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گزارش روز

رسنوشت انتخابات منوط به
 300هزار رای جنجالی

از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری
افغانســتان بیــش از چهــار مــاه وقــت گذشــته؛ امــا
تــا هنــوز کمیســیون انتخابــات نتیجــهی نهایــی آن
را بیــرون نــداده اســت .ایــن کمیســیون در اول مــاه
جــدی ســال جــاری ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن محمــدارشف غنــی،
رییسجمهــور فعلــی ،بــا بــه دســت آوردن آرای
بیشــر برنــده اعــام شــد.
پــس از اعــام نتیجــهی ابتدایــی و پایــان رونــد
ثبــت شــکایتهای انتخاباتــی ،حــدود 16500
شــکایت انتخاباتــی در رسارس...

توافق امریکا و طالبان وابسته به تصمیم
دولت افغانستان است
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یادداشت روز

خشونت زن بر زن؛
یا دوام زن ستیزی
زنهــا در تاریــخ بــه جــز دوران مادرشــاهی ،همــواره
محکــوم بــه فرمانبــرداری از مردهــا بــوده انــد .در
افغانســتان حتــا هنگامــی کــه پــر خانــواده جــوان
میشــود ،زن خانــواده پــس از شــوهر ناچــار اســت از
پــر نیــز فرمــان بــرد.
ایــن عــرف در بیشــر خانوادههــای افغانســتانی
جریــان دارد و هــر چــه از شــهرها بــه روســتا نزدیکتــر
میشــویم ،ایــن عــرف شــدت و قــوت بیشــری پیــدا
میکنــد.
در چنیــن محیطــی دیگــر مجــال گریــز از زیــر
ســلطهی مردهــا بــرای زن...
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گفتوگو

Applications invited for World Bank Afghanistan
Procurement Experts Panel

سمیع عطایی
(بازیگر و کارگردان)

سینامی افغانستان نیاز به خانهی
ملی سینامی همهشمول دارد
5

جامعه

صلح سیر چند؟
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World Bank (Afghanistan) as part of Procurement Capacity Development
initiatives is inviting applications from qualified public procurement professionals
to be member of World Bank Afghanistan Procurement Expert Panel. The aim is to
identify and establish a group of experts from Afghanistan who have specialization
in public procurement.
Selected experts will be provided with training and are expected to be available as
a resource pool for World Bank funded projects for higher level staff and consultant
positions. Selected panel members will also get preference for consideration in
World Bank procurement employment and consulting opportunities.
Qualified individuals should have a minimum of Master/Post Graduate level
education in procurement or related fields, at least 7 years of working experience
as public procurement practitioner and good knowledge of International
procurement systems and procedures.
Individual Procurement professionals and those working in public/private sector
are eligible to apply. Details of requirements for “No Objection Letter” may be
seen at detailed advertisement
More details of the opportunity and how to apply may be seen at:
https://www.procurementinet.org/wbafgprocurementpanel/
or
http://pubdocs.worldbank.org/en/662471580319853195/Applications-invitedfor-World-Bank-Afghanistan-Procurement-Expert-Panel
@Those interested shall send their CV and application to wbafgprocurementpanel
worldbank.org with subject reference “World Bank Afghanistan Procurement
Experts Panel”. Last date for the submission is Feb 20, 2020.

گزارش

ظلم مردم بر مردم
گــوش مــردم بــه جملـهی معــروف «نــرخ دالــر بــاال
رفتــه» عــادت کــرده اســت .قیمــت کاالهــای مــورد
نیــاز جامعــه رو بــه افزایــش اســت و زور هیــچ کســی
بــه پاییــن آوردن ایــن نرخهــا منیرســد .چندیــن
ســال اســت کــه ارزش دالــر در مقابــل افغانــی
پیوســته رو بــه افزایــش بــوده؛ بــه طــور مثــال در
ســال  ،2010ارزش یــک دالــر امریکایــی مســاوی
بــه  43افغانــی بــود؛ امــا ایــن روزهــا ارزش یــک
دالــر مســاوی بــه تقریبــا  76افغانــی اســت .بــا ایــن
حــال ،پرســش ایــن اســت کــه پــول ملــی یــک کشــور
چگونــه ارزشگــذاری میشــود و چــرا...
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ویژهی صلح

صلح باید آیینهی قدمنای
متام اقوام باشد
عبدالحســین فیضــی ،پدربــزرگ مهربانــی کــه
حدودا  60ســال ســن دارد ،بعد از  25ســال مهاجرت
در ایــران ،کشــوری کــه بدتریــن جــا بــرای مهاجــران
افغــان اســت ،بــه کشــور خــودش برمیگــردد15 .
ســال از اقامتــش در افغانســتان میگــذرد .تنهــا
نــانآو ِر یــک خانــوادهی پنجنفــری اســت .مهاجرانــی
کــه بعــد از پایــان حاکمیــت طالبــان بــه کشــور
برگشــتند ،امیــدوار بودنــد تــا روزهــای بهــری را
تجربــه کننــد؛ امــا برگشــت بــه کشــور تبدیــل بــه رنــج
مضاعــف شــد .آوارگــی و تنگدســتی هیــچگاه از
زندگــی انســان افغانســتانی دور نشــد.
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خطر کرونا هر روز
جدیتر میشود

از روزی کــه ویــروس کرونــا در چیــن شــیوع
یافــت و بــه کشــورهای دیگــر منتقــل شــد ،هــر
روز نگرانــی بــرای گســرش و شــیوع ایــن ویــروس
بــه ســایر نقــاط دنیــا افزایــش یافتــه اســت .از
آنجــا کــه چیــن در همســایگی افغانســتان اســت
و بــا توجــه بــه وضعیــت بــد امکانــات بهداشــتی
و درمانــی در کشــور مــان ،اگــر ایــن ویــروس وارد
افغانســتان شــود ،بــه زودی بــه بحــران فراگیــر
بــدل خواهــد شــد کــه حکومــت بــه هیــچ عنــوان
منیتوانــد آن را کنــرل کنــد .هرچنــد در روزهــای
گذشــته برخــی بــا اســتفاده از تئــوری توطئــه،
ارتبــاط بــه وجــود آمــدن ایــن ویــروس را در چیــن
بــه رقابــت اقتصــادی کشــورهای پیرشفتــهی
جهــان مرتبــط دانســتند؛ امــا واقعیــت آن اســت
کــه کرونــا میتوانــد مصیبــت تــازهای بــرای مــردم
افغانســتان باشــد.
بســیاری آن را بــه عادتهــای غذایــی مــردم
چیــن ،بــه خصــوص ســوپ خفــاش مرتبــط
دانســتند و مبنــا ویدیویــی را اعــام کردنــد کــه
ثابــت شــد مربــوط بــه ســال  2016اســت ،نــه
حــاال.
وزارت صحــت افغانســتان گفتــه اســت،
هیــچ کــدام از افغانهایــی کــه در چیــن بــه رس
میبرنــد ،آلــوده بــه ویــروس کرونــا نشــده انــد.
مشــکل آن اســت کــه  62نفــر از هموطنــان مــا در
شــهر «ووهــان» کــه منبــع انتشــار ویــروس اســت،
زندگــی میکننــد .در ایــن مــدت 262 ،نفــر از
چیــن وارد افغانســتان شــده و بــا یــک بررســی
رسرسی و غیــر تخصصــی در میدانهــای هوایــی،
بــه خانههــای خــود بازگشــته انــد .وزارت صحــت
گفتــه اســت کــه دانشجویــان افغــان از شــهر
ووهــان نیــز بــه افغانســتان منتقــل میشــوند؛ امــا
بــه مــدت دو هفتــه در قرنطیــن خواهنــد بــود تــا
مشــخص شــود ،بــه ویــروس کرونــا آلــوده اســتند
یــا خیــر؟
حکومــت افغانســتان در حالــی از آمادگــی و
تدابیــر بــرای عــدم ورود و گســرش ویــروس کرونــا
ســخن میزنــد کــه زمینــهی تشــخیص علمــی و
آزمایشگاهــی آن در داخــل کشــور فراهــم نیســت.
اگــر ایــن تدابیــر را بــا اهــال و آنچــه مــردم
بازگشــته از چیــن در میدانهــای هوایــی دیــده
انــد ،کنــار یکدیگــر بگذاریــم ،بــه مــا میگویــد
کــه کرونــا وارد افغانســتان خواهــد شــد و کســی
منیتوانــد بــا آن مبــارزه کنــد .مــردم میگوینــد
وقتــی از چیــن میآینــد ،پرســیده میشــود
کــه رسدرد یــا تهــوع دارنــد؟ اگــر پاســخ شــان
نــه باشــد ،بــرای شــان اجــازه داده میشــود بــه
خان ـهی شــان برونــد .وزارت صحــت امــا میگویــد
کــه بــرای  100نفــر زمینــهی قرنطیــن را فراهــم
کــرده و اگــر کســی از شــهر ووهــان برگــردد،
قرنطیــن خواهــد شــد.
ویــروس کرونــا امــروز پشــت دروازههــای
افغانســتان اســت و متــام جمعیــت کشــور را
بــه شــدت تهدیــد میکنــد؛ امــا مســؤوالن بــه
انــدازهای کــه بایــد نســبت بــه ایــن مســأله حســاس
باشــند ،نیســتند.
کرونــا امــروز یــک دغدغـهی جهانــی اســت و بــه
اکــر قارههــا راه یافتــه اســت .چگونــه میتــوان
بــاور کــرد کــه بــه افغانســتان در همســایگی چیــن
نفــوذ نکنــد؟ وزارت صحــت افغانســتان میگویــد
بــا توجــه بــه پراکندگــی جمعیــت افغانســتان،
زمینـهی آلــوده شــدن افــراد در کشــور بــه ویــروس
کرونــا کــم اســت و در بدتریــن رشایــط در شــش
مــاه ،ســه هــزار نفــر بــه آن آلــوده خواهــد شــد.
آمادگــی تنهــا آن نیســت کــه حکومــت چنــد نفــر
را بــدون وســائل تشــخصیه بــه فــرودگاه بفرســتد
و یــا زمینــه را بــرای قرنطیــن و بســری بیــاران
فراهــم کنــد؛ یکــی از راههــای درســت آمادگــی،
پیشگیــری ،اطالعرســانی و بســیج عمومــی اســت
کــه نــه فقــط از ســایت وزارت صحــت کــه از متــام
رســانهها ،منابــع و حتــا مســاجد ،بــدون آن کــه
موجــب رعــب و وحشــت عمومــی شــود ،بــه مــردم
اطالعرســانی میشــد کــه در چــه رشایــط بــه
ویــروس آلــوده میشــوند و راههــای پیشگیــری و
آلــوده نشــدن چیســت!
حکومــت افغانســتان و متــام نهادهــا ،بایــد
خطــر ویــروس کرونــا را جــدی بگیرنــد و بــا یــک
برنامهریــزی درســت و بــه دور از احساســات ،اجــازه
ندهنــد تــا مصیبــت دیگــری بــر مصیبتهــای
مــردم رنجدیــدهی افغانســتان اضافــه شــود .راه آن
نیــز کنــرل مســیرهای زمینــی و هوایــی ،بســیج
عمومــی بــرای آگاهیدهــی ،ایجــاد زمینــه بــرای
درمــان و ســد کــردن راههــای نفــوذ اســت .حتــا
در بــارهی دانشجویــان افغــان کــه در چیــن
اســتند ،نیــز بایــد بــا دقــت تصمیمگیــری شــود
تــا بــا هامهنگــی ســازمان بهداشــت جهانــی و بــا
رشایــط ویــژه بــه افغانســتان بــاز گردنــد؛ در غیــر
ایــن صــورت ،اگــر حتــا در یــک مــورد بیاحتیاطــی
شــود ،منجــر بــه خلــق فاجعــه خواهــد شــد.

توافق امریکا و طالبان وابسته به تصمیم
دولت افغانستان است
روند صلح افغانستان طی  13سال
گذشته با فراز و نشیبهای بسیار همراه
بوده و این روند از مجراهای مختلف
ملی ،منطقهای و جهانی دنبال شده
سیدمهدی حسینی است .در سطح ملی ،برای نخستینبار
شورای عالی صلح در سال 2010
تشکیل و از یک آدرس رسمی از جانب دولت افغانستان،
کارهای مربوط به روند صلح تعقیب شد .با این که سیر
پیرشفتها در راستای صلحسازی تدریجی بود؛ اما تالشها
برای تحقق گفتوگوهای صلح از مرزهای افغانستان فراتر
رفت و توجه کشورهای همسایه ،منطقه و جهان را به خود
جلب کرد؛ اما آنچه روشن به نظر میرسد ،این است که
این تالشها هیچگاه چشمگیر نبود و امیدی برای ختم
جنگ و برقراری صلح رسارسی در افغانستان خلق نکرد.
علت اساسی عدم تحوالت مثبت و فراگیر در روند صلح ،یا
که کشورهای جهان آمادهی یک طرح صلح در افغانستان
نبودند و یا هم بازیگران خارجی ،مذاکرات صلح این کشور
را جدی نگرفتند .امیدها برای صلحسازی زمانی زنده شد
که ایاالت متحدهی امریکا و گروه طالبان ،مذاکرات رسمی
را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند و دو طرف ،یازده بار به
میز مذاکره نشستند .سلسلهی این مذاکرات با پیشرفتها
و بنبستهایی نیز مواجه شد که در این میان ،مهمترین
مذاکره ،مذاکرات دور یازدهم بود که درگیر اختالفات
شدیدی شد .محور اساسی این اختالفات ،بحث آتشبس و
کاهش خشونتها است که ظاهرا از سوی ایاالت متحدهی
امریکا مورد پذیرش قرار نگرفت.
زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی امریکا ،پس از توقف
مذاکرات اخیر ،به پاکستان رفت و از آنجا به کابل آمد.
آقای خلیلزاد در دیدار با محمدارشف غنی ،رییسجمهوری
افغانستان ،با ارائهی معلومات از مذاکرات قطر ،گفت
که منایندگان امریکا و طالبان به پیشرفتهای قابل
مالحظهای دست نیافته اند.
ارگ ریاستجمهوری افغانستان اعالم کرد ،در دیدار
فرستادهی ویژهی امریکا برای صلح افغانستان و رییسجمهور
غنی ،آقای خلیلزاد گفته است که منتظر پاسخ روشن گروه
طالبان است .آقای خلیلزاد همچنان گفته است ،منتظر
پاسخی است که بر طبق یک مکانیزم عملی برای آتشبس

و یا کاهش قابل مالحظه و پایدار خشونتها که مورد قبول
مردم افغانستان و حکومت امریکا باشد.
در پیوند به این موضوع ،شامری از آگاهان سیاسی
معتقدند که روند صلح یک موضوع دشوار است؛ زیرا
فکتورهای داخلی و خارجی در این روند دخیل است .جعفر
مهدوی عضو پیشین مجلس منایندگان ،میگوید که زملی
خلیلزاد فقط با طالبان منیتواند با پیشربد این مذاکرات
به نتیجه برسد ،بلکه در این مذاکرات ،سیاسیون افغانستان،
کشورهای همسایه و قدرتهای جهانی در روند صلح
افغانستان تأثیرگذار است.

زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی
امریکا ،پس از توقف مذاکرات
اخیر ،به پاکستان رفت و از آنجا به
کابل آمد .آقای خلیلزاد در دیدار با
محمدارشف غنی ،رییسجمهوری
افغانستان ،با ارائهی معلومات از
مذاکرات قطر ،گفت که منایندگان
امریکا و طالبان به پیشرفتهای
قابل مالحظهای دست نیافته اند.
این عضو پیشین مجلس منایندگان همچنان خطاب به
گروه طالبان گفت که این گروه منیتواند به صورت یکجانبه
پیش برود؛ زیرا ،حکومت افغانستان موضوع شفافی در قبال
روند صلح ندارد و در حال حارض ،آجندای انتخابات بیشرت
مهم است« .حکومت افغانستان هر از گاهی رس یک اصطالح
یا یک فکتور مترکز میکند و این موضوع به هر حال ،روند
مذاکرات را متأثر میسازد .هامن طوری که فعال حکومت
روی بحث آتشبس متمرکز شده و به عنوان پیشرشط
ادامهی مذاکرات یا نشست با طالبان را جدی گرفته است».
به گفتهی جعفر مهدوی ،حکومت افغانستان به عنوان

یک حکومت برحال ،مواضعش برای امریکاییها در روند
مذاکرات صلح مهم است و این مذاکرات زمانی موفق
میشود که واشنگنت بتواند همراه با حکومت افغانستان
باالی اصول و کلیات روند صلح به یک هامهنگی نسبی
دست پیدا کند .این که تا هنوز امریکا و جانب طالبان در
مذاکرات موفق نشد اند ،همین است.
او با بیان این که میان امریکا و طالبان ،نکتهی الینحل
باقی منانده و حرفشان متام است ،افزود« :مشکل اساسی
این است که مواضع حکومت تغییر میکند و آتشبس را
جدی گرفته و خلیلزاد منیتواند یکجانبه با طالبان
به توافق برسد .طالبان رس آتشبس نه تنها هیچ آمادگی
ندارند ،بلکه بحث آتشبس را منیپذیرد؛ بنا بر این ،این
وضعیت به وجود آمده است».
وی معتقد است که اگر دولت افغانستان جدا دنبال
صلح است و میخواهد که هرچه زودتر جنگ در افغانستان
ختم شود ،از پیشرشط آتشبس با طالبان بگذرد؛ زیرا این
پیشرشط ،افغانستان را از صلح عاجل و پایدار دور میکند.
در همین حال ،وزارت دولت در امور صلح میگوید که
هدف دولت افغانستان پیش از آغاز مذاکرات صلح ،ایجاد
فضای اعتامد میان دو طرف میباشد.
ناجیه انوری ،سخنگوی وزارت دولت در امور صلح ،به
روزنامهی صبح کابل گفت« :هدف حکومت افغانستان پیش
از آغاز مذاکرات ایجاد یک فضای اعتامد بین طرفین مذاکره
و جلوگیری از تداوم قربانی شدن مردم ملکی و نیروهای هر
دو طرف در جنگ میباشد».
سخنگوی این وزارت همچنان تأکید کرد ،هر طرحیکه
مورد توافق قرار میگیرد ،باید بتواند مکانیزم عملی برای این
خواستهی مردم افغانستان با خود داشته باشد.
با این همه ،برآیند مذاکرات امریکا و گروه طالبان به
چگونگی تصمیم دولت افغانستان تعلق گرفته است .هرگونه
توافق منایندگان امریکا و طالبان مرشوط بر رضایت و توافق
دولت افغانستان است و در صورتی که کابل به سازشهای
دو طرف مرشوعیت ندهد ،توافقات انجامشده ،جنبهی
عملی پیدا نخواهد کرد .رییسجمهوری افغانستان همواره
در نشستهای خود با مقامهای داخلی و خارجی تأکید
کرده که برای ختم جنگ در افغانستان ،آتشبس دایمی و
رسارسی یک نیاز اساسی است.

سرنوشت انتخابات منوط به  300هزار رای جنجالی
انتخابــات
برگــزاری
از
ریاســتجمهوری افغانســتان بیــش
از چهــار مــاه وقــت گذشــته؛ امــا تــا
هنــوز کمیســیون انتخابــات نتیجــهی
نهایــی آن را بیــرون نــداده اســت .ایــن
اکرم رسا
کمیســیون در اول مــاه جــدی ســال
جــاری ،نتیج ـهی ابتدایــی انتخابــات را اعــام کــرد کــه بــر
اســاس آن محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــور فعلــی ،بــا بــه
دســت آوردن آرای بیشــر برنــده اعــام شــد.
پــس از اعــام نتیجــهی ابتدایــی و پایــان رونــد ثبــت
شــکایتهای انتخاباتــی ،حــدود  16500شــکایت
انتخاباتــی در رسارس افغانســتان ثبــت شــد کــه از ایــن
میــان  2300شــکایت در کابــل و  14200شــکایت دیگــر
در ســایر والیتهــا از ســوی نامــزدان بــه ثبــت رســید.
از زمانــی کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،مســؤولیت بررســی و ثبــت شــکایتها را بــر
عهــده گرفــت ،یــک مــاه و  3روز وقــت میگــذرد؛ امــا تــا
کنــون رونــد رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی پایــان
نیافتــه اســت.
چمنشــاه اعتــادی ،رییــس دبیرخانــهی کمیســیون
شــکایتهای انتخاباتــی ،روز یکشــنبه ( 13دلــو) در
تازهتریــن نشســت خــود اعــام کــرد کــه طــی چنــد روز
آینــده ،نتیجــهی کار خــود شــان را بــه منظــور اعــام
نتیجــهی نهایــی انتخابــات ریاســتجمهوری ،بــه
کمیســیون مســتقل انتخابــات میفرســتند.
بــر بنیــاد گفتههــای مســؤوالن ایــن کمیســیون ،در
حــال حــارض آنهــا رسگــرم بررســی و بحــث روی  300هــزار
رأی جنجالــیای اســتند کــه از ســوی تکــت انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی تقلبــی خوانــده شــده اســت .عبداللــه
عبداللــه ،رییــس ایــن تکــت انتخاباتــی ،بارهــا هشــدار
داده اســت ،درصورتــی کــه رسنوشــت ایــن  300هــزار رأی
مشــخص نشــود ،نتیج ـهی انتخابــات را نخواهــد پذیرفــت.
آقــای اعتــادی در نشســت روز گذشــتهی خــود ،ضمــن
ایــن کــه گفــت ،رونــد دســتهبندی و تصنیــف شــکایتهای
اســتینافی در حــال تکمیــل شــدن اســت و بــه زودی ،در
مــورد آن فیصلههایــی صــورت خواهــد گرفــت ،افــزود کــه
پروندههــای جنجالــی بــه شــمول  ۳۰۰هــزار رأی ،روی میــز
اعضــای کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی
اســت و در حــال حــارض ،بحــث در مــورد آن جریــان دارد.
او گفــت« :طــی یکــی-دو روز آینــده ،روی مــوارد
جنجالــی نقطــهی پایــان گذاشــته میشــود .ممکــن
اســت بــا رســیدگی بــه شــکایتهای اســتینافی ،بــه ســوی
تفتیــش ،بازشــاری و تطبیقــات برویــم».
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،در
حالــی از بررســی  300هــزار رأی ســخن میزنــد کــه بــه
تازگــی رییــس دبیرخانــهی کمیســیون انتخابــات گفتــه
اســت 300 ،هــزار رأی یــک توطئــهی انتخاباتــی اســت.
حبیبالرحــان ننــگ ،رییــس دبیرخانــهی کمیســیون

مســتقل انتخابــات افغانســتان ،ابتــدای همیــن هفتــه در
گفتوگــوی اختصاصــی بــا روزنام ـهی صبــح کابــل گفــت:
«مــا  ۳۰۰هــزار رأی را منیشناســیم .مــن بــه صفــت کســی
کــه کارهــای اجرایــی را انجــام میدهــم ،پرسشــم ایــن
اســت کــه ایــن  ۳۰۰رأی را از کجــا پــوره میکنیــد .اگــر
 ۱۳۷هــزار رأی و  ۱۰۲هــزار  ۱۲رأی باشــد ،کــه مجمــوع
آن  ۲۳۹هــزار رأی میشــود .پــس  ۶۱هــزار رأی دیگــر
کجاســت .در اصــل ایــن  ۳۰۰هــزار رأی یــک پروپاگنــد
انتخاباتــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه برخــی نامــزدان
انتخاباتــی میخواهنــد ذهنیــت مــردم را تغییــر دهنــد؛
امــا انتخابــات امســال یکــی از بهرتیــن انتخاباتهــا در
میــان چهــار انتخابــات ریاســتجمهوری در افغانســتان
بــود .در ایــن انتخابــات کســی جــرأت بــاال و پاییــن کــردن
یــک رأی را نداشــت .یــک برگـهی رأی نیــز بــدون معلومــات
بایومرتیــک بــرای کمیســیون مســتقل انتخابــات قابــل
پذیــرش و اعتبــار نبــوده اســت».
آقــای ننــگ بــر خــاف برخــی از نامــزدان
ریاســتجمهوری از جملــه رحمتاللــه نبیــل کــه گفتــه
بــود ،انتخابــات در دور اول برنــدهای نــدارد ،میگویــد« :از
دیــد مــا انتخابــات ششــم میــزان برنــده و بازنــده داشــت؛
امــا منتظــر تصامیــم کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
اســتیم؛ چــون آنهــا نســبت بــه کمیســیون انتخابــات،
دســت شــان بیشــر بــه طرزالعملهــا بــاز اســت».
آنچــه در ایــن میــان تــا هنــوز نامشــخص باقــی مانــده،
بازشــاری بیــش از  5هــزار محلــی اســت کــه بــه دســتور
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی ،بایــد بازشــاری
شــود؛ امــا کمیســیون انتخابــات تــا کنــون بازشــاری ایــن
محلهــا را آغــاز نکــرده اســت .عبدالعزیــز ابراهیمــی،
ســخنگوی کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز یکشــنبه
( 13دلــو) بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت کمیســیون
شــکایات انتخابــات ،ابتــدا بایــد جــواب مکتــوب یــازده

فقــرهای و نتیجــهی اســتینافخواهی خــود را بــه آنهــا
بفرســتد ،پــس از آن کمیســیون مطابــق بــه آن بازشــاری
و تفتیــش آرا را آغــاز میکنــد.
ایــن کــه کمیســیونهای انتخابــات تــا حــال چگونــه
بــه کارهــای خــود رســیدگی کــرده انــد ،نهادهــای ناظــر
انتخاباتــی معتقــد انــد کــه در ایــن رشایــط حســاس ،هــر دو
کمیســیون بایــد بیشــر از هــر وقــت دیگــر هامهنــگ عمــل
کننــد تــا هــر چــه زودتــر رسنوشــت انتخابــات معلــوم شــود.
یوســف رشــید ،رییــس اجرائــی فیفــا ،روز یکشــنبه
( 13دلــو) بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفــت کــه کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی ،از نــگاه کاربــردی
و تصمیمگیــری در مرحلــهی بهــری از کمیســیون
انتخابــات قــرار دارد؛ زیــرا اســناد ،مــدارک و شــکایتهایی
کــه از ســوی نامــزدان معــرض بــه ثبــت رســیده را ،ایــن
کمیســیون در اختیــار دارد.
آقــای رشــید گفــت ،هــر چنــد کــه کمیســیون شــکایات،
در حــال حــارض زیــر فشــار روحــی و سیاســی زیــادی قــرار
دارد؛ امــا ایــن کمیســیون بایــد ایــن جــرأت و شــهامت را
داشــته باشــد تــا نتیج ـهی انتخابــات را اعــام کنــد.
اخیــرا مرکــز مطالعــات توســعهی افغانســتان ،نیــز
گفتــه اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،بایــد بــه شــکایتهای اســتینافی بــا دقــت
رســیدگی کنــد .ایــن مرکــز ،روز شــنبه ( ۱۲دلــو) بــا نــر
خربنامــهای گفتــه اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از
بحرانــی شــدن انتخابــات ریاســتجمهوری ،شــفافیت،
بیطرفــی و دقــت هرچــه بیشــر ،در رســیدگی بــه
شــکایتها جــدی گرفتــه شــود.
حــال بایــد منتظــر مانــد کــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی کار خــود را اعــام
کنــد تــا دیــده شــود 300 ،هــزار رأی جنجالــی میتوانــد
رسنوشــت انتخابــات را تعییــن کنــد یــا خیــر؟
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بیتفاوتیهــای اجتامعــی و سوءاســتفاده از
ناگزیر یهــا
در روزهــای برفــی و بارانــی ،اگــر ســاعتها در کنــار
جــادهای از شــهر کابــل منتظــر تاکس ـیای باشــید کــه
بــا هــان هزین ـهی معمــول بیســت افغانــی شــا را بــه
مقصــد برســاند ،بــه نتیجــه منیرســید .بالخــره یــا آن
قــدر صــر میکنیــد و مجبــور میشــوید یــک و نیــم
یــا دو برابــر روزهــای پیــش کرایــه بدهیــد یــا از هــان
ابتــدا رس تــان را پاییــن میاندازیــد و کرای ـهی دو برابــر
شــده را میپذیریــد .دیگــر موترهــای تونــس و کاســر
بــه کرایــهی قبلــی اکتفــا منیکننــد و در حالــی کــه
قیمــت تیــل هیــچ تغییــری نکــرده ،رانندههــا ارصار
میکننــد کــه یــا کرایــهی دو برابــر شــده را بپردازیــد
یــا از موتــر پاییــن شــوید .ایــن موضــوع و اســتفاده از
ناگزیــری مــردم ،ربطــی بــه بحــث بــازار آزاد نــدارد،
بلکــه منیتوانــد چیــزی جــز ظلــم مــردم علیــه مــردم
و سوءاســتفاده باشــد .در ســوی دیگــر ،رانندههــا
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گــوش مــردم بــه جمل ـهی معــروف
«نــرخ دالــر بــاال رفتــه» عــادت کــرده
اســت .قیمــت کاالهــای مــورد نیــاز
جامعــه رو بــه افزایــش اســت و زور
مهدی غالمی هیــچ کســی بــه پاییــن آوردن ایــن
نرخهــا منیرســد .چندیــن ســال اســت کــه ارزش دالــر
در مقابــل افغانــی پیوســته رو بــه افزایــش بــوده؛ بــه
طــور مثــال در ســال  ،2010ارزش یــک دالــر امریکایــی
مســاوی بــه  43افغانــی بــود؛ امــا ایــن روزهــا ارزش یــک
دالــر مســاوی بــه تقریبــا  76افغانــی اســت .بــا ایــن
حــال ،پرســش ایــن اســت کــه پــول ملــی یــک کشــور
چگونــه ارزشگــذاری میشــود و چــرا طــی ده ســال
اخیــر ،پــول افغانــی پیوســته در حــال از دســت دادن
ارزشــش در مقابــل ارز دالــر اســت؟ در گذشــتهها،
ارزش پــول ملــی هــر کشــور بــر پای ـهی اســتاندارد طــا
یــا ذخایــر طــای هــر کشــور محاســبه میشــد؛ امــا در
ایــن ســالها ،دیگــر طــا نقــش تعیینکننــدهای در
ارزشگــذاری بــر پــول ملــی کشــورها نــدارد و تنهــا یــک
رسمای ـهی ملــی محســوب میشــود .آن چــه از چندیــن
ســال بــه ایــن ســو ارزش پــول یــک کشــور را مشــخص
میکنــد ،میــزان تولیــد ،عرضــه و تقاضــا در آن کشــور
اســت .ایــن یعنــی هــر چــه قــدر نقــش یــک کشــور در
اقتصــاد جهانــی پررنگتــر باشــد و تولیــدات آن در
ســایر کشــورها صــادر شــود ،ارزش پــول ملــیاش در
برابــر ارزهــای دیگــر بیشــر میشــود و بــر عکــس ،بــه
هــر میزانــی کــه ســهم یــک کشــور در تولیــدات جهانــی
کــم باشــد ،پولــش نیــز بــیارزش میشــود.
گذشــته از ایــن کــه در حفــظ ارزش پــول ملــی ،دولت
و پارملــان افغانســتان نقــش بســیار تعیینکننــدهای
دارنــد ،بــا وجــود رسازیــر شــدن میلیاردهــا دالــر پــول
بــه کشــور ،بیــش از نیمــی از مــردم افغانســتان زیــر
خــط فقــر زندگــی میکننــد و افزایــش قیمتهــا کــه
تاجــران در دفــاع از آن ،از جملـهی معــروف «نــرخ دالــر
بــاال رفتــه» اســتفاده میکننــد؛ هــر روز کمــر قــر
متوســط و متوســط بــه پاییــن کشــور را بیشــر از پیــش
میشــکند .نکتـهی اساســی در بحــث بــاال رفــن قیمــت
کاالهــای اساســی و غیراساســی ایــن اســت کــه نــرخ
ایــن کاالهــا اگــر همزمــان بــا افزایــش درآمــد عمومــی
جامعــه بــاال بــرود ،هیــچ مشــکلی ایجــاد منیکنــد؛ امــا
ظاهــرا آن چــه بــه طــور گســرده در میــان مــردم بــاال
مـیرود ،قیمتهــا اســت ،نــه درآمــد .گــر چــه نــرخ تــورم
در افغانســتان در ماههــای اخیــر بســیار پاییــن بــوده و
بــر پایــهی تخمینهــای جهانــی بیــش از پنــج درصــد
نیســت؛ امــا اکنــون کارمنــدی کــه هفــت ســال پیــش
یــک قوطــی رب یککیلویــی را در برابــر پنجــاه افغانــی
میخریــد ،مجبــور اســت بــا هــان دســتمزد هفــت
ســال پیــش ،یــک قوطــی رب یککیلویــی را در برابــر
صــد افغانــی بخــرد .ایــن موضــوع نشــاندهندهی دو
برابــر شــدن قیمــت آن کاال ،ثابــت مانــدن دســتمزد
فــرد ،کــم شــدن قــدرت خریــد مــردم و در نهایــت فق ـ ِر
رو بــه گســرش اســت.
منونــهی اخیــری کــه ایــن روزهــا همــه شــاهد آن
بــوده ایــم ،افزایــش رسســامآور قیمــت گاز اســت .قیمت
یــک کیلــو گاز پیــش از آغــاز فصــل رسمــا ،نزدیــک بــه
چهــل افغانــی بــود؛ امــا در روزهــای اخیــر ،ایــن رقــم تــا
 120افغانــی افزایــش یافــت .ریاســت تصــدی نفــت و
گاز ،بــا انتشــار اطالعی ـهای در وبســایت خــود در روز

