش چیســت؟ رقابت هــای ورزشــی و یــا 

قومی-زبانــی؟

مبــارز: منی دانــم، بارهــا تصمیــم گرفتــم کــه بــروم خانــه و 

یــا دفــر شــان و بپرســم کــه چــرا چنیــن اســت؟ می خواســتم 

عیــب و ایــراد خــود را بدانــم و خــود را اصــاح کنــم، بــاز 

دیــدم کــه ممکــن اســت ایــن را ضعــف مــن بــه حســاب 

ورزش کاران  شــدم.  منــرف  خــود  تصمیــم  از  و  بیاورنــد 

ــا  ــود؛ ام ــر ب ــن بیش ــان از م ــی ش ــه توانای ــد ک ــادی بودن زی

نتوانســتند بــه موقعیــت و جایــگاه مــن برســند و رشوع کردنــد 

ــرم  ــه نظ ــی اش ب ــل اصل ــت. دلی ــت نادرس ــب و رقاب ــه تخری ب

ــر از  ــن به ــع م ــه وض ــد ک ــی می بینن ــت؛ وقت ــادت اس حس

ــان  ــاش ش ــن و ت ــه متری ــد ک ــاش منی کنن ــت، ت ــان اس آن

ــده  ــا ش ــت. باره ــد اس ــارز ب ــد مب ــد، می گوین ــر کنن را بیش

اســت کــه مــن وقتــی جایــی رفتــه ام، مــردم دورم حلقــه زده 

ــن  ــت؛ ای ــده اس ــع نش ــم جم ــر ه ــد نف ــا چن ــد و دور آن ه ان

روی روحیــه ی شــان تأثیــر بــد گذاشــته اســت. مــن کــه 

منی توانــم بــه مــردم بگویــم، هــان انــدازه کــه بــه مــن 

محبــت داریــد، بــه فانــی هــم داشــته باشــید. خــرب دارم کــه 

حتــا جلســه گرفتــه انــد و بــرای تخریــب مــن نقشــه کشــیده 

انــد. بــرای شــان می گویــم کــه عزیــزان مــن، بــه جــای ایــن 

همــه وقت تلفــی، برویــد کار کنیــد و از مــن بهــر شــوید. 

ــد. ــور باش ــود ک ــم حس چش

صبــح کابــل: بدتریــن اتهامــی کــه بــه شــا وارد کــرده  انــد 

؟ چیست

مــا  رشــد  مانــع  مبــارز  می گوینــد  کــه  ایــن  مبــارز: 

ــوده ام.  ــان ب ــددهنده ی ش ــن رش ــه م ــی ک ــود؛ در حال می ش

کســانی کــه مــن بــه صحنــه آوردم و در »شــیرداگ و تاپالــوژی« 

بــرای شــان جایــگاه ســاختم، می گوینــد کــه مبــارز مانــع 

ــتان  ــد »ام ام ای« در افغانس ــرای رش ــن ب ــت. م ــا اس ــد م رش

زیــاد تــاش کــردم، آن هــم از زمانــی کــه در روی فــرش متریــن 

ایــن  همــه  امــروزی.  قفس هــای  و  تشــک  نــه  می کردیــم 

مســابقه ی داخلــی و خارجــی برگــزار کــردم؛ مــا تــاش کردیــم 

ــورد  ــه رک ــتند ک ــم هس ــانی ه ــا کس ــم؛ ام ــش بروی ــی پی قانون

ــد  ــد کمربن ــن و چن ــوم نیســت، چندی ــز شــان معل ــچ چی و هی

ــم  ــد و ه ــه ان ــد گرفت ــم کمربن ــابقه ه ــک مس ــان در ی و هم زم

جــام. آن  هــم جام هــای یک مــری.

خواهشــی کــه دارم ایــن اســت کــه مــردم را بــازی ندهنــد. 

مــن ده ســال اســت کــه در »ام ام ای« اســتم، کمربنــد نــدارم، 

آن وقــت شــا کــه در ســازمان های ضعیف تــر از مــن مســابقه 

داده ایــد چطــور ایــن همــه کمربنــد قهرمانــی داریــد؟ بــه مــردم 

بــه حســاب کیلــو کمربنــد می دهنــد، آن  هــم از ســازمان هایی 

کــه هیــچ کدامــش رســمی نیســت. ایــن درســت نیســت کــه 

از مــردم پــول بگیریــد و جوانــان زیــر ســن را مســابقه دهیــد. 

ایــن خیانــت بــه ورزش و ورزش کار اســت. بچه هایــی کــه 

حــاال جــوان انــد در ایــن مســابقات آســیب می بیننــد. وقتــی 

ــد  ــارز راه رش ــا را، می گوینــد مب ــد ایــن کاره ــم نکنی می گوی

ــدد. ــا را می بن م

ــر  صبــح کابــل: چــرا در ورزش افغانســتان همــه خــود را ب

حــق می داننــد و دیگــران را ناحــق؟ ضعــف در کجاســت؟ 

چــرا اداره ی ورزش و فدراســیون ورزش هــای رزمــی بــه صــورت 

ــرد؟ ــا را منی گی ــن چیزه ــو چنی ــی جل قانون

مبــارز: دو گــپ اســت. اول- کارهــای حرفــه ای، نتیجــه اش 

ــت  ــیرداگ و ... ثب ــوب، ش ــت. در یوتی ــح اس ــخص و واض مش

می شــود. کســانی کــه مدعــی اســتند، برویــد مســابقات و 

رکوردهــای حریفــان شــان را چــک کنیــد، ببنیــد کــه هویــت 

مســابقه، ســازمان و حریفــان چیســت؟ هیــچ چــی. رکوردهــای 

»قیــس جســور« را ببیــن، همــه اش در کابــل، پاکســتان و 

ــه تازگــی در »ONE FC« مســابقه  هندوســتان اســت. حــاال ب

می دهــد.

دوم ایــن  کــه مــا تــاش می کنیــم کــه قانــون »ام ام ای« را 

ــد  بســازیم و همــه کســانی کــه مســابقه برگــزار می کننــد، بای

ــم و  ــاغ کــرده ای ــه همــه اب ــون را ب ــا قان روی اصــول باشــد. م

ــتاد  ــه اس ــی ب ــت. وقت ــوط اداره ی ورزش اس ــری اش مرب پیگی

قیومــی می گویــم کــه مســابقات برگــزار شــده ایــن مشــکات 

ــن  ــد. ای ــم را گــوش منی کن را دارد، چــون اســتادم اســت، گپ

کــه همــه خــود را بــر حــق می داننــد، چــون قانــون مشــخص 

اجرایــی در ورزش مــا نیســت تــا رسه و نــارسه از یک دیگــر 

جــدا شــود.

صبــح کابــل: عبدالســمیع فیضــی، گفتــه بــود کــه بســیار 

مســابقات خارجــی بــه خصــوص در روســیه بــا جورآمــد اســت. 

را  پــول حریــف  پرداخــت  بــا  و  آدم هــا می رونــد  کــه  ایــن 

ــازد. ــا بب ــد ت می خرن

ــا  ــد؛ ام ــه باش ــورت گرفت ــی ص ــت تخط ــن اس ــارز: ممک مب

ســازمان ها فــرق می کنــد، یکــی »UFC« اســت و دیگــری 

کــه  ســازمان هایی  می دهــد.  مســابقه  آن  در  فیضــی  کــه 

کمربندهــای شــان آمــاده اســت، هــر کســی از راه رســید، یکی 

را رس شــانه انداختــه مــی رود. ســازمان هایی هــم هســتند کــه 

آبــروی شــان همــه چیــز شــان اســت. بــرای همیــن اســت کــه 

ــال  ــد. در س ــدام می برن ــا م ــتان م ــه ام و دوس ــا باخت ــن باره م

2017 کــه یــک حریــف مــن را تبدیــل کردنــد، در آن رییــس 

ســازمان دســت نداشــت و برخــی کســانی کــه می خواســتند 

آبــروی مــرا بربنــد، ایــن کار را کردنــد. بســیار تــاش کردیــم کــه 

ایــن کار چــه کســی بــود؛ امــا بــه نتیجــه نرســیدیم.

دورتــر  گذشــته های  بــه  دوبــاره  کمــی  کابــل:  صبــح 

ــا  برگردیــم، چطــور شــد کــه از پل خمــری بــه کابــل آمدیــد؟ ت

جایــی  کــه مــن خــربدارم، کرایــه ی موتــر تــان را هــم نداشــتید؟

مبــارز: در آن جــا فضــا کمــی برایــم تنــگ شــده بــود، 

کســی مشــوره داد کــه کابــل بیایــم. پیشــنهاد بســیار خوبــی 

بــود، مــن هــم اســتقبال کــردم و بــه کابــل آمــدم. یــک قصــاب 

بــود کــه ازش گوشــت می خریــدم، نامــش جمشــید بــود؛ از او 

ــک  ــدم. در ی ــل ش ــی کاب ــم و راه ــرض گرفت ــی ق 1200 افغان

باشــگاه کونگ فــو ثبــت نــام کــردم؛ چــون آن زمــان »ام ام ای« 

و ایــن چیزهــا نبــود.