 12قــوس امســال ( )1398قیمــت یــک کیلــو گاز مایــع
را پنجــاه افغانــی اعــام کــرد و گفــت شــهروندان کابــل
میتواننــد از ذخایــر مدیریــت عمومــی و  29بــاب دکان
دولتــی در شــهر کابــل ،بــا همیــن نــرخ گاز بخرنــد .بــا
ایــن وجــود ،بــا رسدتــر شــدن هــوا و ممنــوع شــدن
اســتفاده از زغالســنگ در بخشهایــی از شــهر کابــل،
قیمــت یــک کیلــو گاز بــه طــور رسســامآوری افزایــش
یافــت .ایــن ریاســت ،دلیــل بــاال رفــن قیمــت گاز را
ســودجویی برخــی از تاجــران دانســت و یــادآور شــد کــه
هــم اکنــون هــزاران تُــن گاز در ذخایــر دولتــی وجــود
دارد و بــازار بــا کمبــود گاز مواجــه نیســت.
در رابطــه بــه نظــارت حکومــت بــر بازارهــا ،بــا
محمدیونــس ســالک ،ســخنگوی وزارت اقتصــاد
متــاس گرفتــم؛ ایشــان ضمــن رفــع مســؤولیت
نظــارت بــر قیمتهــا و بــازار ،آن را وظیفــهی وزارت
صنعــت و تجــارت دانســت .ســمیر رســا ،ســخنگوی
وزارت تجــارت نیــز گفــت« :نظــارت بــر قیمــت کاالهــا
وظیفــهی هیــچ کســی نیســت و بــازار افغانســتان،
بــازار آزاد اســت؛ امــا هیــچ کســی حــق نــدارد کاالهــای
مــورد نیــاز را احتــکار کنــد ،در غیــر ایــن صــورت بــا
مختلفــان برخــورد قانونــی صــورت میگیــرد ».بــا
در نظرداشــت حاکمیــت ضعیــف قانــون در کشــور و
پاســخگو نبــودن کامــل دولــت در قبــال شــهروندان،
منیتــوان بــه آســانی بــاور کــرد کــه افزایــش قیمــت
برخــی از کاالهــا مغرضانــه نیســت و هیــچ تاجــری
اضافهســتانی یــا گرانفروشــی منیکنــد .عــدم
نظــارت و کنــرل بــر نــرخ کاالی اساســی و غیراساســیِ
مــورد نیــاز مــردم ،بــاری بــر شــانههای قــر متوســط
و فقیــر جامعــه میانــدازد کــه بــه دوش کشــیدن
آن ناممکــن اســت .در ایــن میــان تنهــا تعــداد کمــی
از مــردم بــا عنــوان تاجــر و فروشــنده ســود مضاعــف
میبرنــد و در نهایــت ایــن جیــب اکرثیــت مــردم اســت
کــه خالــی میشــود .ظلــم مــردم علیــه مــردم ،حکایــت
دردناکــی از ناهنجاریهــای اجتامعــی ،بیانصافیهــا
و بیرحمیهــا در حــق اکرثیتــی از مــردم افغانســتان
اســت کــه در اوضــاع اســفناکی زندگــی میکننــد.
کمتــر تاجــر و فروشــندهای را میتــوان یافــت کــه
بــا رعایــت وضعیــت مالــی مــردم ،از اضافهســتانی و
گرانفروشــی بپرهیــزد.

میگوینــد بــه دلیــل یــخ بســن جادههــای شــهر و
مــرف تیــل بیشــر ،مجبــور انــد بیشــر از روزهــای
پیــش از مــردم کرایــه بگیرنــد.
بــا ایــن حــال اگــر در مناطــق پرنفــوس و شــلوغ
شــهر کابــل ماننــد دشــتبرچــی یــا خیرخانــه زندگــی
میکنیــد ،حتــا متوجــه شــده ایــد کــه برخــی از
راننــدگان حتــا در فصــل تابســتان کــه خــری از بــرف
و بــاران نیســت هــم ،پــس از چاشــتها کــه مــردم
از محــل کار بــه ســوی خانههــای شــان میرونــد،
یــا نیمــی از آن مســیر معمولــی را طــی میکننــد یــا
بــاز هــم کرای ـه دو برابــر شــده اســت .دلیــل میآورنــد
کــه جادههــا شــلوغ اســت و تیــل بیشــری مــرف
میشــود .بــا چنیــن وضعیتــی ،ایــن مــردم انــد کــه
بایــد هزینــهی پــاک نشــدن جادههــای شــهر از
بــرف در فصــل زمســتان ،شــلوغ بــودن خیابانهــا و
اضافهســتانی برخــی از راننــدگان را بپردازنــد.
جــدا از ســختیهای پیــدا کــردن موتــر در روزهــای
بارانــی و برفــی ،در راه رســیدن بــه ادارههــای شــلوغ
دولتــی و انجــام دادن یــک کار اداری ،دامهــای زیــادی
رس راه مــردم پهــن میشــود .فــرض کنیــد از یکــی از
والیتهــای دوردســت بــرای گرفــن گذرنامــه بــه کابــل
آمــده ایــد ،ممکــن اســت راننــدهی موتــری کــه شــا در
آن ســوار اســتید ،بــا سوءاســتفاده از ناآشــنایی شــا از
کرایــهی معمــول ،از شــا اضافهســتانی کنــد ،زمانــی
هــم کــه رسانجــام بــه مقصــد میرســید ،در بیــرون
ادارههــا افــرادی هســتند کــه بــا ارصار و پافشــاری
میگوینــد بایــد از ســندی کــه داریــد چندیــن کپــی
بگیریــد ،در غیــر ایــن صــورت بــه مشــکل بــر میخوریــد؛
در حالــی کــه ممکــن اســت تنهــا بــه یــک کپــی نیــاز
داشــته باشــید و بعدهــا متوجــه شــوید کــه بــرای یــک
کپــی ســاده ،دو برابــر بیشــر از دیگــر مناطــق شــهر ،از
شــا پــول گرفتــه انــد.
بارهــا پیــش آمــده اســت کــه دکانهــای عکاســی بــه
مشــریان شــان گفتــه انــد بــرای گرفــن گذرنامــه بــه
شــش تــا ده عکــس نیــاز دارنــد ،در حالــی کــه قانونــا
نیــازی بــه بیشــر از چهــار عکس بــرای گذرنامه نیســت.
عریضهنویســانی کــه در دور و اطــراف ریاســت پاســپورت
کار میکننــد ،بــرای پــر کــردن هــر فــورم آنالیــن کــه دو
دقیقــه هــم طــول منیکشــد ،تــا دوصــد افغانــی هــم
از مــردم گرفتــه انــد یــا بــا وجــود ایــن کــه بانکهایــی
نزدیــک بــه آن ریاســت وجــود دارد ،راننــدگان تــاش
میکننــد بــه بهان ـهی خلــوت بــودن بانکهــای دیگــر،
مــردم را بــه منایندگیهــای دورتــری بربنــد.
ناهنجاریهــای اجتامعــی ماننــد فریــبکاری،
اضافهســتانی ،کمفروشــی یــا گرانفروشــی و ...خــواه
ناخــواه در جوامعــی ماننــد افغانســتان وجــود دارد؛
امــا ایــن کــه کســی اقدامــی در ایــن مــورد منیکنــد
و برخــی از نهادهــای رســمی ســعی دارنــد از وظیف ـهی
کنــرل بــر نرخهــا و جلوگیــری از اضافهســتانی و
گرانفروشــی شــانه خالــی کننــد ،ناامیدکننــده اســت.
دیگــر بیشــر مــردم هــم بــه چنیــن ظلمهایــی عــادت
کــرده و در برخــی از مــوارد آن را پذیرفتــه انــد؛ ماننــد
یکــی از مســافرانی کــه پــس از ســوار شــدن در موتــر
مســافربری ،در پاســخ بــه اعــراض مســافر دیگــر
کــه چــرا کرایــه را دو برابــر کــرده انــد ،گفــت« :کرایــه
هامنــی اســت کــه راننــده گفــت ،کســی کــه مجبــورت
نکــرده بــود ســوار شــوی!»
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ظلم مردم بر مردم