صبح کابل: کونگ فو را ادامه دادی؟

ــاگرد  ــر ش ــه نف ــردم. س ــه، »ام ام ای« را رشوع ک ــارز: ن مب

داشــتم کــه پــس از چنــدی، زیــاد شــدند. حــاال هشــتاد درصــد 

کســانی کــه در کابــل باشــگاه دارنــد، از شــاگردان هــان 

ــتند. ــن اس دوران م

صبــح کابــل: نــرت آخونــدزاده بارهــا شــا را بــه مبــارزه 

ــرد؟ ــارزه صــورت منی گی ــن مب دعــوت کــرده اســت؛ چــرا ای

مبــارز: چــون هــدف او مبــارزه نیســت، کســب شــهرت 

باشــد کــه منی شــود؛  مــن  او دوســت دارد، مثــل  اســت. 

چــون در میــدان مبــارزه و مســابقاتی کــه داده اســت، بــه 

جایــی نرســید و نتوانســت در ســازمان های خــوب رقابــت 

داشــته باشــد؛ امــا هشــت کمربنــد دارد. یکــی مــی رود درس 

می خوانــد، زحمــت می کشــد و پــول بــه دســت مــی آورد و 

دیگــری از دیــوار خانــه ی مــردم بــاال مــی رود و دزدی می کنــد. 

هــر دو پــول دارنــد؛ امــا ایــن دو نفــر بــا یک دیگــر فــرق دارنــد. 

دیگــر ایــن کــه آخونــدزاده حــد اقــل ســه و نیــم ســال پیــش من 

ــوده  ــه قــول ورزش کاران »بیــک وردار« مــن ب ــن کــرده و ب متری

اســت؛ چطــور مــن بــا چنیــن کســی مســابقه بدهــم؟ مــن بــا 

دعــوت هــر کســی اگــر قــرار باشــد کــه مبــارزه کنــم، بــه کار و 

حرفــه ام رســیده منی توانــم. جالــب اســت کــه تنهــا او نیســت، 

ده تــا بیســت نفــر هســتند کــه چنیــن روحیــه ای دارنــد. 

بــه نظــر مــن بهــر اســت برونــد و در هــان ســازمان های 

ــت دارم  ــن دوس ــد. م ــابقه دهن ــتانی مس ــتانی و هندوس پاکس

وقتــی بــه روســیه مــی روم، چنــد نفــر باشــیم نــه کــه تنهــا بــروم؛ 

امــا این هــا بــه جــای توطئــه و دسیســه علیــه مــن، برونــد کار 

کننــد. بــه جــای ایــن کــه کســانی را اجیــر کننــد تــا مــرا تــرور 

کننــد، متریــن کننــد بهــر اســت. می گویــم بهــر اســت 

ــد را  ــه ی رش ــه زمین ــت ک ــر اس ــویم، به ــر ش ــازوی یک دیگ ب

ــم. ــم کنی ــر فراه ــرای یک دیگ ب

صبــح کابــل: عوامــل ســوء قصــد بــه جــان شــا مشــخص 

شــد؟

مبــارز: تحقیــق جریــان دارد و نتیجــه اش کــم کم مشــخص 

حرفــه ای  قاتــان  کار  کــه  اســت  شــده  معلــوم  می شــود. 

ــت. ــوده اس ــش ب ــج و ش ــار، پن ــه، چه ــای س حوزه ه

ــر  ــا غی ــت ی ــی اس ــه ورزش ــن حمل ــل ای ــل: دلی ــح کاب صب

ورزشــی؟

مبــارز: حمله کننده هــا ورزش کار نیســتند؛ امــا شــواهد 

ــر شــده  نشــان می دهــد کــه از ســوی شــاری ورزش کار اجی

ــد  ــراد رفت وآم ــن اف ــا ای ــه ب ــت ک ــی ورزش کاران اس ــد. برخ ان

ــد. داشــته ان

صبــح کابــل: دلیــل باخــت تــان بــه »دنیــس کنکــوف« چــه 

؟ بود

ــار  ــم. چه ــتش را می گوی ــه راس ــم ک ــدا قس ــه خ ــارز: ب مب

ــن  ــوی متری ــراد بســیار ق ــا اف ــن کــردم، ب ــد متری ــاه در تایلن م

و مبــارزه ی مترینــی داشــتم کــه قوی تــر از دنیــس بودنــد، 

ــارم و در  ــاه چه ــا در م ــت؛ ام ــش می رف ــوب پی ــز خ ــه چی هم

متریــن پایــم آســیب دیــد. داکــر رفتــم و داکــران چهــار هفتــه 

ــدوم  ــود، مص ــده ب ــابقه مان ــه مس ــد. ده روز ب ــراحت دادن اس

بــودم، متریــن نکــردم؛ ولــی اگــر منی رفتــم، می گفتنــد مبــارز 

ترســید. وزنــم زیــاد شــد و از آمادگــی آرمانــی دور شــدم، گفتــم 

ــور شــدم  ــد کــه ممکــن نیســت. مجب ــا گفتن کــه منــی روم؛ ام

ــد وزن کــم  ــود و بای ــو شــده ب ــم 80 کیل ــروم، وزن ــه روســیه ب ب

می کــردم. مــن یــک آدم مذهبــی اســتم و از بســیار چیزهــا کــه 

حریفانــم بــه آن هــا مشــغول و مــروف انــد، دور اســتم. دروغ 

ــن دو مشــکل را داشــتم. مصدومیــت و وزن  ــم کــه ای منی گوی

ــاد ناشــی از متریــن نکــردن.  زی

صبــح کابــل: در آینــده بــار دیگــر بــا دنیــس کنکــوف 

مبــارزه خواهــی کــرد؟

ــم؛  ــک گفت ــه او تربی ــم و ب ــوف باخت ــه کنک ــن ب ــارز: م مب

چــون بهــر از مــن بــود. منی توانــم کمربنــد بخــرم و بــه 

ــس از  ــت، پ ــا نیس ــر دنی ــت آخ ــن باخ ــم. ای ــردم دروغ بگوی م

ــر  ــام ب ــدرت مت ــا ق ــه دارم، ب ــکاتی ک ــت و مش ــع مصدومی رف

کنکــوف  از  را  خــود  انتقــام  می کنــم.  جــربان  و  می گــردم 

ــال 2020  ــم در س ــاش می کن ــت. ت ــم گرف ــم روزی خواه ه

فعال تــر باشــم و جــربان مافــات کنــم.

صبح کابل: حرف خاصی مانده است که بگویی؟

در  چــرا  کــه  می کننــد  انتقــاد  مــن  از  برخــی  مبــارز: 

ــان و چنیــن نشــد؟ مشــت خــوردم و  ــا کنکــوف چن مســابقه ب

یــا رضبه هــای مــن بــه او نخــورد؛ بــه ایــن دوســتان می گویــم، 

ــرد و باخــت دارد. همــه کســانی کــه داخــل قفــس  مســابقه ب

ــادرزاده  ــیر به ــا س ــد؛ مث ــا می بازن ــد و ی ــا می برن ــوند، ی می ش

کــه از ورزش کاران بســیار بــزرگ افغانســتان اســت، در یــو اف 

ســی، بــرد و باخــت داشــته اســت، ایــن مهــم نیســت، مهــم آن 

اســت کــه تــوان ادامــه دادن داشــته باشــیم و ناامیــد نشــویم. 

ــته  ــی بازنشس ــه وقت ــت ک ــن اس ــا ای ــه ی این ه ــر از هم مهم ت

شــدیم و بــه پشــت رس خــود کــه نــگاه کردیــم، تأســف نخوریــم. 

رشمنــده نباشــیم از روزهایــی کــه می توانســتیم بــا متریــن 

و تــاش بــه جاهــای خــوب برســیم؛ امــا همــه اش را رصف 

ــم.  ــه دردنخــور کردی مســائل منفــی و ب

از تمجید تا نقد و اصالح

من فرزند فقر و دردم؛ فقر دلیل اصلی حضورم در ورزش بود
به جای آن که نفر اجیر کنید تا مرا بکشند، بروید زحمت بکشید تا مثل من شوید

گفت وگو با بازمحمد مبارز )ورزشکار(

نعمت رحیمی
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ــی از  ــه کس ــن ک ــدون ای ــش، ب ــال پی ــار س چه

ــر  ــزاران دخ ــد ه ــد، مانن ــه باش ــوره ای گرفت او مش

افغانســتانی، بــه نــکاح مــردی درمی آیــد کــه هیــچ 

شــناختی از او نــدارد. ریحانــه )نــام مســتعار(، 

شــوهر  خانــه ی  بــه  پیــش  ســال  چهــار  وقتــی 

مــی رود، بدبختی هایــش رشوع می شــود. شــوهر 

شــان  ازدواج  اول  روزهــای  هــان  از  ریحانــه 

ــا تحریــک  ــدارد و گاهــی ب ــا او ن ــی ب رابطــه ی خوب

ــد. دو ســال  ــاری می کن ــه بدرفت ــا ریحان ــواده ب خان

بعــد از ازدواج شــان کــه تــازه اولیــن کــودک شــان 

بــه دنیــا آمــده اســت، شــوهر ریحانــه افغانســتان را 

ــفر  ــا س ــد. ب ــرک می کن ــران، ت ــد کار در ای ــه قص ب

و  می مانــد  ریحانــه  ایــران،  بــه  ریحانــه  شــوهر 

ــه نفــرت دارنــد. ــواده ی شــوهرش کــه از ریحان خان

شــوهر ریحانــه بــا ســفرش بــه ایــران، دیگــر یادی 

از زن و نــوزداش منی کنــد و پولــی هــم بــرای تأمیــن 

شــوهر  خانــواده ی  منی فرســتد.  آنــان  مصــارف 

ــی  ــه لحــاظ اقتصــادی وضعیــت خوب ــه کــه ب ریحان

ندارنــد، حضــور او را بــا کودکــش، نان خــور اضافــی 

پنداشــته و هــر صبــح شــام ایــن مــادر و کــودک را بــا 

ــد. ــن می کنن ــر و توهی ــد تحقی ــاظ و تن الف

راه  هیــچ  شــوهرش  ســفر  از  پــس  ریحانــه 

ارتباطــی بــا او نــدارد و حتــا یــک بــار هــم بــه 

ــش  ــال طفل ــه از او و ح ــد ک ــگ منی زن ــه زن ریحان

بپرســد. ایــن مــادر جــوان مانــده اســت بــا طفلــی 

ــواده ی  روی دســت هایش و طعنه هــای مــداوم خان

شــوهرش کــه او را بــا روش هــای گوناگــون تحقیــر 

وضعیــت  ریحانــه  شــوهر  خانــواده ی  می کننــد. 

ــه  ــن ک ــرای ای ــود و ب ــر می ش ــان بدت ــادی ش اقتص

ــه  ــند، ریحان ــته باش ــر داش ــور کم ت ــه نان خ در خان

و بچــه اش را از خانــه بیــرون می کننــد. ریحانــه 

کــه جــای دیگــری بــرای رفــنت نــدارد، دوبــاره 

پــدر  برمی گــردد.  مــادرش  و  پــدر  خانــه ی  بــه 

و مــادرش یــک ســال از او و طفلــش نگــه داری 

می کننــد؛ تــا ایــن کــه ریحانــه خــرب برگشــنت 

شــوهرش را می شــنود. او چنــد روزی را معطــل 

ــه دنبالــش بیایــد؛  ــد کــه شــاید شــوهرش ب می مان

امــا از شــوهرش خــربی منی شــود. ریحانــه مجبــور 

می شــود خــودش بــه دیــدن شــوهرش بــرود.

شــوهر ریحانــه در مقابــل او رسدتــر از ســابق 

از  گرم تــر  خشــونت هایش  امــا  اســت؛  شــده 

ــا  ــوهرش ب ــد. ش ــه می یاب ــه ادام ــر ریحان ــابق ب س

می کنــد؛  لت وکــوب  را  ریحانــه  بهانــه ای  هــر 

ــرده و  ــرو ب ــرب ف ــر ص ــر جگ ــدان ب ــه دن ــا ریحان ام

خشــونت های شــوهرش را بــه جــان می خــرد تــا 

ــوان زن  ــه عن ــدازد و ب ــش بین ــه بیرون ــادا از خان مب

طاق شــده، وارد جامعــه ای شــود کــه همــه وقتــی 

می فهمنــد زنــی را شــوهرش طــاق داده اســت، او 

را بــدکاره و هــرزه فکــر می کننــد.

دخــر  بــا  ریحانــه  شــوهر  روزهــا،  از  یکــی 

خردســال و زیبایــی بــه خانــه می آیــد. ریحانــه تــازه 

می فهمــد کــه دلیــل بی عاقگــی شــوهرش بــه 

ــت.  ــوده اس ــا ب ــونت ها در کج ــه خش ــن هم او و ای

ــا  ــه آورده اســت کــه ت شــوهرش دخــری را بــه خان

هنــوز بــا او نــکاح نکــرده و از او اســتفاده ی جنســی 

می کنــد. قــرار بــر ایــن اســت کــه او در کنــار 

ــوهرش در  ــای ش ــی از زن ه ــوان یک ــه عن ــه ب ریحان

ــه  ــه ریحان ــراری ک ــد؛ ق ــی کن ــه زندگ ــن خان همی

ــث  ــت باع ــن مخالف ــد و ای ــت می کن ــا آن مخالف ب

ــوب  ــرگ لت وک ــد م ــا ح ــوهرش او را ت ــود ش می ش

ــد. کن

طبــق گفته هــای ریحانــه، شــوهرش از آن دخــر 

ــر  ــا ب ــرده و باره ــی می ک ــتفاده ی جنس ــه زور اس ب

او تجــاوز کــرده اســت. یکــی از روزهــا کــه ریحانــه 

دیگــر تحملــش بــه آخــر رســیده اســت، می خواهــد 

ــد؛  ــاع بده ــس اط ــه پولی ــد و ب ــرک کن ــه را ت خان

امــا شــوهرش می فهمــد و قصــد از بین بــردن او 

تــاش می کنــد ریحانــه را خفــه  او  را می کنــد. 

ــد؛  ــه درز نکن ــرون از خان ــه بی ــش ب ــا جرم ــد ت کن

امــا خانــواده ی شــوهرش از ایــن کــه پــر شــان بــه 

جــرم قتــل نــرود، مانــع کشــنت ریحانــه می شــوند. 

ــه،  ــردن ریحان ــوهرش روی گ ــت های ش ــای دس ج

روایــت از خشــونتی دارد کــه اگــر کســی مانــع 

شــوهر نشــده بــود، شــاید حــاال ریحانــه ای نبــود تــا 

ــی بکشــاند. ــه نهادهــای عدل داســتانش را ب

ریحانــه پــس از ایــن کــه طــرف خانــواده ی 

شــوهرش نجــات داده می شــود، بــه پــدرش متــاس 

ــه ی شــوهرش  ــا کمــک پــدرش از خان می گیــرد و ب

نهادهــای عدلــی  او حــاال در  بیــرون می شــود. 

بــا درج شــکایت از خشــونت های شــوهرش، بــه 

ــت. ــت اس ــراری عدال ــال برق دنب

خانواده

همــه ی والدیــن پــس از بــه 

دنیــا آمــدن اولیــن کــودک شــان 

نگــران گرفــنت حمــل دوبــاره بــه 

دلیــل مســؤولیت های بیــش  از 

حــد و وضعیــت اقتصــادی شــان 

اســتند و شــاری از آنــان دســت 

بــه  انجــام شــیوه های نامناســب می زننــد.  بــه 

هرحــال کــودک نــزد شــا اســت وتدریجــا زندگــی 

زناشــویی نیــز نظــم می گیــرد و بــه حالــت عــادی 

برمی گــردد.

والدت  اولیــن  کوتــاه،  زمــان  از  پــس  آیــا 

ممکــن اســت خانــم دوبــاره حاملــه شــود؟

وجــود  کــه  نظریه هایــی  همــه ی  وجــود  بــا 

ــد.  ــاره اتفــاق بیفت دارد، ممکــن اســت حمــل دوب

بــرای برخــی از خانم هــا، بعــد از زایــان، بــه 

تخمک گــذاری  مانــع  هورمون هــا  ریخــنت  هــم 

بــرای  روز  چهــل  تــا  حالــت  ایــن  شــود.  مــی 

بیشــر خانم هــا و خیلــی هــم بــه نــدرت دو هفتــه 

ــا شــیر  ــت شــده اســت. ب ــه ی آن هــا ثاب ــرای بقی ب

امــا  شــد؛  خواهــد  طوالنی تــر  دوره  ایــن  دادن 

ــی  ــارداری و قاعدگ ــرای ب ــی ب ــا زود آمادگ ــر ی دی

ــا روی  ــد تنه ــس نبای ــت. پ ــده اس ــی نش پیش بین

روش جلوگیــری طبیعــی اتــکا کــرد. بایــد پــس از 

اولیــن ماقــات بعــد از زایــان بــا پزشــک خــود در 

ــورت  ــل مش ــری حم ــیوه های جلوگی ــه ش ــه ب رابط

کنیــد. بعــد از زایــان بهــر اســت زن و شــوهر در 

روابــط جنســی شــان از کانــدوم اســتفاده کننــد. 