زنهــا در تاریــخ بــه جــز دوران مادرشــاهی ،همــواره محکــوم
بــه فرمانبــرداری از مردهــا بــوده انــد .در افغانســتان حتــا
هنگامــی کــه پــر خانــواده جــوان میشــود ،زن خانــواده پــس
از شــوهر ناچــار اســت از پــر نیــز فرمــان بــرد.
ایــن عــرف در بیشــر خانوادههــای افغانســتانی جریــان دارد
و هــر چــه از شــهرها بــه روســتا نزدیکتــر میشــویم ،ایــن
عــرف شــدت و قــوت بیشــری پیــدا میکنــد.
در چنیــن محیطــی دیگــر مجــال گریــز از زیــر ســلطهی
مردهــا بــرای زن وجــود نــدارد؛ زنهــا در ایــن محیــط ناچــار
بــه فرمانبــرداری انــد؛ ایــن فرمانبرداریهــا بــه خــودی خــود
باعــث شــکلگیری عقــدهی حقــارت در زنهــا میشــود.
از ســویی هــم دســت بســتهبودن زن در تصمیمگیریهــای
مهــم زندگــی مثــل گزینــش شــوهر و یــا دوســت و روش زندگــی،
باعــث تلنبــار شــدن عقــده در زنهــا میشــود.
ایــن عقدههــا و ناکامــی در فــرار از زیــر ســلطهی مردانــه بــه
شــکلهای گوناگونــی در کنــش و رفتارهــای فــردی و اجتامعــی
زنهــا بازتــاب پیــدا میکنــد.
گاهــی زنهــا بــرای ایــن کــه توانســته باشــند عقــدهی ناشــی
از فرمانبــرداری را خالــی کننــد ،راه فرمانگــذاری را در پیــش
میگیرنــد؛ امــا در ایــن صــورت نیــز زنــان تنهــا میتواننــد بــر
زنــان دیگــری فرمــان براننــد .مثــال خــوب در ایــن زمینــه ارتبــاط
مــادر شــوهر و عــروس و چگونگــی ماهیــت آن اســت.
مــادر شــوهر بــه دلیــل ایــن کــه او نیــز زمانــی عــروس بــوده
اســت و از ســوی خانــوادهی شــوهر مــورد خشــونت قــرار گرفتــه
اســت؛ ایــن خشــونت را بــر عروســش خالــی میکنــد.
خشــو یــا مــادرزن ،در براینــد بیامرگون ـهی ارتبــاط عاطفــی
خانوادگــی بــزرگ شــده و تــازه توانســته اســت امتیــاز
فرمانگــذاری را بــه دســت بیــاورد .مــادر شــوهر در چنیــن
وضعیــت بــرای خالــی کــردن خــود بــه شــیوههای متفــاوت و
گاهــی رشمآور بــه آزار و اذیــت عــروس خانــه میپــردازد .گاهــی
ایــن خشــونتها در خانوادههــای افغانســتان بــه صدمــهی
جــدی و مــرگ عــروس منتهــی شــده اســت.
گــزارش ســال روان کمســیون مســتقل حقــوق بــر ،نشــان
میدهــد  97درصــد خشــونت بــر زنــان خشــونت خانوادگــی
اســت کــه بــدون شــک در محیــط خانــه در کنــار خشــونت مــرد
بــر زن ،زنــان نیــز بــه یکدیگــر خشــونت میورزنــد.
در کنــار کنشگــری در محیــط بیــار خانــواده ،بیســوادی
و کمســوادی خانوادههــای افغانســتانی بــه ویــژه خــود زنــان
نیــز بــه دوام خشــونت بــر زن کمــک کــرده اســت .زن زمانــی
کــه خوانــدن و نوشــن بلــد نباشــد ،بدیهــی اســت کــه بــا
بزرگشــدن در محیــط بیــار خانــواده و جامعــه ،تنهــا حقــی را
بــرای خــود میشناســد کــه در نخســت خانــواده و ســپس جامعــه
بــه او داده اســت.
شــار زیــاد زنــان افغانســتانی ،بیشــر از آن چــه کــه در
دســت دارنــد ،منیخواهنــد و گاهــی هــم خواســن آن را زیــاد
میداننــد .بیســوادی زنهــا و ســنتیبودن جامعــه پیوســته
باعــث دوام خشــونت بــر زن شــده اســت .زن افغانســتانی در
خانــوادهای بــزرگ میشــود کــه بــه او یــاد داده انــد ،از بــرادرش
کمارزشتــر و ناچــار بــه فرمانبــرداری از او اســت.
زندگــی در چنیــن محیطــی ،باعــث شــده کــه خشــونت زن
بــر زن در خانوادههــا و جامعــه نهادینــه شــود؛ تــا جایــی کــه
زنســتیزی بــه هویــت زنهــا و جامعــه بــدل شــده اســت.
در چنیــن محیطــی پیوســته بــا دیــد ابــزاری بــه زنهــا نــگاه
شــده؛ دیــدی کــه توســط خــود زنهــا نیــز تقویــت شــده اســت.
زنهــای زیــادی هســتند کــه بــا اســتفاده از زیبایــی ظاهــری
خــود میخواهنــد از مــردان امتیــاز بــه دســت بیاورنــد .ایــن
امتیــاز خــواه دریافــت محبــت باشــد و چــه بــرای امتیــاز کاری و
راه یافــن بــه ادارههــای دولتــی باشــد.
ایــن خشــونتی اســت کــه زن بــر خــودش تحمیــل میکنــد و
از ســویی بــا ایــن نــوع کنشگــری ،زمینهســاز دوام خشــونت بــر
زنــان دیگــر شــده و شناس ـهی زن را تــا ســطح ماشــینجنســی
پاییــن میکشــد.
عامــل مهــم دیگــر دوام خشــونت زن بــر زن ،راهیابــی زنــان
زنســتیز در موقفهــای مهــم دولتــی و قانونگــذار اســت.
در ایــن مــورد میخواهــم از راضیــهمنــگل ،مناینــدهی مــردم
در مجلــس یــاد کنــم.
او در مجلســی از مــردم منایندگــی میکنــد کــه زنهــا در
اقلیــت اســتند و در چنیــن محیطــی بــه ناهیــد فریــد ،مناینــدهی
دیگــر مــردم در مجلــس میتــازد .در حرفهــا و اداهایــش
خشــونت و نــگاه ابــزاری بــه زن را میشــود خوانــد.
او بــا واژههــای زشــت و اداهــای معنــاداری ناهیــد فریــد را
مــورد خشــونت قــرار میدهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه مجلــس مناینــدگان نهــاد
قانونگــذار و متثیلکننــدهی حاکمیــت ملــی اســت؛ زمانــی کــه
چنیــن شــخصی بتوانــد در نهــادی بــه ایــن مهمــی راه پیــدا کند،
مشــکل بــه نظــر میرســد کــه زنهــا بــه ایــن زودی بتواننــد
حقــوق از دســت دادهی شــان را بــه دســت آورده و هویــت
گمشــدهی شــان را بــاز یابنــد.
زنــی کــه در پارملــان بــه عنــوان مناینــدهی مــردم و بــه
ویــژه زنــان راه پیــدا میکنــد ،بایــد بکوشــد تــا زمینههــای
سیاســی خشــونت بــر زن را از میــان بــردارد و یــا کــم از کــم
در راســتای کاهــش آن کار کنــد؛ امــا شــوربختانه برخــی از
اینهــا زمینهســاز خشــونت بــر زنــان در بســر سیاســی آن نیــز
شــده انــد.
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درنگی بر طرح کمیتههای
ادغام مجدد برگشتکنندگان
طــرح کمیتــهی ادغــام مجــدد و
مرکــز معلوماتــی برگشــتکنندگان
از ســال  2016تــا کنــون ،از ســوی
وزارت مهاجــرت افغانســتان روی
حسن ابراهیمی دســت گرفتــه شــده اســت .بــه گفتـهی
مقامهــای ایــن وزارت هماکنــون ایــن کمیتــه در 28
والیــت افغانســتان شــعبات فعــال خــود را ایجــاد کــرده
و دیتابیــس ایــن کمیتههــا در حــال حــارض بــه سیســتم
معلوماتــی مهاجــران وزارت وصــل شــده اســت .از آغــاز
فعالیــت رســمی ایــن کمیتههــا ،آمــار بــه ثبــت رســیده
در ایــن کمیتههــا  600هــزار مهاجــر بازگشــتکننده بــه
والیــات اصلــی خودشــان را نشــان میدهــد.
در برنامــهای کــه روز پنجشــنبه ( 10دلــو) در دفــر
والــی کابــل بــه منظــور افتتــاح کمیتــهی ادغــام مجــدد
کابــل برگــزار شــده بــود ،سیدحســین عاملــی بلخــی،
وزیــر امــور مهاجریــن و عودتکننــدگان ،در رابطــه بــه
کمیتههــای ادغــام مجــدد والیــات گفــت کــه ایــن کمیتــه
هــا تحــت ریاســت والیهــا و عضویــت چندیــن نهــاد ملــی
و بیناملللــی ،در عرصههــای فراهمســازی زمینــهی
مســکن ،اشــتغال و فراهمســازی حقــوق شــهروندی بــرای
برگشــتکنندگان فعالیــت میکنــد.
از گفتههــای وزیــر امــور مهاجریــن و عودتکننــدگان،
چنیــن بــر میآیــد کــه ایــن کمیتههــا در زیرمجموعــهی
ســاختار اداری وزارت مهاجریــن در والیــات ایجــاد
میشــود و بیشــر بــه یــک مرکــز اطالعاتــی بــرای ثبــت
معلومــات بازگشـتکنندگان بــه والیــات اســت و ایــن که در
والیــت مذکــور چــه تعــداد زمیــن رهایشــی در شــهرکهای
مهاجــران آن والیــت قــرار دارد و رونــد واگــذاری ایــن
زمینهــای رهایشــی در شــهرکهای رهایشــی ،مــورد
توجــه نوعیــت اطالعــات بــه ثبــت رســیدهی ایــن کمیتههــا
خواهــد بــود.
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه صحبتهــای
ســید حســین عاملــی بلخــی ،وزیــر امــور مهاجریــن و
عودتکننــدگان ،در برنام ـهی افتتاحی ـهی مرکــز کمیت ـهی
ادغــام مجــدد کابــل اشــاره داشــت« :در برنامههــای
خانهســازی و شهرکســازی کــه حکومــت روی دســت
دارد ،زمینــهی اســکان حــدود  20هــزار خانــوادهی
برگشــتکننده در والیــت کابــل فراهــم میشــود».
آقــای بلخــی بــه ایــن مــوارد نیــز اشــاره داشــته اســت کــه
شــهرکهای مهاجــران خلیلاللــه خلیلــی و شــهرک
مهاجــران ممــوزی در ولســوالیهای قرهبــاغ و بگرامــی
کابــل کــه یــک تعــداد زیــاد خانوادههــای برگش ـتکننده
در آن زندگــی میکننــد ،هنــوز هــم بــا مشــکالت زیربنایــی
روبــهرو اســت و نیــاز اســت کــه در زمینههــای اعــار
رسک ،مکتــب ،کلینیــک و شــبکهی آب و بــرق کار بیشــر
صــورت گیــرد.
ثبــت نــام برگشــتکنندگان در کابــل و هــرات بــر
اســاس فرمــان جدیــد ریاســتجمهوری آغــاز شــده کــه
شــهرک التفــات در والیــت کابــل بــا ظرفیــت یــک هــزار
و  500منــره زمیــن بــرای برگشــتکنندگان بــا همــکاری
ادارهی اســکان بــری ســازمان ملــل متحــد (هبیتــات)
قــرار اســت آمــادهی توزیــع شــود.
از اهــداف اصلــی ایــن طــرح چنیــن ،برمیآیــد کــه
مترکــز اصلــی ایــن برنامــه روی توزیــع زمینهــای رهایشــی
شــهرکهای مهاجــران در والیــات اســت کــه دولــت
آن را منظــور کــرده اســت؛ امــا بــرای شناســایی افــراد
بازگشــتکننده کــه بــه والیــات شــان بــاز میگردنــد،
هیــچ مکانیــزم خاصــی را در نظــر نگرفتــه انــد و ممکــن
اســت کــه رونــد توزیــع زمینهــا بــا مداخــات افــراد
غیرمســؤول روبــهرو شــود.
بهرتیــن کار در ایــن زمینــه ایــن بــود کــه وزارت
مهاجریــن و عودتکننــدگان حداقــل مکانیــزم مشــخصی
را بــرای شناســایی افــراد بازگشــتکننده در نظــر
میگرفــت و معیارهایــی کــه ایــن کمیتههــا در والیــات
بــرای مســتحق دانســن افــراد بازگشــتکننده در نظــر
گرفتــه انــد را در گزارشــی ارائــه میکردنــد.
نکتــه ای کــه در بحــث ایــن کمیتههــا قابــل اشــاره
اســت ،ایــن اســت کــه هرچنــد ایــن کمیتههــا از ســال
 2016رشوع بــه فعالیــت کــرده انــد؛ چطــور در مــدت ســه
ســال تنهــا توانســته انــد  60هــزار بازگشــتکننده را در
سیســتم اطالعاتــی خــود بــه ثبــت برســانند و چطــور کابــل
کــه مرکــز والیــات بــه شــار میآیــد ،هنــوز شــاهد افتتــاح
ایــن مرکــز نبــوده اســت.
روز گذشــته هــم والیــت کنــدز شــاهد افتتــاح کمیتـهی
ادغــام مجــدد بــود کــه در ایــن جلســهی افتتاحیــه،
نیازمندیهــا ،پــان کاری ســال مالــی ،مســاعدت در
بخــش امــرار معیشــت و کاریابــی ،کمکهــای غذایــی و
غیــر غذایــی رسوی ،نیازمنــدی اعــار و ترمیــم آشــیانههای
مســاعدتی ،حفــر و ترمیــم صــد حلقــه چــاه آب آشــامیدنی
صحــی ،حامیــت از تجارتهــای کوچــک ایجادشــدهی
قبلــی و ایجــاد زمینههــای کاری و آموزشهــای حرفــوی و
دوام آموزشهــای رسیــع بــرای اطفــال بازمانــده از تعلیــم
در متــام مناطــق والیــت کنــدز بــه بحــث گرفتــه شــد.
جلســهی افتتاحیــهی کمیتــهی ادغــام کنــدز،
نشــاندهنده بســط گســردهی کاری ایــن کمیتــه در
چارچــوب فعالیــت بــرای مهاجریــن و عودتکننــدگان
اســت.

هر روز که از خواب بلند میشویم،
انگار از گذشته سخنی به یاد نداریم
و با دیدن ،شنیدن و خواندن خربها،
تصمیمهای رسنوشتساز میگیریم و
محمد یاسین نگاه در روشنایی آن تصامیم دلخوشیهای
خندهدار برای خود و دیگران تحویل میدهیم .از نخستین
روزهای ایجاد ادارهی موقت ،فصل تازهای از کشتهشدنها
آغاز شد و ب ه گونهی اخص در پنجسال اخیر از کشتهها مان
میشود پشته ساخت؛ اما این موج صلحطلبان که مانند
سامرق یکشبه روییدند ،کجا بودند تا نسخههای شان را روی
میز بگذارند و راه و چارهای بسنجند که روزها و ماه و سالها را
با خربهای انفجار ،انتحار و وحشت بیگاه منیکردیم!
در این که جنگ ختم شود و صلح بیاید ،میان
وطندوستان و وجدانداران اختالف نظر وجود ندارد و
همگان چنین آرزویی را از نسل پیش و نسل پیش از نسل
پیش از خود به ارث بردهاند؛ چون مادربزرگان و پدربزرگان،
مادران و پدران و فرزاندان را گاه در زمانهای جداگانه و
گاه در زمان واحد ،جنگ از ما و افغانستان ستانده است
و زندهماندهها نیز طعم مرگ را چهل سال میشود که هر
روز میچشند و نیک میدانند عمق اندوه ،زخم و فاجعه را.
آنچه که تحقق صلح را سخت و حتا ناممکن کرده است،
همین خواستهای رمانتیک ،احساساتی ،تهی از خردورزی
و بیبرنامهریزی بوده است .مهمترین کار ما همصدایی با
همه صداهای غالب است ،مهم نیست که رشکت در آن
همصدایی به چه پیامنه به سود ما و کشور مان است .محض
این که از قافله عقب منانیم ،با عجله به کاروانها و موجها
میپیوندیم و حتا رس از صف نخست آن موج درمیآوریم
و رساتر از سازماندهندگان موج ،شعار رس میدهیم و
آماده ایم تا رس دهیم و سنگر نه! روز بعد با هامن میزان

احساسات و مسؤولیتپذیری در صف دیگر با نیت دیگر و با
شعارهای دیگر دوباره تالش برای راهیابی به صف نخست و
عشق برای رسدادن و سنگر ندادن!
بیشامر کسانی را میشناسم که این روزها دچار تردید
شده اند که میان ویروس کرونا ،منظور پشتین و صلحطلبی،
کدام یک را ارجحیت دهند و سپس به دوی دیگر بپردازند.
همه در همهی کاروانها و موجها رشکت میورزند؛ اما هیچ
یکی از ت ِه دل برای این وطن مجال یک ساعت اندیشیدن
و برنامهریزی را ندارد و عشق پشت عشق برای ایجاد هیاهو
در راستای تحقق هیچ .باید بدانیم که کلیت سیهروزیها
و بدبختیها ریشه در همین فرهنگ هیاهو کردنها دارد.
انتظار میرفت تا نسل ن ِو جامعهی افغانستان و به ویژه
آن عده کسانی که دعوای سیاست و کار جمعی برای جامعه
دارند ،از گزند این موجها و موجسواریها در امان مبانند
و برای رشد کشور فروپاشیده ،طرحی ریزند و پرسشی را
مطرح کنند؛ اما با دریغ و درد که از دانشگاه تنها مدرکها
را به خانه و دفرت بردند و به خیابانها نیکتایی و شعارهای
دلخوشکن هدیه آوردند .اگر خالف این ادعا است ،یکی
بیاید و یک صفحه فکر را با مردم در میان بگذارد و بگوید
که برای نجات افغاستان ،حامیت و تقویت مردمساالری،
زدایش فقر و بیکاری و تحقق صلح و تأمین امنیت چنین
راههایحل دارد؛ اما چیزی که بسیار فراوان در این نسل
دیده میشود ،جنون قوماندیشی ،مذهباندیشی و
سمتاندیشی و تباراندیشی است.
از فروپاشی طالبان تا این دم همه شاهد کشتار روزانهی
مردم و بستگان مان بودیم؛ ولی یکی از رویاهایش سخن
نگفت ،هیچ کس از میل سفر به روستاهای دوردست
افغانستان حرفی نزد و هیچگونه تالشی برای ایجاد همدلی
صورت نگرفت و تا توانستیم دستهبندیهای قومی را تقویت