هــان طــور کــه اســپرم ها در هــر رابطــه احیــا 

می شــود تخمک هــا نیــز بیســت وچهار ســاعت 

ــت. ــال اس ــی فع متوال

ضــد  قرص هــای  از  بــارداری  از  قبــل  اگــر 

نیــز  اکنــون  و  می کردیــد  اســتفاده  بــارداری 

شــیر منی دهیــد، پزشــک نیــز هــان را دوبــاره 

بــه رسعــت دوران  تــا  پیشــنهاد خواهــد کــرد؛ 

قاعدگــی تــان دوبــاره مرتــب شــود؛ امــا اگــر نــوزاد 

ــف  ــک نص ــد، ی ــه می کن ــا تغذی ــیر ش ــان از ش ت

قــرص بــا دوز پاییــن کــه در شــیر تــان حــل نشــود، 

مجــاز خواهــد بــود. در هــر دو مــورد بایــد احتیــاط 

کــرد. نیازهــا و شــیوه  ی جدیــد زندگــی تــان زمینــه 

را بیشــر بــرای بی احتیاطــی مســاعد خواهــد 

کــرد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه قــرص خــوردن 

ــد  ــن می توان ــت. ای ــاز اس ــی نی ــد از بی احتیاط بع

ــه  ــد ک ــوان باش ــر بان ــرای بیش ــل ب ــی از دالی یک

شــیوه ی اســتفاده از لوپ هــا را بیشــر ترجیــح 

ــع  ــر واق ــر مؤث ــروزه بیش ــن روش ام ــد. ای می دهن

شــده و اســتفاده ی بیشــر بــه عنــوان راه بهــر 

جلوگیــری از حمــل اســت؛ امــا بهــر اســت گاهــی 

تــا پایــان اولیــن دوره ی قاعدگــی پــس از زایــان، 

حتــا تــا شــش مــاه در مــورد زایــان ســزارین، 

ــرد. ــرب ک ص

آمپــول ضــد هورمونــی اســت  راه دیگــر آن، 

کــه بــه مــدت ســه مــاه از حاملگــی جلوگیــری 

می کنــد و احتــال گرفــنت حمــل نــا خواســته 

ــت. ــم اس ــز ک نی

در بســیاری از جاهــای جهــان کــه بنــا بــر 

بعضــی عــوارض جانبــی از ایــن شــیوه ها اســتفاده 

ــرای  ــنتی ب ــیوه های س ــوان از ش ــد، می ت منی کنن

ــری،  ــرد. جعف ــتفاده ک ــارداری اس ــری از ب جلوگی

از  جلوگیــری  بــرای  مؤثــر  گیاه هــای  از  یکــی 

بــا  می توانیــد  کــه  اســت  ناخواســته  بــارداری 

مــرف دمنــوش و چــای آن اســتفاده کنیــد.

پوســت ریشــه ی گیــاه پنبــه بــا داشــنت اکســی 

توســین فــراوان بــرای زایــان آســان در زنــان 

مفیــد اســت. از ایــن گیــاه نیــز بــه صــورت چــای 

ــد بــرای  ــود، می توان ــرف ش ــه دو پیالــه م روزان

ــد. ــر باش ــارداری مؤث ــری از ب جلوگی

بــه  دیگــر  گیاه هــای  از  یکــی  گلپــر،  گیــاه 

ــت  ــته اس ــی ناخواس ــری از حاملگ ــور جلوگی منظ

کــه از دیــر زمــان بــه ایــن ســو بــه همیــن منظــور 

ــاض  ــث انقب ــاه، باع ــن گی ــود. ای ــتفاده می ش اس

رحــم شــده و از حاملگــی جلوگیــری می کنــد. 

پزشــکان طــب ســنتی بــه ایــن بــاور انــد کــه 

ــت  ــل از مقارب ــه قب ــک هفت ــا ی ــاه ت ــن گی ــر ای اگ

ــد.  ــری می کن اســتفاده شــود، از حاملگــی جلوگی

ماننــد؛  از میوه هــای خشــک  مــرف شــاری 

ــد از  ــز می توان ــو نی ــا و زردآل ــک، پاپای ــر خش انجی

حاملگــی جلوگیــری کنــد. ناگفتــه نبایــد گذاشــت 

کــه ایــن مرفی هــا مــی توانــد باعــث ضایــع 

ــاط را در  ــد احتی ــه بای ــود ک ــز ش ــن نی ــدن جنی ش

اولیــت بــرای زنــان بــاردار قــرار داد تــا در مــرف 

ایــن خوراکی هــا اغــراق نکننــد.

شیوه های جلوگیری از 
حاملگی پس از والدت

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

کبودی گردنش نجات از مرگ را روایت می کند

تعداد  یل  دانشگاه  در  که  این 

تعداد  از  بیشر  کارمندان حقوق بگیر 

خود  به  را  ذهنم  است،  دانش جویان 

در  است؟  چنین  چرا  کرد.  مروف 

با  سؤال  این  به  پاسخ  جست وجوی 

هر کسی که می توانستم، رس و کله زدم. شاید در دید 

است،  بی حساب  پول  این جا  چون  که  گفت  بتوان  اول 

این پول  بیابند که  را  بهانه می گیرند که جایی و کسی 

اما  شوند!  خاص  رشش  از  تا  کنند  گور  و  گم  آن جا  را 

دست  به  بلکه  نیست،  زیاد  تنها  نه  پول  نیست.  چنین 

دغدغه ی  به  نوعی  این جا  در  پول  کردن  حفظ  و  آوردن 

وسواس گونه ی مردم تبدیل شده است. امریکایی ها بیش 

از همه پول پرداخت می کنند و بیش از همه نیز به خاطر 

هر  با  دارند.  نق  نق  و  شکایت  خود  پول  پرداخت  این 

کسی که صحبت کنی از میزان باال و کمیت بی حساب 

مالیاتی که به نام های گوناگون پرداخت می کنند، شاکی 

اند. سهولت زیاد است؛ اما دیده می شود که سهولت را 

می فروشند. مردم  برای  کاال  یک  عنوان  به  دیگران 

شبی رفتم بیرون تا آشغال های آشپزخانه را به صندوق 

آشغال بریزم. منی دانستم که کلید حتا در دستم یا در 

جیبم باشد، وگرنه دروازه به محض این که از بیرون بسته 

شد، بدون کلید باز منی شود. از دم دروازه تا صندوقی 

که آشغال را می ریختم فاصله ی زیادی نبود و به همین 

دلیل دلهره ی خاصی حس نکردم که باید مواظب کلید 

روی  بردم  را  دستم  و  برگشتم  که  این  محض  به  باشم. 

قفل  یعنی  منی شود:  باز  که  دیدم  دروازه،  دست گیره ی 

شده است!

از مردم  را که دانش جویانی  بغل دستی ام  همسایه ی 

آسیای جنوبی اند، مزاحمت کردم تا بپرسم چاره ی کارم 

چیست. جوان خوش سیا و مهربانی بیرون شد و گفت: 

تنها چاره این است که به ایمرجنسی )خدمات عاجل( 

کنند.  باز  را  دروازه  و  بیایند  که  بخواهی  و  بزنی  زنگ 

گفتم: آن باال پنجره را برای هوای تازه نیمه باز گذاشته 

ام، اگر نردبانی باشد می توانم بروم و دروازه را باز کنم. 

از  ندارد  حق  کسی  نیست.  درست  کار  این  نه،  گفت: 

ندارد.  مشکلی  که  این  گفتم:  شود.  اتاق  داخل  پنجره 

منزل خودم است و تو هم شاهدم. خندید و گفت: نه، 

باید خرب کنی. را  ایمرجنسی  ندارد.  امکان 

از تلفن خود او به ایمرجنسی زنگ زدیم و گفتند که 

را حل کند.  تا مشکل  نفر می فرستند  تا لحظاتی دیگر 

این  بابت  چقدر  ایمرجنسی  که  پرسیدم  همسایه ام  از 

خدمت پول مطالبه می کند، گفت: اوه، خیلی زیاد، حد 

هم  بی هوشی  اینجا  که  فهمیدم  تازه  دالر!  پنجاه  اقل 

بود  نگذشته  دیری  پرداخت.  باید  ناچار  و  دارد  جریمه 

وقتی  و  کرد  باز  را  دروازه  مهربانی  با  و  آمد  مأموری  که 

گفت:  مودبانه  لحنی  با  پرسیدم،  پرداخت  قابل  پول  از 

اینش مهم نیست، روی چارج عمومی حساب می کنند و 

باید بلش را تصفیه کنی. این بود یک خدمت، ولی باید 

در ازای این خدمت بهایی هم پرداخت کرد. از این مثال 

چگونه  را  سهولت  و  خدمت  این جا  که  فهمید  می توان 

می کنند. عرضه 

عرضه  چشم گیری  سهولت های  و  خدمت  هم  یل 

می کند؛ اما می خواستم بدانم که دلیل این همه مرف 

با افراد مختلفی  باال در یل چیست. در جست وجوهایم 

گفت وگو کردم؛ اما مهم تر از همه مرد بلندقدی بود که از 

همکاران بخش اداری در ورلد فیلوز محسوب می شود. 

شخصی مهربان و خوش برخورد و آماده ی صحبت کردن 

بپرسی.  او چیزی  از  بخواهی  تو  که  فرصتی  هر  در  آرام 

اسمش دانیل است. بعد از ختم صحبت های ماری، در 

گیر  را  او  بود،  چاشت  وقفه ی  برای  که  زمانی  فاصله ی 

تحویل  خوش خلقی  با  صحبت هایش  در  دایم  آوردم. 