کردیم و نفرت کاشتیم و بهرس و صورت همدیگر کوبیدیم و
امروز اما در سایهی لطف و محبت آقای خلیلزاد و امریکا ،به
طور معجزهآسا بخشنده ،مهربان و ملیگرا شدیم و حتا برای
ن مان رویم و
اثبات این تحول آماد ه ایم به رس گور دشمنا 
با فرزندان آنها طرح دوستی و همدلی ریزیم و صلح کنیم!
در چند روز اخیر کاربران شبکههای اجتامعی از نیات
قلبی شان و خواست دل شان مینویسند و نیز میافزایند
که اگر صلح بیاید ،چه کارهایی خواهند کرد و چه سفرهایی
خواهند داشت .صلح و صلحسازی با دل ،روده ،معده و
دیگر امراض نسبتی ندارد و نیز سیروار در مندوی قابل
دسرتس نیست تا برویم و هر کداممان مطابق میل خویش
خریداری کنیم .صلح ارادهی جمعی میخواهد ،نیازمند
متخصصان امور جنگ و صلح است ،فکر ،تعهد ،تالش و
رأیزنی رضورت دارد ،پاسخ به این پرسش که چرا در این
همه سال کشته شدیم و اکنون چه تغیراتی در نگاه و نگرش
طالبان اتفاق افتاده است؟ اگر با جمهوریت ،دموکراسی،
آزادی بیان ،رسانهها و طرز دید گوناگون امکان سازش در
آنها بود ،چرا جنگیدند ،چرا کشتند و هنوز نیز میکشند.
طالبان یک کالم هنوز ضد فکر و عملکرد انتحاری نگفته
اند و نام جنایتها و خشونتهای شان هنوز جهاد است
و این جهاد در بیرون از کابل روزانه ادامه دارد و از مردم
قربانی میگیرد .چه چیزها را آنها آماده اند از دست بدهند
و ما آمادگی از دست دادن چه چیزهایی را داریم؟ آنچه تا
این دم زیر نام گفتوگوهای صلح جریان داشته و اتفاق
افتاده ،گفتوگوها ،تصفیهحسابها و توافقاتی بوده که
میان امریکا و یکی از شاخههای قدرتمند طالبان صورت
گرفته است .دولت افغانستان را «ادارهی کابل» میگویند و
جمهوریخواهان و دموکراسیطلبان از نظر آنها ،بیدینانی
استند که در زمان و مکان مناسب باید رسبهنیست و یا از
اعامل و کردار شان پشیامن و به راه راست هدایت شوند.
در نهایت به جای رؤیاپردازی ،دلخوشیهای غیر
واقعی و ابراز ادیبانهی صلحخواهی ،بهرت است روی برنامه
و عمل متمرکز شویم و مطالبات نسلی خود را مکتوب
کنیم و بیشتر از این نگذاریم تا تعیین رسنوشت نسل نو
افغانستان در دست رهربان سنتی ،مذهبی و محلی باشد.
به جای توجه به تخیل باید وارد میدان گفتوگو و عمل شد
و برای بازرگانان سیاست و قدرت فهامند که روزگار جدید،
نسل جدید ،فکر جدید و برنامهی جدید میخواهد و شام
بهرت است بروید و اندکی به تفریح و امور خانوادگی تان
رسیدگی کنید .این اتفاق افتادنی است؛ تنها کافی است تا
تحصیلکردگان 20سال اخیر با عشق ،تعهد و تالش عمال
وارد کار ،مبارزه و دادخواهی شوند و کشور مان را بشناسند
و مشکالتش را به رسمیت شناسند و دست از شعار ،انقالب
و معجزه بردارند.

زنان افغانستان در محور فشار های افراطی
تحصیل از اولویتهای دخرتان
و زنان است .دانشمندان ،تحصیل
زنان و دخرتان را تحصیل برای جامعه
میدانند .اگر از نگاهی رشعی حجاب
جعفر ایشانی
از اولویتهای زندگی زنان است،
مسکن ،نان ،آب ،تحصیل ،انتخاب شغل ،انتخاب حق
شوهر و تسلط به میراث که حق شهروندی و رشعی
زنان است ،از اولویتهای اساسی زندگی زنان به شامر
میروند.
تعداد زیادی از زنان افغانستان ،به نان ،آب و مسکن
نیازمند اند .این رضورتهای اولیه از این زنان گرفته
شده است و بیشرت زنان به خاطر این نیازمندیها ،چه
تحقیرهایی که منیشوند و چه زجرهایی را که منیبینند.
وقتی که یک زن مسکن نداشته باشد ،حتا حجاب هم
اون را مصؤون کرده منیتواند .هنگامی که به خیابانها،
شهرها و روستایهای افغانستان نظری بیندازی ،همه جا
ج یک لقمه نان فرا
را زنان گدا ،بیوه ،بیرسپرست و محتا ِ
گرفته است .زنانی که نان و مسکن ندارند ،همه فکر شان
نان ،آب و رسپناه برای فرزندان یتیم ،گرسنه و برهنهی
شان است .چنین زنانی حجاب را مصؤون کرده منیتواند
و از اولویتهای زندگی شان نیست؛ بل نان ،آب ،رسپناه
و لباس از اولویتهای زندگی شان است.
امروز در بیشرت روستاهای افغانستان دخرتان از حق
تحصیل محروم اند و مالهای تندرو ،خانوادهها را تشویق
به جلوگیری از رفنت دخرتان به مکاتب میکنند .تعداد
کمی از دخرتان در بخش علوم دینی آن هم خیلی
ابتدایی آموزش میبینند .
دخرتان و زنان از جمله قرشهای آسیبپذیر در جامعه
به شامر میروند و همیشه مورد خشونت قرار گرفته و
حقوق شان پایامل شده است .زنانی که نصف جامعهی
ما را تشکل میدهند و عضو فامیل مان اند .تعداد زیادی
از مردان جامعه ،این قرش مهربان (زنان) را که در متام
عرصههای زندگی در کنار مان اند و به ما امید میبخشند،
به دیدهی حقارت و موجودی بیاراده می نگرند ،صدای
شان را در گلو خفه میکنند و نظریات شان را نادیده
گرفته میگیرند؛ به خصوص زنان روستا که هیچ نوع اراده
و خواست شان مورد قبول مردان نیست.
زن کسی است که بدون آن بقای نسل برشیت به
نابودی و فنا کشانده میشود؛ کسی که مادر است و نُه
ماه ما را در شکم خود پرورش میدهد ،دو نیم سال ما را
از شیر خود تغذیه میکند و شبهای درازی را بیخوابی
میکشد تا ما در آرامش بخوابیم و بزرگ شویم .زن مادر
است که بهشت زیر پای او است ،همه خوشبختیهای ما

امروز در بیشرت روستاهای افغانستان دخرتان از حق تحصیل محروم اند و مالهای تندرو،
خانوادهها را تشویق به جلوگیری از رفنت دخرتان به مکاتب میکنند .تعداد کمی از دخرتان در بخش
علوم دینی آن هم خیلی ابتدایی آموزش میبنند .
مدیون او است و همه خوبیهای این جهان از آن او است
و مادر بهرتین هدیه الهی است.
کسی که دارای این همه خوبیها است ،چرا مانند
یک موجود بیاراده و به دیدهی حقارت دیده شود .دالیل
زیادی وجود دارد که زنان افغانستانی به دیدهی حقارت
دیده میشوند؛ یکی از علتهای این بالی نامرئی،
برداشت نادرست و افراطی در برخورد با زنان از دین
است که در جامعه از سوی دشمنان این کشور انتشار
داده شده است .همچنان منیتوان نقش جامعهی سنتی
و عقبمانده را هم نادیده گرفت؛ این جامعهی سنتی
و عقبمانده است که متام زمینهها را برای افراطیت و
خشونت مساعد میکند و زنان را در همچون جامعهای از
متام حقوق و امتیازات شان محروم میکند.
اقبال الهوری تحصیل زنان را برای جامعه میداند و از
مردان را تنها برای خود شان وی؛ اضافه میکند که یک
زن تحصیلکرده و باسواد ،فرزندان با سواد ،تحصیلکرده و
فامیل متمدن به جامعه تقدیم میکند؛ اما یک مرد باسواد
و تحصیلکرده به ندرت موفق به این کار خواهد شد.
اگر ما خواهان یک جامعهی باسواد ،تحصیلکرده
و متمدن استیم ،باید در نخست زمینههای آموزش و
تحصیل را برای دخرتان و زنان جامعهی خود مساعد
کنیم .هیچ خانواده و جامعهای به خوشبختی و سعادت
نخواهد رسید ،مگر این که دخرتان و زنان آن جامعه به
آموزش و تحصیل دسرتسی داشته باشند و به دیدهی

حقارت نگرسته نشود.
هیچ خانوادهای به خوشبختی نخواهد رسید ،مگر
که در آن خانواده به زنان احرتام گذاشته شود ،حرف
شان شنیده شود و به دیدهی حقارت نگاه نشوند و از
جایگاه ویژهی زنان برخوردار باشند .جامعهای که در آن
به دخرتان و زنان به دیدهی حقارت نگاه شود ،به صلح و
آرامش نخواهد رسید.
صلح و امنیت از خانواده رشوع میشود که مادران در
کنار پدران حافظ آن اند؛ وقتی مادر یک خانواده باسواد
و تحصیلکرده باشد ،فرزندان مسؤولیتپذیر و شهریار به
جامعه تقدیم میکند.
وقتی که افراد مسؤولیتپذیر ،باسواد و سامل در جامعه
باشند ،آن جامعه به صلح و امنیت دست پیدا خواهد کرد.
باید حکومت ،علام ،جامعهی مدنی ،رسانهها و سایر
اقشار جامعه برای تحصیل زنان هر چه در توان دارند،
انجام دهند .حکومت زمینههای تحصیل را برای زنان
بیشرت مساعد کند ،علام در منازهای جمعه در مساجد
مردم را تشویق و ترغیب به فرستادن دخرتان شان به
مکاتب و دانشگاهها کنند ،رسانهها و جامعهی مدنی هم
در این زمینه باید بشرت از پیش تالش کنند .باید سایر
شهروند برای تحصیل دخرتان شان هرچه در توان دارند
دریغ نورزند .نباید شعارهای خشونتآمیز در جامعه پخش
شود؛ تا باشد جامعهی تحصیلکرده ،باسواد و متمدن
داشته باشیم و در صلح و آرامش زندگی کنیم.

از تمجید تا نقد و اصالح

افغانستان نیاز به خانهی ملی سینمای همهشمول دارد

سال اول

اشــاره :ســمیع عطایــی بازیگــر و کارگــردان
مســتند و تیاتــر افغانســتانی ،متولــد ۱۳۶۰
خورشــیدی در کابــل اســت؛ او پــس از
تحصیــل در والیــت غزنــی در ســال ۱۳۷۸
خورشــیدی بــه ایــران مهاجــرت کــرده و
فارغالتحصیــل رشــتهی کارگردانــی منایــش
از دانشــگاه تهــران اســت .عطایــی در ســال
 ۱۳۹۳خورشــیدی ،فیلــم «کهنیــادگار
رسزمیــن آذر» را در ایــران ســاخت .از
کارهــای دیگــر او میتــوان بــه کارگردانــی
منایــش «زندگــی و رؤیــا» و ســاخت مســتند
گزارشــی «مــا و مــزاری» اشــاره کــرد.
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صبح کابل :از خودتان بگویید که کجا به دنیا آمدید؟
ســمیع عطایــی :در ســال  1360در کابــل افغانســتان بــه
دنیــا آمــدم .دورههــای ابتدایــی ،متوســطه و دبیرســتان را در
لیس ـهی شــهدای رساب در منطق ـهی رساب از شهرســتان جغتــو
مربــوط بــه والیــت غزنــی بــه پایــان رســاندم .اواخــر ســال 1378
پــس از تســخیر متــام مطانــق مرکــزی بــه دســت طالبــان ،بــه
پاکســتان و ســپس ایــران مهاجــر شــدم .از ســال  1384وارد
دانشــگاه تهــران شــدم و در دورهی کارشناســی مشــغول تحصیــل
در رشــتهی تئاتــر (کارگردانــی) شــدم .از ســال  1390در رشــتهی
ســینام در دورهی کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران پذیرفتــه
شــدم و تحصیلــم را آغــاز کــردم.
صبــح کابــل :نظــر تــان را در مــورد وضعیــت ســینامی
افغانســتان چیســت؟
ســمیع عطایــی :در رشایــط فعلــی وضعیــت ســینامی
افغانســتان چنــدان مطلــوب نیســت و میشــود گفــت کــه
ســینامی افغانســتان ،در رشایطــی قــرار دارد کــه نــه وضعیــت
چنــدان خوبــی دارد و نــه چنــدان بــد؛ در رشایطــی اســت کــه
لنــگان لنــگان بــه پیــش مـیرود و از لحــاظ تولیــد محتــوا ،شــکل
کار و ســاختارهای ســینامیی چنــدان وضعیــت خوبــی نــدارد.
صبــح کابــل :اگــر بخواهیــم ایــن وضعیــت را منــوط بــه
گسســت تاریخـیای کــه جنــگ دلیــل اصلــی آن اســت ،بدانیــم؛
از نظــر شــا چــرا ســینامی افغانســتان دچــار ایــن وضعیــت اســت
و لنــگان لنــگان بــه پیــش م ـیرود؟
ســمیع عطایــی :طبیعتــا جنــگ در افغانســتان اصلیتریــن
دلیــل اســت بــرای چنیــن وضعیتــی و اگــر بخواهــم بــه
گذشــتهی ســینامیی افغانســتان رجــوع کنــم ،بایــد بگویــم
کــه نســبت بــه آن دوره ،در وضعیــت خوبــی قــرار داشــته و
میتوانــم بگویــم کــه اگــر رشایــط بــه هــان منــوال ادامــه
پیــدا میکــرد ،حــاال ســینامی بهــری داشــتیم؛ ولــی
متأســفانه ایــن چنیــن نشــد .بعــد آن رکــود ،در دورهی معــارص
میتوانیــم بگوییــم یــک رشوع بــه نســبت خوبــی داشــته اســت
و ســینامگران افغانســتان از صفــر رشوع کردنــد و بــه دنبــال
تغییــر وضعیــت بودنــد؛ امــا تــا بهــر شــدن راه درازی دارنــد.
از دالیلــی کــه میتــوان بــا آن وضعیــت ســینامی افغانســتان را
آسیبشناســی کــرد ،اول نبــود کادر فنــی حرفــهای و نیــروی
آکادمیــک در ســینامی افغانســتان اســت کــه نبــود ایــن
کادرهــا و نیروهــا در ســینام بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت،
ســبب شــده اســت کــه نگــذارد ســینامی افغانســتان از لحــاظ
آکادمیــک در ســطح قابــل قبــول قــرار بگیــرد .بحــث بعــدی،
بحــث فرهنگــی اســت .بــا ایــن کــه در گذشــته مــردم افغانســتان
جامعــهی سینامدوســت بودنــد و متایــل بســیار بــه ســینام
رفــن داشــتند؛ امــا تحــوالت اخیــر ،جامعــهی مــا را از لحــاظ
فرهنگــی از ســینام دور نگــه داشــت و متأســفانه آن وضعیــت
هنــوز بــر ســینامی افغانســتان غالــب مانــده اســت .بحــث
بعــدی ،عــدم حامیــت دولــت از ســینامگران افغانســتان اســت.
متأســفانه دولــت هیــچ برنام ـهی حامیتــی نســبت بــه ســینامی
افغانســتان نــدارد .مباحثــی مثــل نبــود امکانــات ،نبــود
ســالن ســینام ،نبــود بــازار تولیــد ،بــازار اقتصــادی ســینامی
افغانســتان و غیــره ،ســبب شــده اســت کــه وضعیــت ســینامی
افغانســتان دچــار چنیــن آســیبهایی شــود.
صبــح کابــل :مخاطبــان ســینامی افغانســتان چهــره و نــام
شــا را بــا فیلــم «کهنیــادگار رسزمیــن آذر» میشناســند؛ کمــی
بیشتــر از ایــن فیلــم بــرای مــان بگوییــد.
ســمیع عطایــی :ایــن فیلــم اولیــن کار جــدی مــن بــود و
بــار رویکــردی کــه خیلــی دوســتش داشــتم .مــن زمانــی کــه
در دانشــگاه تهــران رشــتهی کارگردانــی تیاتــر میخوانــدم،
اســتادانم همیشــه بــه ایــن اشــاره میکردنــد کــه در فرهنــگ
افغانســتان ،خردهفرهنگهایــی اســت کــه جــای بــرای مطالعــه
بســیار دارد .مــن پایاننامــهی دانشــگاهم را هــم در ایــن مــورد
نوشــتم و وقتــی رشوع بــه تحقیــق در ایــن زمینــه کــردم ،بــه
چیزهایــی دســت یافتــم کــه بــرای مــن بســیار جالــب و جــذاب
متــام شــد .هامنهــا ســبب شــد کــه مــن اولیــن کار فیلــم بلنــد
خــود را هــم بــا همیــن رویکــرد بســازم کــه از نظــر مــن کار موفقــی
بــه حســاب میآیــد.
صبــح کابــل :شــا از ایــن کار تــان بــه عنــوان یــک کار موفــق