می گیرد و به آدم جرأت می بخشد که با او بنشیند و از او 

بپرسد. در جریان صحبت های خانم ماری، او هم آن سو 

اول  مراحل  هان  در  می داد.  گوش  آرام  و  بود  نشسته 

گفت وگو درک کردم که معلوماتش از ساختار و چگونگی 

کارکرد یل خیلی بیشر از هر کسی دیگر است. به دلیل 

و  تحقیق  نیز  معرفت  مکتب  مورد  در  کاری اش  تعلق 

جست وجوی زیادی کرده بود. از خیلی چیزها باخرب بود 

و روزی که من بیانیه ی رسمی خود در مورد فعالیت های 

آموزشی  فعالیت های  بنیادی در عقب  و دیدگاه   معرفت 

کارکردهای  و  ساختار  مورد  در  و  می کردم  ارائه  را  آن 

مکتب توضیح می دادم، با دقت گوش می داد و در ختم 

آن گفت که در فرصت مناسب بیشر می بینیم و صحبت 

می کنیم. من هم منتظر بودم و این فرصت باالخره پیش 

آمد. تا پیشنهاد کردم که می خواهم با او صحبت کنم، با 

کال میل پذیرفت و اتاقش را محل ماقات تعیین کرد.

پرسیدم.  یل  دانشگاه  تشکیاتی  و  اداری  از ساختار 

توضیحات جالبی داد. نوبت رسید به این که بپرسم: چرا 

از دانش جویان اند؟ گفت: اوال  حقوق بگیران یل بیشر 

دانشگاه  درسی  حوزه ی  با  همه  حقوق بگیران  همه  این 

ارتباط ندارند. هر کسی را شامل می شود که در حوزه ی 

در  می تواند  کسی  استند.  خدمتی  و  کار  مشغول  یل 

شار مأموران مراقبت از محیط زیست باشد یا خدمات 

عاجل. بخش امنیتی باشد یا همکار کتاب خانه. می تواند 

مراقبت از لوازم البراتواری را داشته باشد یا استاد همکار 

باشد. به طور هم زمان، همه ی کسانی که در یل مشغول 

خدمت اند و این دانشگاه در فعالیت های خود به نحوی 

تشکیل  را  بلند  کمیت  همین  است،  نیازمند  آنان  به 

می دهند. گفت: درس تنها بخشی از کار دانشگاه است، 

هرچند بخش مهم و کلیدی آن؛ اما برای این که همین 

بخش درست و اصولی عمل کند، باید به متام کارهای 

دیگری که در جنب آن است، رسیدگی شود.

یل باالترین کیفیت درسی را عرضه می کند؛ اما برای 

این کیفیت به منابعی رضورت دارد که باید به آن رسیدگی 

کند. مدیریت یل خیلی جالب است. اعتادبه نفسی در 

از اعضای دانشگاه، در رده های مختلف، وجود  هر یک 

دانشگاه  در  جسور  و  مبتکر  افراد  به  را  آن ها  که  دارد 

تبدیل می کند. کسی بر کسی مراقبت حضوری ندارد؛ 

اما حس می کنی که هر کسی کارش را در نهایت دقت 

رده ی  یک  در  فردی  با  وقتی  می دهد.  انجام  مراقبت  و 

خیلی پایین مواجه می شوی، می بینی که در حوزه ی کار 

خود با صاحیت و اعتاد کامل برخورد می کند.

در  ما  آن چه  با  مدیریت  و  رهربی  شیوه ی  این 

آن جا  است.  متفاوت  کاما  داریم،  رشقی  کشورهای 

ساختارها به گونه ای شکل می گیرد که افراد در محوریت 

چرخش  افراد  همین  حول  در  نظام  و  می گیرند  قرار 

برای  این ها  که  است  همین  ساده اش  توجیه  می کند. 

اند.  کرده  طی  راه  سال  صدها  مرحله  این  تا  رسیدن 

هم  ما  که  نیست  آن  مفهومش  اما  است؛  درستی  حرف 

باید صدها سال را طی کنیم تا به این جا برسیم. روستار 

ترکی در برنامه ی پرگار بی بی سی دقیقا از همین منطق 

برای توجیه وضعیت موجود و تفاوتی که ما به عنوان یک 

جامعه ی قبیله ای با کشورها و جوامع مدنی داریم سخن 

می گفت: »دیگران وضعیت شان متفاوت است و ما باید 

با همین  و  کنیم  را حفظ  موجود خود  قبیله ای  ساختار 

ساختار برویم به طرف بهبودی و انکشاف و ترقی.« این 

منطق، منطق عام ما است و به همین دلیل است که فکر 

است  جامعه  آن  خود  مال  جامعه  هر  تجربه ی  می کنیم 

تجربه ی  باید  کنیم،  حرکت  باشیم  خواسته  وقتی  ما  و 

نکرده  توجه  هم  لحظه  یک  حتا  کنیم.  سپری  را  خود 

برای  را  دیگران  تجربه ی  ذهنی  صورت  می شود  که  ایم 

عبور از مراحلی استفاده کرد که دیگران برای عبور از آن 

هزینه های زیادی را مرف کرده اند. این »صورت ذهنی 

تجربه« را »علم« می گویند که گویا ما، مخصوصا کسانی 

مانند روستار ترکی، با آن تعیین نسبت خوبی نکرده ایم.

به هر حال، ما برخی از موارد را متوجه می شویم ولی 

تنها به عنوان یک اندوخته ی علمی در ذهن می گیریم 

و می گذریم. مدیریت و رهربی نظام نیز از همین جنس 

و  می کنند  عمل  چگونه  دیگران  که  می دانیم  است. 

چگونه بر مشکات خود غلبه می کنند؛ اما فکر منی کنیم 

از همین نقطه رشوع و مشکات و  که ما هم می توانیم 

کنیم. را حتی االمکان کم تر  دشواری های خود 

یا  یکی، کسی  می گیرد:  گونه صورت  دو  کار  تقسیم 

گروهی آن باال می نشینند و بعد کارها را تقسیم می کنند 

و به هر کسی کاری می سپارند و بعد خود در مقام ناظر 

و داور، بر هر کاری نظارت می کنند و از هر کاری حساب 

می گیرند. درست مانند نظام شاهی در گذشته. دومی، 

از  بخشی  هر  برای  که  می شود  ساخته  نظامی  که  این 

آن کاری تعریف می شود و بعد افراد معین با ویژگی های 

بر  را  آن  انجام  و  می آیند  کار  بخش  هان  با  متناسب 

اما  است؛  کار  تقسیم  هم  باز  جا  این  می گیرند.  دوش 

و  گرفته  صورت  نظام  یک  چوکات  در  که  کاری  تقسیم 

مراقبت و بازخواست آن نیز توسط نظام صورت می گیرد. 

ما با نوع اول تقسیم کار مواجهیم و این جا با نوع دوم آن.

مدیریت یل: تقویت اعتمادبه نفس در همه
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )15(
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وزارت داخلــه  اعــام کــرده اســت کــه در جریــان ســال 

2019 میــادی، حــدود 7391 غیرنظامــی در افغانســتان 

کشــته و زخمــی شــدند. 

در خربنامــه ای کــه روز جمعــه )13جــدی( از ســوی ایــن 

ــال  ــان س ــه در جری ــت ک ــده اس ــیده، آم ــر رس ــه ن وزارت ب

گذشــته ی میــادی، هراس افگنــان طالــب بــا راه انــدازی 

حمله هــای  و  مایــن  انفجــار  انتحــاری،  حمله هــای 

در  غیرنظامــی   2219 شــدن  کشــته  ســبب  چریکــی، 

افغانســتان شــده انــد. 

بــر بنیــاد ایــن خربنامــه، در جریــان ســال گذشــته ی 

نتیجــه ی  در  نیــز  غیرنظامــی   5172 حــدود  میــادی 

انــد.  برداشــته  زخــم  طالــب  هراس افگنــان  حمله هــای 

را  کــه کشــتار غیرنظامیــان  ایــن  وزارت داخلــه ضمــن 

جنایــت جنگــی خوانــده، هم چنــان گفتــه اســت کــه نیروهــای 

ــتند.  ــان اس ــت غیرنظامی ــن امنی ــه تأمی ــد ب ــی متعه امنیت

ــر  ــا دف ــا ی ــش یونام ــدی پی ــه چن ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــام  ــز اع ــتان، نی ــد در افغانس ــل متح ــازمان مل ــی س منایندگ

کــرده بــود کــه در جریــان 9 مــاه اول ســال 2019 میــادی، 

بیــش از هشــت هــزار غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و 

ــد. ــده  ان ــی ش زخم

ســال  اول  مــاه   9 جریــان  در  یونامــا،  آمــار  بنیــاد  بــر 

گذشــته ی میــادی، 2563 غیرنظامــی در افغانســتان کشــته  

و  5676 غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدند. 