نــام بردیــد؛ چــه چیــزی ســبب شــده اســت کــه شــا بــه ایــن نظــر
برسید؟
ســمیع عطایــی :البتــه بایــد بگویــم کــه اگــر ایــن کار را
نســبت بــه کارهــای دیگــر در کشــورهای دیگــر مقایســه کنیــم،
یــک اثــر معمولــی اســت؛ امــا بــه نظــر مــن موفقیتــش در عرصـهی
ســینامی افغانســتان بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهایــی کــه
کشــورم را بــا کلمــهی جنــگ میشناســند ،مــن در ایــن اثــر از
دل جنــگ آیینهــا ،مراســم ،ســنتها فرهنگهایــی چــون
«کمپیــرک»« ،چهاردهپــال»« ،بابــه فقیــرک»« ،خانبــازی»،
«شــربازی» و رقصهــای محلــی را بیــرون کشــیدم کــه برداشــت
مخاطــب را نســبت بــه افغانســتان میتوانســت تغییــر بدهــد
و نشــان بدهــد کــه بــه جــز جنــگ ،زیباییهایــی هــم در دل
افغانســتان بــوده اســت و ایــن تــاش بــرای متــام انســانها
جــذاب بــود .مــن توانســتم نــگاه متفاوتــی نســبت بــه افغانســتان
ارائــه بدهــم.
صبــح کابــل :شــا بــه ســوژههای بکــر و نــاب در افغانســتان
اشــاره داشــتید؛ میخواهــم دیــدگاه شــا را در ایــن رابطــه
داشــته باشــم کــه ســینامگران افغانســتان تــا چــه حــد در زمینـهی
ســوژهیابی توانســته انــد موفــق باشــند؟
ســمیع عطایــی :ایــن همیشــه یکــی از دغدغههــای ذهنــی
مــن بــوده اســت و همیــن طــور اســت؛ بــه گفتــهی یکــی از
اســتادانم ،افغانســتان رسزمینــی اســت کــه پــر از ســوژههای
بکــر و تــازه .متأســفانه ســینامگران یــا فیلمســازان افغانســتان
تــا کنــون نتوانســته انــد از ایــن ظرفیــت افغانســتان اســتفاده
کننــد؛ چــون دیــدگاه فیلمســازان افغانســتان برگرفتــه از دیــدگاه
دیگــران نســبت بــه افغانســتان اســت .در افغانســتان متأســفانه
منیگویــم همــه؛ امــا بیشــر فیلمســازان مــا هیــچ نیامــده انــد
بــه عمــق جامع ـهی خــود نگاهــی بیندازنــد و اتفاقــات اجتامعــی
را بــا رویکــرد مختــص خــود نــگاه کننــد .بیشــر بــه مســائل
ســیاهمناییها در ســینامی افغانســتان پرداختــه انــد.
صبــح کابــل :مثــا میتوانیــد بــه چنــد منونــه ایــن کارهــا
اشــاره کنیــد؟
ســمیع عطایــی :میتوانــم بــه کارهــای شــهربانو ســادات
مثــل «گــرگ و میــش» و «پــرورشگاه» اشــاره کنــم و یــک رسی از
فیلمهــای قدیمــی ســینامی افغانســتان کــه متأســفانه نامهــای
شــان را حضــور ذهــن نــدارم.
صبــح کابــل :بــه ســینامی ده ـهی ســی و چهــل افغانســتان
اشــاره داشــتید؛ چــرا مخاطــب افغانســتانی بــا ایــن ســینام بهــر
میتوانــد ارتبــاط برقــرار کنــد؟ آیــا ســینامی معــارص افغانســتان
توانســته اســت بــا دغدغههــای انســان امــروز تعامــل برقــرار
کنــد؟
ســمیع عطایــی :میدانیــد در ایــن رابطــه دو موضــوع
مهــم وجــود دارد .اول بحــث اقتصــادی کار اســت .فیلمســاز
افغانســتانی اول بــرای تهی ـهی یــک قصــه یــا داســتان بــه دنبــال
تأمیــن بودجــه اســت و بودجــهی ایــن کار را رسمایهگــذار
افغانســتانی منیپــردازد .پــس فیلمســاز افغانســتانی چنــگ
میانــدازد بــه دامــن مؤسســات خارجــی یــا ســفارتخانههای
خارجــی و آنهــا بــرای ســوژهای فــن یــا بودجــه میدهنــد کــه
بــرای خــود شــان هــم منفعتهایــی بــه همــراه داشــته باشــد.
بحــث دوم ایــن اســت کــه افغانســتان کشــوری جنــگزده و
دردکشــیده اســت؛ پــس ناخــودآگاه ذهــن فیلمســاز هــم پــر از
همیــن دغدغههــا اســت؛ بــرای همیــن اســت کــه فیلمســاز
منیتوانــد از ایــن رویکــرد خــود را دور نگــه دارد .مــا فیلمســازانی
اســتیم کــه متعلــق بــه نســل جنــگ اســتیم.
صبــح کابــل :آیــا فیلــم «کهنیــادگار رسزمیــن آذر» فیلمــی
بــوده اســت کــه از لحــاظ محتوایــی و ســوژه در ژانــر خــود از
فیلمهــای هامننــدش عبــور کنــد و حــرف تــازهای را داشــته
باشــد؟
ســمیع عطایــی :ایــن فیلــم از لحــاظ ســوژه و محتــوا،
موضوعــی کــه شــا بــه آن اشــاره داشــتید را بیــان میکنــد؛ امــا
خــوب از لحــاظ تکنیــک و ســاختار نتوانســته در آن حــد کــه مــد
نظــر شــا اســت ،باشــد .مــن ایــن را خــود اعــراف میکنــم.
ایــن هــم دالیــل خــاص خــود را دارد .ســینام بــدون شــک یــک
کار گروهــی اســت و یــک کارگــردان بــه تنهایــی منیتوانــد
کار موفقیتآمیــزی را بیــرون دهــد .ایــن برمیگــردد کــه مــا

در افغانســتان کادر ســینامیی حرفــهای نداریــم ،تصویربــردار
حرفــه ای نداریــم ،نویســندهی خــوب نداریــم تــا فیلمنامهنویــس
حرفــهای داشــته باشــیم؛ مــا تهیهکننــده نداریــم ،مــا مهمتــر
از همــه ســینام یــا ســالن منایــش نداریــم .امــروز اگــر عتیــق
رحیمــی فیلــم خــوب میســازد ،چــون در بیــرون از افغانســتان
مشــغول بــه کار اســت.
صبــح کابــل :بــه تازگــی بانــو صحــرا کریمــی ریاســت
افغانفیلــم را عهــدهدار شــده اســت؛ آیــا بــه نظــر شــا چــون
بانــو کریمــی از بطــن همیــن وضعیــت عهــدهدار چنیــن رشایطــی
اســت ،کافــی اســت کــه ســینامی افغانســتان را دچــار یــک
تحــول کنــد؟
ســمیع عطایــی :تواناییهایــی بانــو کریمــی قابــل ســتایش
اســت؛ امــا بــه تنهایــی در تغییــر وضعیــت کافــی نیســت و ایــن
مســیر یــک راه طوالنــی اســت .مــا حامیــت دولــت را میخواهیــم
و همچنیــن حامیــت ســینامگران از ایــن وضعیــت اســت .نیــاز
بــه یــک طــرح جامــع ســینامیی داریــم تــا وضعیــت را تغییــر
بدهیــم .مــا نیــاز بــه یــک خانـهی ســینامی ملــی داریــم تــا متــام
ســینامگران شــامل آن باشــند و دولــت حامیــت مالــی از آن
داشــته باشــد تــا بتوانیــم در گام اول چرخــهی مالــی ســینامی
افغانســتان را فعــال کنیــم.
صبــح کابــل :پــس از طالبــان شــاهد بازتولیــد و تقلیــد از
ســینامی هنــد در ســینامی افغانســتان بودیــم ،دلیــل آن را در
چــه میبینیــد؟
ســمیع عطایــی :یــک بخــش آن برمیگــردد بــه رابطــهی
عمیــق تاریخــیای کــه بــا هنــد داشــتیم .بــه نظــر مــن نــه
تنهــا هنــد بلکــه متــام جهــان تأثیــرات خــود را بــر افغانســتان
گذاشــته اســت و ایــن برمیگــردد بــه مهاجــرت کــه دامــان
افغانســتان را گرفــت .ایــن درســت اســت کــه یــک تأثیرگــذاری
ناموفــق بــوده اســت .ســینامی هنــد بــه خاطــر وجــه موزیــکال
و شــاد بودنــش ،توانســته بــر ســینامی افغانســتان و مخاطــب
افغانســتانی تأثیــر بگــذارد؛ امــا اگــر بحــث بــر رس بازیگــر باشــد
ایــن موضــوع مطــرح میشــود کــه مــا در ســینامی افغانســتان
بازیگــر جــدی نداریــم .چــون بــه نظــر مــن بازیگــر نیــاز بــه
پــرورش و مجتمعهــای آمــوزش بازیگــری دارد .متأســفانه مــا
هیــچ اســتندردی بــرای آمــوزش حــوزهی بازیگــری نداریــم .در
افغانســتان اگــر چیــزی بــه نــام بازیگــری هســت ،چیــزی بــه نــام
آمــوزش بازیگــری نداریــم تــا بــه آنهــا تاریــخ هــر ،ســبکهای
بازیگــری و  ...را آمــوزش بدهــد.
صبــح کابــل :آیــا بازیگــران افغانســتان ســواد ســینامیی
دارنــد؟
ســمیع عطایــی :مــن بــه ایــن موضــوع قبــا اشــاره داشــتم
کــه متأســفانه بیشــر بازیگــران افغانســتانی ســواد آکادمیــک
و تحصیــات بازیگــری ندارنــد؛ افــرادی هســتند کــه از
خوشتیپــی یــا زیبایــی و ذوقــی دارنــد ،وارد ســینام شــده انــد.
صبح کابل :برآمد این وضعیت چه میتواند باشد؟
ســمیع عطایــی :خــوب بــا چنیــن وضعیتــی مــا در چنیــن
رشایطــی ،وضعیتــی را مثــل همیــن حــاال تجربــه میکنیــم.
ســینامی افغانســتان ســطحی اســت و بازیگــر مــا تنهــا توانســته
اســت تابوشــکنی را در ظاهــر خــود حفــظ کنــد .ســینامگر یــا
هرنمنــد افغانســتانی در اصــل هــر خــود ایــن تابوشــکنی را
نتوانســته انجــام بدهــد و تنهــا بــا رس برهنــه کــردن توانســته در
ظاهــر منایــش تابوشــکنی را انجــام بدهــد.
صبــح کابــل :پــس در چنیــن رشایطــی خــود بازیگــر نقــش
در فاســد ســاخنت فضــای ســینامیی افغانســتان داشــته اســت؟
ســمیع عطایــی :بلــه بایــد بگویــم کــه بــا چنیــن اوصــاف
هشــتاد درصــد بازیگــران خــود نقــش در مســموم ســاخنت
فضــای ســینامیی افغانســتان داشــته انــد.
صبــح کابــل :جامعـهی ســینامیی هنــد روی افغانســتان تأثیــر
داشــته؛ امــا ناموفــق بــوده اســت؛ بــه نظــر شــا ایــن ضعــف و
غیرحرفــهای بــودن کارگــردان را نشــان منیدهــد؟
ســمیع عطایــی :طبیعتــا همیــن اســت .بــا شــا موافق اســتم
کــه مــا البتــه وقتــی میگوییــم تقلیــد ،در واقــع تعریــف ارســتویی
را از هــر بخواهیــم نــگاه کنیــم کــه هــر تقلیــد از طبیعــت
اســت .هــر انســانی هــر را بــه یــک نحــوی تقلیــد میکنــد؛ امــا
تقلیــد بــه معنــای کاپیبــرداری محــض نیســت .وقتــی تقلیــد