ــت  ــده اس ــز آم ــاد نی ــن نه ــازه ی ای ــزارش ت ــان در گ هم  چن

100هــزار  از  بیــش  گذشــته  ســال   10 جریــان  در  کــه 

شــدند.  کشــته  افغانســتان  در  غیرنظامــی 

تدامیچــی یاماموتــو، مناینــده ی ویــژه ی ســازمان ملــل 

متحــد در افغانســتان، گفتــه اســت: »تأییــد می کنــم کــه تنهــا 

ــال 2009  ــا در س ــه یونام ــی ک ــته، از زمان ــال گذش در 10 س

ــاز  ــان را آغ ــات غیرنظامی ــت تلف ــتاتیک ثب ــورت سیس ــه ص ب

کــرده اســت تــا کنــون، بیــش از 100 هــزار غیرنظامــی در ایــن 

کشــور کشــته شــده انــد.«

پــس از آن  کــه نیروهــای امنیتــی، بــه دلیــل رسدی 

هراس افگنــان  ســوی  از  فرش شــده  ماین هــای  و  هــوا 

طالــب، ولســوالی درزآب والیــت جوزجــان را تــرک کردنــد، 

ــی  ــن گــروه آننت هــای شــبکه های مخابرات ــان ای جنگ جوی

ــد. ــه آتــش کشــیده ان را ب

جوزجــان،  والــی  ســخن گوی  آذر،  عبداملعــروف 

می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــا  گفت وگــو  در 

ــی  ــن کــه نیروهــای امنیت ــس از ای ــب پ ــان طال هراس افگن

)12جــدی(  شــب  پنج شــنبه   کردنــد،  تــرک  را  ســاحه 

و  اتصــاالت  ام تــی ان،  مخابراتــی  شــبکه های  آننت هــای 

روشــن را بــه آتــش کشــیده انــد. 

آقــای آذر، گفــت بــا بــه آتــش کشــیده شــدن آننت هــای 

ــا  شــبکه های مخابراتــی از ســوی طالبــان، متــاس مــردم ب

مرکــز قطــع شــده اســت. 

او هم چنــان می گویــد، بــه دلیــل ایــن کــه راه هــای 

و  شــده  ماین گــذاری  درزآب  ولســوالی  بــه  منتهــی 

طالبــان از غیرنظامیــان بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده 

می کننــد، تــا هنــوز عملیــات نیروهــای امنیتــی بــرای 

پس گیــری ایــن ولســوالی آغــاز نشــده اســت. »فیصلــه 

شــده کــه تــا فصــل جــوی منتظــر باشــید. وقتــی وضعیــت 

ــاز  ــری آغ ــات پس گی ــاره عملی ــد، دوب ــوب ش ــوا خ آب و ه

می شــود.«

ایــن درحالــی اســت کــه نیروهــای امنیتــی روز دوشــنبه 

ــده  ــای فرش ش ــوا و ماین ه ــل رسدی ه ــه دلی ــدی( ب )9ج

از ســوی هراس افگنــان طالــب، از ولســوالی درزآب بــه 

ــد.  ــاب منتقــل شــده بودن والیــت فاری

جوزجــان  ولســوالی   نخســتین  درزآب،  ولســوالی 

بلکــه  می گیــرد،  قــرار  طالبــان  کنــرل  در  کــه  نیســت 

ــز  ــه ی والیــت جوزجــان نی ولســوالی های خــم آب و قوش تپ

ــت. ــرده اس ــقوط ک ــروه س ــن گ ــت ای ــه دس ب

مســؤوالن اداره ی حفــظ و مراقبــت ســالنگ ها می گوینــد 

ــک مــر و 40  ــه ی ــی ب ــرف در ســالنگ جنوب کــه ضخامــت ب

ــیده  ــانتی مر رس ــه 80 س ــالی ب ــالنگ ش ــانتی  و در س س

اســت. 

ــظ و  ــت حف ــی ریاس ــر اجرای ــی زاده، مدی ــمیع الله ول س

ــد  ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــت ســالنگ ها، ب مراقب

کــه برف بــاری در ایــن شــاهراه از ســه روز بــه این ســو 

اســتثنای موترهــای  بــه  و در حــال حــارض  ادامــه دارد 

ــور و  ــیر عب ــن مس ــد از ای ــایط می توانن ــایر وس ــد س تناژبلن

ــد.  ــرور کنن م

از  برف بــاری، دوبــاره  افــزود کــه  ولــی زاده،  آقــای   

ــاز  ــف آع ــی ضعی ــه ای خیل ــه گون ــو ب ــه این س ــاعت 2 ب س

ــایط  ــواع وس ــان ان ــه روی مت ــاهراه ب ــا ش ــت؛ ام ــده اس ش

ــد. ــاز می باش ــد ب ــای تناژبلن ــتثنای موتر ه ــه اس ــه ب نقلی

کــه  می گویــد  ســالنگ ها  مراقبــت  و  حفــظ  مدیــر 

طوفــان در جریــان روزهــای گذشــته فروکــش کــرده بــود و 

ــت. ــه اس ــن رفت ــی از بی ــه کل ــروز ب ام

ــگام  ــا هن ــد گان خواســت ت ــی زاده، از رانن ســمیع الله ول

ارتفــاع  و  رسعــت  وزن،  ســالنگ،  شــاهراه  از  رفت وآمــد 

مجــاز، وســایل و تجهیــزات زمســتانی بــه ویــژه داشــنت 

زنجیــر )چیــن( را رعایــت کننــد.

شــاهراه ســالنگ یکــی از بزرگ تریــن راه هــای ترانزیتــی 

ــل  ــه کاب ــالی را ب ــت ش ــه 9 والی ــت ک ــتان اس در افغانس

وصــل می کنــد کــه روزانــه مســافران زیــادی از ایــن راه 

عبــور کــرده و اجنــاس کشــورهای آســیای میانــه نیــز از ایــن 

ــد. ــال می یاب ــی انتق ــای جنوب ــل و والیت ه ــه کاب راه ب

ــد  ــار، می گوین ــت تخ ــی، در والی ــؤوالن محل مس

ــه ی  ــوالی ینگی قلع ــاله، در ولس ــک زن 28 س ــه ی ک

ایــن والیــت، چهــار طفــل بــه دنیــا آورده اســت.

ــی تخــار، پــس  جــواد هجــری، ســخن گوی وال

از چاشــت روز جمعــه )13 جــدی( بــه روزنامــه ی 

ــل  ــادر، دو روز قب ــن م ــه ای ــت ک ــل گف ــح کاب صب

ولســوالی  در  شــفاخانه ای  در  را  نوزادانــش 

ینگی قلعــه ی ایــن والیــت بــه دنیــا آورده بــود.

ســخن گوی والــی تخــار، افــزود کــه ایــن مــادر و 

ــی،  ــدی صح ــای ج ــر مراقبت ه ــه خاط ــش ب نوازدان

اکنــون در شــهر تالقــان مرکــز ایــن والیــت بســری 

اســتند. 

وضعیــت  داکــران  کــه  افــزود  هجــری،  آقــای 

صحــی، مــادر و نــوزدان را قناعت بخــش خوانــده  انــد.

»حکومــت  گفــت:  هم چنــان  هجــری،  جــواد 

محلــی ایــن والیــت بــه ایــن مــادر و نوازدانــش 

اســت.« نقــدی کــرده  کمــک 

گفتنــی اســت کــه دو نــوزاد ایــن مــادر، دخــر و 

دو نــوزاد دیگــرش پــر اســت.

ــی در  ــؤوالن محل ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــادر در  ــک م ــه ی ــد ک ــز می گوین ــد نی ــت هلمن والی

ــت. ــا آورده اس ــه دنی ــل ب ــج طف ــت پن ــن والی ای

قــدس  نیروهــای  فرمانــده ی  قاســم ســلیانی، 

»ســپاه پاســداران ایــران«، صبــح روز جمعــه )13 

در  امریکایــی،  نیروهــای  حملــه ی  در  جــدی(  

نزدیکــی میــدان هوایــی بغــداد، پایتخــت عــراق، 

کشــته شــد. کشــته شــدن ایــن فرمانــده ی ســپاه 

و  داخــل  در  را  زیــادی  واکنش هــای  پاســداران، 

خــارج از ایــران بــه دنبــال داشــته اســت. 

ــروی  ــاله ی نی ــده ی 59س ــلیانی، فرمان ــم س قاس

شــاخه ی  مســؤولیت  ســال ها  ایــران،  قــدس 

بــر  را  ایــن کشــور  پاســداران  بیرون مــرزی ســپاه 

عهــده داشــت ؛ امــا نامــش بعــد از حضــور نظامیــان 

دیگــر  کشــورهای  و  ســوریه  و  عــراق  در  ایــران 

خاورمیانــه و درگیــری نیروهــای تحــت امــر ایــران 

بــا گــروه داعــش و مخالفــان بشــار اســد، رییــس 

ایــران  از  خــارج  رســانه های  در  ســوریه،  جمهــور 

شــد.  جهان گیــر 

حملــه  کــه  اســت  گفتــه  امریــکا  دفــاع  وزارت 

ــد ترامــپ،  ــه دســتور دونال ــاالی قاســم ســلیانی ب ب

ایــن کشــور انجــام شــده اســت.  رییس جمهــور 

ــپاه  ــده ی س ــدن فرمان ــته ش ــس از کش ــاعتی پ س

ــی  ــرب مذهب ــه ای، ره ــی خامن ــران، عل ــداران ای پاس

ایــن کشــور در پیامــی گفتــه اســت، انتفــام ســختی 

در انتظــار جنایت کارانــی اســت کــه دســت شــان در 

ــوده اســت. ــه آل ــن حادث ای

 محســن رضایــی، از فرماندهــان پیشــین ســپاه 

پاســدران ایــران و دبیــر فعلــی تشــخیص نظــام ایــن 

کشــور نیــز در برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت کــه 

ــکا، خواهنــد گرفــت. انتفــام ســختی از امری

جــواد ظریــف، وزیــر خارجــه ی ایــران، گفتــه اســت 

کــه امریــکا مســؤول ایــن جنایــت بــود و بایــد منتظــر 

پیامدهــای آن باشــد. 

آقــای ظریــف، کارنامه هــای ایــن فرمانــده ی ســپاه 

را در پیــکار بــا گــروه داعــش، النــره و القاعــده 

ــت.  ــده اس ــتودنی خوان س

در همیــن حــال، کــوری بوکــر، ســناتور ایالــت 

بــرای  کــه  دموکــرات  نامزدهــای  از  و  نیوجرســی 

ــش روی  ــات پی ــپ، در انتخاب ــد ترام ــا دونال ــت ب رقاب

امریــکا یکه تــازی می کنــد، بــه شــبکه ی ســیانان، 

ــران  ــه نگ ــن حادث ــای ای ــه از پیامده ــت ک ــه اس گفت

اســت؛  بــه خاطــری کــه دونالــد ترامــپ راهــکار 

ــدارد. ــران ن ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــخصی ب مش

جــو بایــدن، معــاون رییس جمهــور پیشــین امریــکا 

و یکــی از نامزدهــای پیش تــاز حــزب دموکــرات بــرای 

انتخابــات نوامــرب ســال جــاری، کشــته شــدن قاســم 

ــاروت  ــار ب ــش در انب ــنت آت ــبیه  انداخ ــلیانی را ش س

تعبیــر کــرده اســت.

ــه ی گذشــته طــی  ــی اســت کــه هفت ــن در حال ای

ــداد،  ــکا در بغ ــفارت امری ــر س ــان ب ــه ی معرص حمل

واشــنگنت تصمیــم گرفــت تــا 750 رسبــاز دیگــر 

ــاالت  ــن، ای ــش از ای ــد. پی ــزام  کن ــه اع ــه خاورمیان ب

در  را  ایــران  پاســداران  ســپاه  امریــکا،  متحــده ی 

صــدر گروه هــای تروریســتی قــرار داده بــود.

ــه  ــه ب ــران، در رابط ــت ای ــه دول ــت ک ــی اس گفتن

ــدس،  ــده ی ق ــلیانی، فرمان ــم س ــدن قاس ــته ش کش

ــت. ــرده اس ــان ک ــی اع ــزای عموم ــه روز را ع س

از  امریــکا  ریاســت جمهوری  همــه  ایــن  بــا 

شــهروندان خــود مقیــم در عــراق خواســته اســت کــه 

دوبــاره بــه کشــور شــان برگردنــد.

دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور امریــکا می گویــد 

کــه کشــور ایــران هرگــز جنگــی را برنــده نشــده 

ــه  ــت ک ــزوده اس ــان اف ــپ همچن ــای ترام ــت. آق اس

ایــن کشــور در هیــچ مذاکــره ی نیــز شکســت نخــورده 

ــت. اس

جمعــه  روز  چاشــت  از  پــس  ترامــپ،  آقــای 

)13جــدی( در برگــه ی تویــر خــود نگاشــته اســت، 

قاســم ســلیانی فــردی بــود کــه در کشــنت دهــا 

امریکایــی دســت داشــت و ســبب زخمــی شــدن 

هــزاران امریکایــی دیگــر شــده اســت. 

او در ادامــه گفتــه اســت کــه رهرب ســپاه پاســداران 

ایــران بایــد پیــش  ازاین هــا از بیــن بــرده می شــد.

در  را  حرف هــا  ایــن  ترامــپ،  آقــای  ظاهــرا 

واکنش هــای بــه ســخنان مقام هــای ایرانــی مطــرح 

ــه دســتور رییــس  ــی ب کــرده اســت. نیروهــای امریکای

جمهــور ترامــپ، صبــح روز جمعــه )13 جــدی( قاســم 

ســلیانی، فرمانــده ی نیروهــای قدِس ســپاه پاســداران 

ــتند.  ــداد کش ــی بغ ــدان هوای ــاده می ــران را در ج ای

ــد  ــش تن ــا واکن ــلیانی ب ــم س ــدن قاس ــته ش کش

مقام هــای دولــت ایــران مواجــه شــده اســت. محســن 

پاســدران  ســپاه  پیشــین  فرماندهــان  از  رضایــی، 

ایــران و دبیــر فعلــی تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن 

ــه  ــت ک ــته اس ــود نگاش ــر خ ــه ی توی ــور در برگ کش

ــت. ــد گرف ــکا، خواهن ــختی از امری ــام س انتف

جــواد ظریــف، وزیــر خارجــه ی ایــران، گفتــه اســت 

کــه امریــکا مســؤول ایــن جنایــت بــود و بایــد منتظــر 

پیامدهــای آن باشــد. آقــای ظریــف، کارنامه هــای 

ایــن فرمانــده ی ســپاه را در پیــکار بــا گــروه داعــش، 

النــره و القاعــده ســتودنی خوانــده اســت. 

رهــرب ایــران بــه دلیــل کشــته شــدن رییــس ســپاه 

ــرده  ــام ک ــی اع ــزای عموم ــه روز را ع ــداران، س پاس

اســت. در همیــن حــال حامــد کــرزی، رییــس جمهور 

پیشــین افغانســتان نیــز در واکنــش بــه کشــته شــدن 

قاســم ســلیانی، فرمانــده ی ســپاه پاســداران ایــران 

گفتــه اســت کــه کشــته شــدن او، تنش هــا را در 

منطقــه افزایــش داده و بــه صلــح و ثبــات در منطقــه 

آســیب می رســاند.

آقــای کــرزی ضمــن ایــن کــه حملــه ی هوایــی 

نیروهــای امریکایــی بــر میــدان هوایــی بغــداد و 

کشــته شــدن رسدار قاســم ســلیانی را نکوهــش 

ــول  ــاف اص ــه خ ــن حمل ــه ای ــت ک ــه اس ــرده گفت ک

و موازیــن بین املللــی و صلــح و ثبــات در منطقــه 

ــت. اس

ــه و  ــی باکان ــکا را ب ــدام امری ــن اق ــز ای ــیه نی روس

خطرنــاک توصیــف کــرده اســت. ایــن رویــداد در 

ــت.  ــته اس ــاوت داش ــای متف ــش ه ــز واکن ــکا نی امری

ــن  ــکا ای ــای امری ــرب دموکرات ه ــی، ره ــی پلوس نانس

ــه  ــت ک ــرده اس ــد ک ــه و تاکی ــه گفت ــدام خودرسان اق

بایــد مســائلی از ایــن دســت بــا اجــازه ی کنگــره 

ــود.  ــام ش ــکا انج امری

بســیاری ها نگــران تشــدید تنش هــای نظامــی 

ــد.  ــداد ان ــن روی ــس از ای ــه پ ــاور میان ــه خ در منطق

ــی در  ــه اقدام ــران چ ــه ای ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن

ایــن ارتبــاط خواهــد داشــت؛ امــا بــه نظــر مــی رســد، 

کشــته شــدن قاســم ســلیانی، اوضــاع را در منطقــه 

پرتنــش خواهــد ســاخت. 