از طبیعــت میگویــد ،انســان بــا تقلیــدی از طبیعــت ،هــر را
صیقــل میدهــد و یــک چیــز جدیــد و زیبایــی را خلــق میکنــد.
خــب در جامعــهی افغانســتان ،مســألهی دوم تقلیــد شــده؛ امــا
ایــن تقلیــد بــه یــک چیــز زیبــا نشــده اســت .زیبایــی بایــد در ذات
خــود هــر خلــق شــود .هــر بیــان احساســات بــه شــکل زیبــا
اســت .خــودم هــم در همیــن جامعــه اســتم و درون همیــن جامعــه
زندگــی میکنــم؛ وقتــی مــن نتوانــم یــک جریــان را شــکل بدهــم،
هم ـهی مــا در یــک شــکل اســتیم.
صبــح کابــل :ســینام دچــار بحــران و انحطــاط شــده اســت،
آیــا شــا راهــکاری را مدنظــر داریــد کــه بــا اســتفاده از ایــن
راهــکار ،از بحــران بیــرون شــویم؟
ســمیع عطایــی :ببنیــد ،راهــکارش در واقــع ایــن اســت کــه
متــام ســینامگران دســت بــه دســت هــم بدهنــد و یــک چیــز
جدیــد را خلــق و حامیــت کننــد .دوم ،مســألهی دولــت اســت
کــه ســینامگران وقتــی در کنــار هــم جمــع میشــوند ،دولــت را
مجــاب میکننــد .از طرفــی ،ســاختاری کــه دارنــد و میچیننــد،
در واقــع بتواننــد از آن حامیــت کننــد .مســئلهی بعــدی ،بحــث
قصــه اســت .ســینام بایــد قصــه داشــته باشــد و نــه هــر نــوع
قصـهای .قصـهای کــه بــرای مــردم و جامعـهی افغانســتان مطــرح
باشــد .مــا یــک نقطهضعــف داریــم کــه مخاطــب را منیشناســیم.
بحــث مخاطبشناســی اساس ـیترین بحــث اســت .ســینام یــک
تعامــل بــا مخاطــب افغانســتانی نتوانســته برقــرار کنــد .مــن روی
ســوژهای دســت میگــذارم کــه هــان جنــگ را بیــان میکنــد.
یــک فاجعــه را میبینــم و فیلــم را هــم میبینــم کــه بــر اســاس
فاجعــه اســت و ایــن تکــرار میشــود.
یکــی از دالیــل اساســی کــه فیلــم یــادگار آذر توانســت بــا
مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد و بــا اســتقبال روبــهرو شــود،
بحثــی اســت کــه از درون جامع ـهی افغانســتان چیــزی جدیــدی
خلــق کنیــم .وقتــی رقــص محلــی را آوردم ،مــادرم و پــدرم
خیلــی از همســن ســاالن پــدرم ،یــک چیــزی خاطــره و حــس
نوســتالژیک داشــتند .نســل جدیــد بــا ایــن مســائل ارتباطــی
نــدارد و خارجیهــا وقتــی میدیدنــد ،بــرای شــان جالــب بــود
کــه چنیــن زیباییهــا در افغانســتان وجــود دارد .مــا همیشــه
بــه دنبــال ســوژههای تراژیــدی کــه درد و رنــج اســت ،اســتیم.
ایــن چیــزی اســت کــه مخاطــب افغانســتانی منیتوانــد قبــول
کنــد .چــرا بــا فیلمهــای هنــدی راحــت ارتبــاط برقــرار میکنیــم،
دلیلــش شــادی و قصههــای زیبــا اســت؛ چیــزی کــه دور از
جنــگ و ویرانــی اســت.
صبــح کابــل :در چنــد ســال اخیــر چــرا از آدرس ســینامی
افغانســتان فیلمــی نتوانســته بــه مرحلــه گزینــش ابتدایــی اســکار
راه پیــدا کنــد؟
ســمیع عطایــی :اگــر بخواهــم واقعبینانــه نــگاه کنــم،
فیلمهــا در ســطح افغانســتان خــوب بــوده ولــی در ســطح اســکار
اســتندرد نبــوده اســت.
ایــن یــک بخــش آن بــه ناهامهنگیهــای ســینامگران
افغاســتان برمیگــردد؛ چــون هیــچ وقــت بــه صــورت حرفــهای
پرداختــه نشــده اســت .تصــور کنیــم فیلمهایــی کــه ســالهای
قبــل انتخــاب شــده ،مربــوط بــه افغانســتان منیشــود.
فیلمهایــی کــه در کشــورهای دیگــر ســاخته شــده ،واجــد رشایــط
نیســت .ایــن رشایــط رفــن بــه اســکار را نــدارد .طبیعتــا چنیــن
فیلمهایــی راه پیــدا منیکننــد .اگــر مــا هــم انتخــاب بکنیــم،
وقتــی آنجــا بــرود ،رد میشــود .اســکار قوانیــن خــود را دارد کــه
فیلــم مربــوط بــه هــان کشــور و ســاخت هــان کشــور باشــد و
بــا عوامــل داخلــی هــان کشــور و اکرانهــای عمومــی را داشــته
باشــد.
صبــح کابــل :وضعیــت نقــد در ســینامی افغانســتان را چگونــه
میبینیــد؟
ســمیع عطایــی :مــا در افغانســتان متأســفانه در ســینامی
مــان جــای منتقــد را همیشــه خالــی میبینــم .در ســینامی
افغانســتان بــه جــای نقــد بیشــر نظــر داریــم و نقدهــا شــبیه
فحــش شــده انــد و اگــر اثــری را هــم نقــد کنیــم ،بیشــر ایــن نقــد
بازخــورد منفــی دارد.
بــه نظــر مــن اگــر نقــد در فضــای ســینامیی افغانســتان
جایــگاه خــود را پیــدا کنــد ،یــک راهــکار خــوب بــرای نظاممنــد
شــدن ســینامی افغانســتان اســت.
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خانواده

معایب وابستگی به
خانواده بعد از ازدواج
وقتــی فــردی پــس از ازدواج بــه خانــوادهاش وابســتگی
شــدید دارد ،یعنــی هنــوز آمادگــی ازدواج را نداشــته و در مــورد
ایــن مســأله منطقــی فکــر نکــرده اســت .یکــی از نکاتــی کــه
بایــد قبــل از ازدواج مــورد بررســی قــرار گیــرد ،میــزان وابســتگی
فــرد بــه خانــواده اســت .وابســتگی بــه خانــواده از هــر نــوع آن،
بایــد پیــش از ازدواج مــورد توجــه قــرار گیــرد و بیتوجهــی بــه
آن میتوانــد باعــث شکســت در ازدواج شــود .ایــن وابســتگی
میتوانــد مالــی یــا روانــی باشــد؛ ولــی در هــر صــورت از
عواملــی اســت کــه در موفقیــت زندگــی زناشــویی تأثیرگــذار
خواهــد بــود.
وابســتگی بــه خانــواده ،دو حالــت میتوانــد داشــته باشــد.
در حالــت اول فــردی کــه بــه خانــوادهاش وابســته اســت ،تنهــا
در مــواردی خــاص ،بــرای حــل مشــکالت و اختالفــات بــه رساغ
خانــواده مـیرود؛ امــا در حالــت دوم خانــواده بــرای فــرد حکــم
ســایه را دارد .یعنــی خانــواده در زندگــی فــرد نقــش پررنگــی
دارد .ایــن فــرد بعــد از جــدا شــدن از خانــوادهی خــود و تشــکیل
یــک زندگــی جدیــد ،نتوانســته از لحــاظ روانــی و عاطفــی از
پــدر و مــادر خــود جــدا شــود.
از طرفــی ،خانوادههــا بــه خــود اجــازه میدهنــد در همــه
مســائل فرزنــد شــان دخالــت کننــد .اغلــب حالــت دوم اســت
کــه مشکلســاز میشــود .نوعــی دیگــر از دســتهبندی،
وابســتگی زنــان و وابســتگی مــردان بــه خانــواده اســت کــه در
ادامــه بــه صــورت مختــر توضیــح دادهایــم.
وابستگی زن به خانواده بعد از ازدواج:
دالیــل وابســتگی زنــان بــه خانــوادهی خــود بعــد از ازدواج،
میتوانــد تربیــت خانوادگــی ،نداشــن فرصتهایــی بــرای
اســتقالل ،اعتامدبهنفــس پاییــن و یــا نارضایتــی از همــر
باشــد .برخــی از زنــان حتــا ســالها بعــد از ازدواج منیتواننــد
از خانــوادهی خــود جــدا شــوند و هنــگام بــروز مشــکالت در
زندگــی مشــرک بــه رساغ آنهــا میرونــد .برخــی دیگــر از زنــان
بــه دلیــل نارضایتــی و مشــکالتی کــه بــا همــر خــود دارنــد،
ترجیــح میدهنــد بیشــر وقــت خــود را بــا خانــواده بگذراننــد.
کاری کــه مــردان در ایــن زمینــه میتواننــد بــرای کمــک بــه
اســتقالل همــر خــود انجــام دهنــد ،ایــن اســت کــه او را
حامیــت و نیازهــای عاطف ـیاش را تأمیــن کننــد .همــر تــان
را تشــویق کنیــد تــا برخــی از تصمیــات را بــه تنهایــی بگیــرد
وابستگی مرد به خانواده بعد از ازدواج:
وابســتگی مــرد بــه خانــواده میتوانــد بســیارآزاردهنده
باشــد؛ چــرا کــه انــواع دخالتهــای خانــوادهی همــر را بــه
دنبــال دارد .مــرد وابســته بــه خانــواده منیتوانــد تعامــل و
ارتبــاط درســتی بــا همــر خــود برقــرار کنــد و اغلــب مشــکالت
و دعواهــای زناشــویی رخ میدهــد .برخــی از مــردان آن قــدر
بــه خانــوادهی خــود وابســته اســتند کــه حتــا مخــارج زندگــی
مشــرک را نیــز از آنهــا دریافــت میکننــد .بــرای همــر تــان
توضیــح دهیــد کــه الزم اســت تصمیــات زندگــی را خــود بــه
عهــده بگیــرد و زندگــی مشــرک تنهــا بــه شــا و او تعلــق دارد.
پیامدهــای وابســتگی افراطــی را بــه او نشــان دهیــد.
نشانههای شخصیت وابسته:
در صورتــی کــه رشیــک زندگــی شــا منیتوانــد در خصــوص
مســائل مشــرک بــه تنهایــی تصمیــم بگیــرد ،اگــر قــدرت
اســتدالل و اســتنباط پایینــی دارد ،اگــر دیگــران بــه جایــش
انتخــاب میکننــد ،اگــر انتخابهــای زندگــیاش از قبیــل،
رشــتهی دانشــگاهی تــا رشایــط خواســتگار مطلــوب را دیگــران
برایــش برنامهریــزی میکننــد ،بایــد بگوییــم کــه اینهــا نشــان
میدهــد کــه شــا بــا یــک فــرد وابســته روب ـهرو اســتید.
معمــوال ایــن افــراد بــه محــض وقــوع اتفــاق کوچکــی کــه در
رابطــه پیــش میآیــد ،فــورا بــه رساغ والدیــن خــود میرونــد
و آنهــا را در جریــان متــام ماجــرا میگذارنــد .در بســیاری
از مســائل مهــارت الزم را ندارنــد ،بــه خصــوص مهارتهــای
اجتامعــی .بــه جــای ایــن کــه خــود شــان مســأله را حــل کننــد،
نامــزد شــان را مقابــل والدیــن قــرار میدهنــد .فــرد وابســته بــه
خانــواده در مــورد موضوعــی بــا همــرش توافــق میکنــد؛ ولــی
بــه محــض ایــن کــه بــه منــزل خانــوادهاش مـیرود ،زیــر توافــق
خــود میزنــد.
بســیاری از ایــن افــراد نیاموختــهانــد کــه چطــور همــرداری
کننــد و بــه موقــع هــوای همــر خــود را داشــته باشــند.
لطمه زدن به زندگی مشرتک با وابستگی به خانواده:
یکــی از نــکات مهــم و تعیینکننــده در ازدواج ،میــزان
اســتقالل زوجهــا از خانــوادهی اصلــی اســت .بعضــی افــراد بــا
وجــود ایــن کــه ازدواج میکننــد ،از نظــر روانــی از خانــوادهی
خــود جــدا نشــدهانــد .ایــن افــراد پیــش از آن کــه همــری
داشــته باشــند ،فرزنــد خانــوادهی خــود اســتند .آنــان چــون
وابســته بــه خانــوادهی خــود میباشــند ،منیتواننــد نقــش
همــری را بــه خوبــی اجــرا کننــد؛ در نتیجــه زندگــی مشــرک
آنــان بــا آزردگــی و ناکامــی مواجــه میشــود.
انواع وابستگی به خانواده:
وابســتگی بــه خانــواده در ازدواج از هــر نــوع آن ،چــه از
طــرف دخــر و چــه از طــرف پــر ،راهــی اســت کــه پایانــش
تباهــی اســت .زن و مــرد بایــد قبــل از ازدواج ،وابســتگی و انــواع
آن را ماننــد ســایر عوامــل مؤثــر در ازدواج مــورد توجــه قــرار داده
و مــواردی از وابســتگی را کــه بــه تفاهــم و صمیمیــت زندگــی
شــان صدمــه میزنــد ،در تصمیــم گیــری ازدواج مــورد توجــه
قــرار دهنــد.
منونههایی از عدم استقالل عبارت اند از:
• زندگی با خانوادهی همرس.
• بیشرت اوقات خود را با خانوادهی اصلی گذراندن.
• همیشــه در اختیــار خانــوادهی اصلــی بــرای انجــام کار
آنــان بــودن.
• متــاس تلفونــی زیــاد بــا خانــوادهی اصلــی مثــا هــر روز
و ســاعتها.
• وابستگی مالی به خانوادهی اصلی.

ویژهی صلح

صلح باید آیینهی قدنمای تمام اقوام باشد
عبدالحسین فیضی ،پدربزرگ
مهربانی که حدودا  60سال سن
دارد ،بعد از  25سال مهاجرت در
ایران ،کشوری که بدترین جا برای
هام همتا
مهاجران افغان است ،به کشور
خودش برمیگردد 15 .سال از اقامتش در افغانستان
میگذرد .تنها نانآو ِر یک خانوادهی پنجنفری است.
مهاجرانی که بعد از پایان حاکمیت طالبان به کشور
برگشتند ،امیدوار بودند تا روزهای بهرتی را تجربه
کنند؛ اما برگشت به کشور تبدیل به رنج مضاعف
شد .آوارگی و تنگدستی هیچگاه از زندگی انسان
افغانستانی دور نشد.
ربابه شش سال داشت و مادرش تازه از سفر کربال
به کابل برگشته بود .صبح روز دوشنبه ،خانوادهی ربابه
برای مراسم ختم قرآن که به مناسبت بازگشت مادرش
از سفر کربال برگزار کرده بودند ،به رس کاریز میروند.
بعد از ختم مراسم ،متام مهامنها آماده میشوند تا به
خانههای شان برگردند ،تقریبا همه در موترها نشسته
اند .برای ربابه و چندتن دیگر جا منیماند .مسیر
خانهی ربابه ،تا مسجد فاصلهی زیادی ندارد و قرار بر
این میشود که او با چند تن دیگر پیاده تا خانه بروند.
ربابه نواسهی عبدالحسین فیضی است و در ماه حوت
 1396به مکتب شامل میشد؛ اما رؤیای خانوادهی
ربابه برای روزهای روشن آینده ،در صبح دوم اسد
همزمان با انفجار موتر مببی در چهارراهی رسکاریز،
تکه تکه میشود.
انتحارکننده ،موترش را که مملو از مواد منفجره
بود ،در نزدیکی مؤسسهی تحصیالت عالی زاول در
رس کاریز منفجر کرد .در این انفجار  35نفر کشته و
 50نفر دیگر زخم برداشتند .ربابهی ششساله ،یکی
از قربانیان این حادثه بود .این انفجار در نزدیکی
خانهی محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرائیه رخ
داد؛ اما مشخص نشد که آیا هدف انتحارکننده ،آغای
محقق بوده است یا خیر .طالبان با نرش اعالمیهای،
مسؤولیت این حمله را به دوش گرفتند .قربانیان
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این حادثه غیرنظامیان بودند؛ دانشجویانی که در
مؤسسهی تحصیالت عالی زاول درس میخواندند و
کسانی که در کنار جاده دکان داشتند یا در حال عبور
از آنجا بودند.
به مادری که تازه از سفر برگشته ،جسد تکه تکهی
دخرت شش سالهاش را تحویل میدهند.
این حمله واکنشهای تندی را در پی داشت .ارگ
ریاستجمهوری ،با نرش اعالمیهای آن را محکوم کرده
و گفت که علت این حمله تلفات سنگینی است که
تروریستها در میدانهای جنگ از سوی نیروهای
امنیتی و دفاعی افغانستان برداشته اند؛ اما قربانیان
جنگ نابرابر افغانستان ،همواره غیر نظامیان بوده اند.
حسین فیضی ،بیشتر از سالهای عمرش را در
آوارگی و مهاجرت سپری کرده است؛ اما امیدوار است