در سال 2019 بیش از 7هزار و 300 غیرنظامی 
در افغانستان کشته و زخمی شدند

مسؤوالن سالنگ ها: شاهراه به روی موترهای 
مسافربری باز است

زنی در تخار چهار طفل
 به دنیا آورد

واکنش ها به کشته شدن قاسم سلیامنی؛
امریکا باید منتظر پیامدهای این رویداد باشد

ترامپ:
 ایران هرگز جنگی را نربده است

طالبان آننت های مخابراتی را در درزآب 
جوزجان به آتش کشیدند

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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مرده ها  زدن پشت  که حرف  می گویند 

نقاط  روی  انگشت  نباید  و  نیست  خوب 

نیستند  دیگر  که  گذاشت  کسانی  ضعف 

نقاط  بهبودی  برای  یا  و  دفاع  خود  از  تا 

ضعف شان تاش کنند؛ اما اگر این افراد 

چیزی از خود به جای گذاشته باشند و یا دچار عمل کردی 

باشد،  داشته  اجتاع  سطح  در  بازتابی  که  باشند  شده 

حرف زدن در مورد شان و یا نقدی که بر آنان وارد می شود، 

می تواند برای دیگرانی که پا در راه آنان می گذارند، سازنده 

باشد. بااهمیت  و 

آصف جالی، مجری تلویزیونی ای که دست کم در یک 

لب های  به  لب خند  مختلفی  برنامه های  با  اخیر،  دهه ی 

مردم آورده بود، روز چهارشنبه، )11جدی«، چشم از جهان 

فرو بست. هر چند جالی طی سال های اخیر به چهره ی 

بود؛  شده  تبدیل  افغانستان  رسانه های  کمدی  مشهوری 

در شبکه های  آصف جالی  مرگ  که  رسانه ای  پوشش  اما 

را  ما  داشت،  افغانستان  جمعی  رسانه های  و  اجتاعی 

با دید منصفانه  و کارکردش،  او  وادار می کند که در مورد 

نگاه بیندازیم. این که آصف جالی طی یک دهه ی اخیر، 

بیشر از هر فردی مردم افغانستان را خندانده است، حرفی 

است دقیق و هیچ کسی به تنهایی این قدر خنده به دهان 

با انواع خشونت ها، غم از در  مردمی نیاورده است هر روز 

و پنجره رساغ خانه ی شان را می گیرد؛ اما این خنده ها به 

قیمتی؟ چه 

من که چندان بیننده ی تلویزیون نیستم، از روی اتفاق 

دیده ام؛  گذشته  سال های  طی  را  او  برنامه های  از  برخی 

این  و  داشت  خنداندن  برای  کاریزمایی  چهره ی  جالی 

چهره در فرهنگ افغانستانی کاریزماتر بود؛ اما او به عنوان 

یک مجری کمدی در تلویزیون و کسی که از طریق رسانه 

در حضور غیرمستقیم میلیون ها انسان قرار می گرفت، کار 

فردی  برای  آن  کنرل  که  داشت  به دوش  را  پرمخاطره ای 

پیش  از  طنزی  شا  که  این  نبود.  ممکن  جالی  مثِل 

تهیه شده برای خنداندن دیگران نداشته باشید و در یک 

برنامه ی رودررو تاش کنید از طریق گفت وگو و به چالش 

این که  امکان  بخندانید،  را  مردم  کشیدن گفت وگوشونده 

در هنگام خنداندن، بر شخصیت و هویت گفت وگوشونده 

چه  از  جالی  آصف  که  این  است.  زیاد  کنید،  توهین 

حل  را  کاری  نبود،  یا  بود  برخوردار  تحصیلی ای  درجه ی 

با  او،  برنامه های  بینندگان  عنوان  به  ما  چون  منی کند؛ 

شخصیتی از او طرف بودیم که نشان می داد و حرف هایی 

می آورد. زبان  به  که 

مختلف  قرهای  با  گفت وگوهایش  در  جالی  آصف 

اجتاعی و بیشر سلیربیتی ها، به صورت آشکارا در برخی 

موارد، حرف هایی را به زبان می آورد که با وجود خنده آوردن 

آشکار گفت وگوشونده  تحقیر  و  توهین  این حرف ها،  بودن 

بود. برخورد او را با زنان در برنامه هایش می توان به بررسی 

گرفت که چگونه یک مجری تلویزیونی افکار ضد زنانه اش 

را بروز می دهد و منی تواند کنرلی به افکارش داشته باشد. 

جالی که به عنوان کمدین تلویزیونی، وظیفه ی خنداندن 

تا  می کرد  را  تاشش  متام  داشت،  را  برنامه  متاشاچیان 

مردم را بخنداند؛ حتا اگر این تاش باعث می شد مهان 

برنامه احساس حقارت کند. او بیشر از این که به دنبال 

دنبال  به  باشد،  بد  رفتارهای  روکردن  با  مردم  خنداندن 

و شکل  لباس  به  گیردادن  با  که چگونه می تواند  بود  این 

برای  راهی  و  بکشد  چالش  به  را  آنان  مهانان،  ظاهری 

خنداندن مردم پیدا کند. انتخاب فکاهی هایی که جالی 

در برنامه هایش می گفت، در بیشر مورد تا این که نارسایی  

رفتاری ای را بازگو کند، به نارسایی های ظاهری و خلقتی 

اشاره داشت که می تواند بازگوکننده ی سواد ناکافی آصف 

در  کاریزما  چهره ی  فرد،  یک  که  این  باشد.  بوده  جالی 

خنداندن مردم دارد و متلک زیاد می فهمد، باعث منی شود 

میلیون ها  خنداندن  به  رسانه ای  طریق  از  فرد  این  که 

در  حضور  برای  یا  و  مردم  خنداندن  برای  بپردازد؛  انسان 

باید سواد  اند،  آن  بیننده ی  انسان  برنامه ای که میلیون ها 

کافی داشت تا در کنار خنداندن مردم، آن ها را در مسیری 

کرد. هدایت  درست 

کمدین  طنز پرداز،  را  او  جالی،  مرگ  از  پس  خیلی ها 

و  افغانستان  رسانه ای  فراموش نشدنی  چهره ی  مشهور، 

دروازه ی  از  باشد  قرار  اگر  اما  دادند؛  دیگری  لقب های 

طنز وارد نقد کارکرد آصف جالی شویم، کارهای او اصا 

ربطی به طنز ندارد و طنز تا این که وظیفه اش خنداندان 

مردم باشد، گریه دادن آنان است که با کمک خنده انجام 

به شکل  یا منایش کاستی ها  اجرا  می شود. کار طنزپرداز 

خنده آور آن است که از این مسیر می خواهد مردم را وادار 

زبان  برنده ترین  زبان طنز،  و  این کاستی ها کند  به دیدن 

برای فهاندن این کاستی ها است؛ اما کاری که جالی در 

فقط رسگرمی  باشد،  که طنز  این  تا  برنامه هایش می کرد، 

و  اصول  از  را  پایش  موارد  بسیاری  در  که  بود  خنده آوری 

آداب رسانه ای فراتر می گذاشت و با گیردادن به مشکات 

و  آنان  با زیر فشار قراردادن  افراد، تاش می کرد  شخصی 

وادار کند. به خنده  را  مردم  دست پاچگی شان، 

سلیربیتی  به  تبدیل  جالی  مثل  چهره هایی  که  این 

رسانه ای افغانستان می شوند، بیشر از این که تأثیر کارکرد 

شان باشد، لطف بی مهابای مخاطبان افغانستانی است که 

تغذیه  کشور  این  محات  و  شهرها  کوچه پس کوچه های  از 

شاهین،  سلیم  از  که  افغانستانی ای  مخاطب  می کند. 

همه کاره ی سینای افغانستان، از فیروز کندوزی، چهره ی 

از آصف جالی، سلیربیتی  افغانستان و  ماندگار موسیقی 

می سازد. و  است  ساخته  افغانستان  رسانه ای 

باشد،  تلویزیونی  کمدین  یک  که  این  از  بیش  جالی 

با محرومیت  و  بود که  افغانستان  ناخودآگاه خفته ی مردم 

تحقیر تاریخی تلنبار شده است و تنها راه خالی کردنش را 

افرادی مثل آصف جالی می بیند. محرومیت  در کارهای 

با  و  بود  بیخ چشیده  تا  را  آن  آصف جالی  که  تحقیری  و 

می کرد،  تاش  مهان هایش،  ظاهر  و  چهره  به  گیردادن 

بر  را  مردم  و  کند  جربان  را  خودش  ظاهری  کاستی های 

به  چاپلین  از  امروز  اگر  بخنداند.  دیگران  کاستی های 

دلیل  به  می شود،  برده  نام  سینا  تاریخ  کمدین  عنوان 

داده است،  مردم  در دهان  نیست که چاپلین  خنده هایی 

او  که  داده  مخاطبانش  به  خنده  از  بیشر  چیزی  چاپلین 

را به استوره ی کمدی جهان تبدیل کرده است. برای قرار 

اجرا  برنامه  آن  تریبون  پشت  که جالی  موقفی  در  گرفنت 

می کرد، نیازمند سواد و مطالعات جامعه شناختی است که 

باید مجری بتواند در قبال خنداندن مردم، از این تریبون 

به فهاندن چیزهایی به مردم کمک کند که مردم تا هنوز 

ندیده اند یا توانایی دیدن آن را نداشته اند و یا نخواسته اند 

ببینند. بلواسازی و بولد کردن جالی به عنوان طنزپرداز 

یا کمدین موفق، صدور تجویز برای کارهای او است و راه 

را برای افراد دیگری باز می کند که اگر در چنین برنامه ای 

قرار گرفتند، باید متام تاش شان را بکنند تا با هر قیمتی 

حتا با تحقیر دیگران، مردم را بخندانند و تبدیل به چهره ی 

شوند.  جالی  آصف  مثل  دوست داشتنی ای  و  مشهور 

آصف جاللی؛ حقارت خفته ی افغانستان

زاهد مصطفا