که روزی در افغانستان صلح بیاید.
گفتوگوهای صلح امریکا با طالبان وارد یازدهمین
دورش شده است و چند روز قبل زملی خلیلزاد،
مناینده رسمی دولت امریکا در گفتوگوهای صلح،
به کابل آمد.
«کسانی که پشت میز مذاکره با طالبان مینشینند،
به هیچ عنوان منایندههای واقعی ما نیستند .آنها
تاجران جنگ اند .درست است که ما امید داریم که
یک روز در افغانستان صلح بیاید؛ چون که هیچ جنگی
تا ابد ادامه پیدا منیکند ،حتا جنگ اول و دوم جهانی
که میلیونها انسان در آن کشته شدند ،متام شد.
جنگ افغانستان هم متام میشود؛ اما مسأله اینجا
است؛ کسانی که خود شان را رهربان ما میدانند،
بخواهند تا این جنگ متام شود».
روزهای سخت مهاجرت ،حسین فیضی را هیچ
گاه از رسیدن به روزهای روشن آینده ناامید نکرد .به
افغانستان برگشت ،کار کرد تا فرزندانش بتوانند درس
بخوانند و روزی برسد که فرزندان او در شکوفایی
افغانستان سهیم باشند.
«وطن ،مادر است .کسی که به وطنش خیانت
میکند ،مثل این است که به مادرش خیانت کند .به
جسم مادرش زخم بزند».
حسین فیضی ،ربابهی ششساله را از دست داد.
هر کسی میتواند تصور کند که یک پدربزرگ چقدر
نواسههایش را دوست دارد و درد از دست دادن فرزند
تا چه اندازه میتواند کارد رسیده به استخوان باشد.
حسین خسته از تعصباتی است که سالها است
دامنگیر مردم افغانستان است .او ،صلحی را دوست
دارد که متام مردم افغانستان خود را در آیینهی
آن ببیند .صلحی که متام مردم از آن به یک اندازه
سهم بربند .حسین بتواند با خیال آسوده کار کند.
فرزندانش کسانی باشند که دامن پارهی این رسزمین
را میدوزند .جنگ ،زخمهای عمیقی به حسین زده
است؛ اما این زخمها نتوانسته او را از مسیری که به
سمت روشنایی دنبال میکند ،مانع شود.
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جنگ ،کلبهی فقیران را میبلعد
بحثهای من با ماروین ،اغلب
متمرکز میشود به این که مشکالت فقر
و هویت و قدرت و مشارکت را در جوامع
غربی سنجش کنیم .ماروین ابایی ندارد
عزیز رویش
از این که در هر فرصتی که فقط چند
کلمه صحبت میکند ،تجربهاش به
عنوان یک انسان دورگهی سیاهوسفید را داخل بحث کند.
برای او این مسأله یک تفنن نیست ،جدیترین امری است
که باید برایش پاسخ پیدا کند.
چند روز قبل وقتی کتاب «به نام هویت» ،اثر امین مالوف
را در جلسهی درسی با انتونی کرومنن بررسی میکردیم،
ماروین بحث جالبی را در خصوص رابطهی هویت و
موقعیت اجتامعی فرد مطرح کرد که حاوی تجربههایش
از روابط و مناسبات نژادی در انگلستان بود .بعد از ختم
درس ،در فاصلهای که تا منزل داشتیم ،دیدگاههای او را
بیشرت کاویدم تا رسید به این که بگوید مارتین لوترکینگ
در جنبش حقوق شهروندی سیاهان چه نقشی داشته
است و تفاوت دیدگاههای او با مالکوم ایکس ،کسی که به
خاطر سخنان و مواضع رصیحش به «شالق خشم سیاهان»
معروف شده بود ،در کجا بود .ماروین معتقد است که اساسا
استقبال از دیدگاههای مارتین لوترکینگ تا حدی زیاد
مربوط به هراسی بود که دیدگاهها و مواضع رادیکال مالکوم
ایکس در جامعهی امریکایی خلق کرده بود.
با این هم ،ماروین ،مارتین لوترکینگ را فردی در حال
ایستایی منیشناسد و معتقد است که او در یک سیر پویا
و در حال رشد باالخره به جایی رسید که اساسیترین
نقطهها را در زندگی ،روابط و سیاست امریکا مورد نقد قرار
داد .ماروین سخن قشنگی را از مارتین لوتر کینگ نقل
کرد که تا این زمان نشنیده بودم :مبارزهی عدم خشونت
به معنای ذلتپذیری و تسلیمشدن در برابر نابرابری و
بیعدالتی نیست .اصوال عدم خشونت بیشرت از ارتکاب
خشونت شجاعت میخواهد .کسی که شهامت مبارزهی
خشونتآمیز را نداشته باشد ،منیتواند در مبارزهی عدم
خشونت موفق شود .وقتی به عدم خشونت میپردازی ،برای
طرف مقابل میگویی که من هم میتوانم مانند تو مرتکب
خشونت شوم؛ اما این کار را منیکنم؛ چون این سالح
تو است نه سالح من .ماروین از قول مارتین لوترکینگ،
«شهامت ایستادگی در برابر خشم» را بزرگتر از «شهامت
ایستادگی در برابر ستمگر» میداند.
ماروین یکی از سخنرانیهای معروف مارتین لوترکینگ
را برایم هدیه کرد که به عقیدهی او عامل عمدهی قتلش
نیز محسوب میشود .در این سخرنانی ،مارتین لوتر کینگ
از موقف یک کشیش سادهی موعظهگر برای رعایت حق
سیاهان در داخل جامعهی امریکایی فراتر میرود و سیاست
امریکا در سطح جهان را به نقد میکشد .مخصوصا سخنان
لوترکینگ وقتی جدی میشود که به انتقاد از جنگ ویتنام

میپردازد و موضع ضد انقالبی و ضد انسانی امریکا در برابر
هوشیمین را با الفاظ شدید مورد نکوهش قرار میدهد.
سخنرانی مارتین لوتر کینگ را سه بار خواندم و
تکههایی از آن را نشانی کردم تا در مورد آنها با ماروین
به تفصیل صحبت کنم .امروز این فرصت پیش آمد .در
سخرنانی مارتین لوترکینگ نکتههای زیادی است که
میشود روی آنها مکث کرد؛ اما در این بحث آنچه برای
من مهم بود ،چند فراز مهم از سخنان او بود که ماروین
عالقه داشت در مورد آنها حرف بزند .ماروین وقتی سخن
میگوید ،با متام وجودش در برابر آدم قرار میگیرد و این
امر سخن گفنت با او را برای من خیلی جالب و خوشگوار
میکند .ولع و اشتیاق خاص او نسبت به سواالت من ،اغلب
باعث میشود تا صحبتهای ما بیش از حد انتظار به طول
بکشد .
فحوای ظاهری سخنان ماروین شنونده را در گام نخست
به این نتیجه میرساند که گویا او از مدافعان رسسخت
جنگ و خشونت است و برای برونرفت از بحران هویت
نژادی و ستمی که بر سیاهان اعامل میشود ،جز ارتکاب
جنگ و خشونت راه دیگری پیشنهاد منیکند؛ اما در واقع
چنین نیست .ماروین اصال خشونتطلب نیست ،با اینکه
ارتکاب خشونت در برابر ستمگران و قدرتمندان را امری
نامطلوب هم منیداند .او نظریاتش را به سادگی ترشیح
میکند :پیامد طبیعی جنگ ویرانی است و در فصل
ویرانی ،هر کسی چیزی دارد که از دست میدهد .سؤال
مهم این است که وقتی جنگ پایان بیابد ،آیا هزینهی
فقیرترین فرد با غنیترین فرد یکی خواهد بود؟
این سؤال ماروین مرا به یاد جنگهای داخلی افغانستان
انداخت ،به خصوص جنگهایی که به نام هویت در کابل
راه افتاده بود و شاید دشوارترین سالهای زندگی مردم
کابل در آخرین دههی قرن بیستم محسوب میشد .از
رضورت جنگ در وقتی که دشمن هیچ منطقی جز جنگ
منیشناسد ،برای همیشه میتوان سخن گفت؛ اما دو نکته
را هیچگاهی نباید فراموش کرد :یکی این که آیا جنگ باید
اولین انتخاب باشد یا آخرین انتخاب؟ دوم این که جنگ
چه پیامدها و نتایجی میتواند داشته باشد؟
بحثهای من با ماروین ناظر به متام جنگها نیست.
منظور جنگهایی است که در داخل کشور به راه میافتند
و صبغهی هویتی به خود میگیرند و اقشار اجتامعی را در
یک منظومهی کلی تحت تأثیر قرار میدهند .ماروین هم
از این منظر جنگ و خشونت را بررسی میکند .او جنگ
انقالبیون کوبا در برابر رژیم باتیستا یا جنگهایی را که در
متام یک کشور بر ضد نیروهای اشغالگر به راه میافتد،
از این قاعده بیرون میکشد و بیشرت به جنگهایی اشاره
میکند که به نام نژاد ،مذهب و زبان در داخل یک کشور
به راه میافتند و انسانها در آن رصفا به دلیل تعلقات و
پیوندهای اجتامعی خود درگیر میشوند .اینگونه جنگها

از نظر ماروین ،پایان قطعیِ نهایی ندارد و چارهای نیست
که در فرجام کار به نوعی مسامحه و اغامض منتهی شود
و اطراف درگیر از همدیگر بخواهند که همهی آنچه را کرده
و یا شاهد شده اند نادیده بگیرند و زندگی مساملتآمیزی
را آغاز کنند .ماروین میگوید چون در این جنگ برنده و
بازندهی نهایی و مطلق وجود ندارد ،بررسی جرایم گذشته
و پرداخت غرامت و خسارت و جربان آنچه ضایع شده
است ،امکانپذیر نیست .با همین معادله است که ماروین
میگوید در نتیجهی اینگونه جنگ و خشونت چه کسانی
بیشرت مترضر میشوند و چه کسانی کمتر.
تأکید ماروین بر این است که در جنگهای اجتامعی
نباید فقیران و محرومان جنگ را به عنوان اولین انتخاب
خود داشته باشند؛ چون به عقیدهی او ،وقتی جنگ به
پایان برسد گروههای فقیر و محروم معموال همهی هستی
و دار و ندار خود را از دست میدهند؛ اما گروههای دیگر
شاید برخی از داشتههای خود را ببازند ،ولی هامن بخش
دیگری که باقی میماند ،باز هم برای رس و سامان دادن
زندگی جدید کفایت میکند .ماروین خسارات و ضایعات
محرومان ایرلند شاملی را در جنگهای طوالنی آن کشور
با ثروتمندان پروتستانت قابل مقایسه منیداند و میگوید
حاال که جنگ به پایان رسیده است ،هر دو باید از نقطهای
که قرار دارند رقابت را رشوع کنند؛ اما معلوم است که کدام
یک زودتر میتواند روی پای خود بایستد و کدام یک تا به
خود بیاید متام زمینهها و فرصتها را از دست داده است.
مارکس با توضیح وضعیتی که کارگران آملان در قرن
نوزدهم گرفتار آن بودند ،میگفت :در این نربد مقدسی
که پیش رو است کارگران جز زنجیرهای بردگی هیچ چیز
دیگری برای از دست دادن ندارند .ماروین میگوید :این
حرف درستی بود و آخرین حرف هم بود؛ اما آیا میتوان
گفت که حکم مارکس برای همیشه و در همهی حاالت
صادق بوده میتواند؟ او ،به عکس این حرف باور دارد:
در زمانی که مارکس زندگی میکرد ،کارگران بدون
درنظرداشت تعلقات اجتامعی خود ،در یک طبقهی
اقتصادی اکرثیت عظیم مردم را تشکیل میدادند .جنگ
آنها به بخش خاصی از جامعه خالصه منیشد و پیامدهای
آن نیز ،درست مانند آنچه مارکس میگفت ،به همه یا به
اکرثیت مردم ارتباط مییافت .رسمایهداران باید میرفتند
و پرولتاریا باید جای آنها را میگرفت؛ اما وقتی گروهبندی
اجتامعی صبغهی اتنیکی ،نژادی و مذهبی میگیرد ،شام
منیتوانید اینگونه خطکشی کنید .ماروین تأکید میکند
که در جنگهای نژادی ،اتنیکی و مذهبی ،محرومترین
بخش جامعه بیشرت آسیب میبیند و جربان کردن آن
دشوار است؛ مگر این که شام قادر شوید برای همین بخش
در نهایت کشور و یا رسزمین جداگانهای ایجاد کنید که
استقالل و خودارادیت شان بتواند توجیهی برای خسارات
و ضایعات شان باشد.

وزیر صحت :اگر کرونا وارد افغانستان شود
در  6ماه سه هزار نفر مبتال خواهد شد
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بــر بنیــاد گــزارش تــازهی ســازمان بهداشــت جهانــی ،آمــار
قربانیــان ویــروس کرونــا ،بــه  304نفــر رســیده و بیــش از 14
هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده انــد.
گفتــه میشــود کــه  140نفــر از مبتالیــان بــه ایــن
ویــروس ،در خــارج از چیــن بــه رس میبرنــد .در ایــن گــزارش،
همچنــان آمــده اســت کــه یــک مــرد چینــی در نتیجـهی ابتــا
بــه ایــن ویــروس در فیلیپیــن جــان باختــه اســت.
ســازمان بهداشــت جهانــی ،گفتــه کــه ایــن فــرد ممکــن
پیــش از ســفر بــه کشــور فیلیپیــن ،بــه ایــن ویــروس مبتــا
بــوده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه روز شــنبه ( ۱۲دلــو) دولــت چیــن،
گفتــه بــود کــه ویــروس کرونــا جــان  ۲۵۹نفــر را گرفتــه و بیــش
از  ۱۲هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه آن مبتــا شــده انــد .بــه دنبــال
گســرش ایــن ویــروس در چیــن ،رشکتهــا در ایــن کشــور ،از
کارمنــدان خــود خواســتهاند تــا زمــان بهبــود وضعیــت ،حداقــل

یــک هفتـهی دیگــر رس کار خــود حــارض نشــوند.
در حــال حــارض ،ایــن ویــروس بــه  20کشــور جهــان
شــیوع کــرده و بســیاری از کشــورهایی کــه در شــهر ووهــان
دانشجــو دارنــد نیــز ،تــاش میکننــد کــه آنهــا را از چیــن
خــارج کننــد.
بــا ایــن حــال ،وزیــر صحــت افغانســتان ،گفتــه اســت۴۱ ،
نفــر از دانشجویــان افغــان کــه در شــهر ووهــان چیــن گیــر
ماندهانــد ،بــه زودی بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.
فیروزالدیــن فیــروز ،گفتــه اســت کــه وزارت صحــت ،بــرای
جلوگیــری از ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان ،آمادگیهــای
الزم را روی دســت گرفتــه اســت.
ویــروس کرونــا ،یکــی از کشــندهترین ویروسهــا در جهــان
اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت میکنــد.
آنچــه پزشــکان میگوینــد ،تــب شــدید ،رسفــه ،نفستنگــی و
ضعــف ،از عالیــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.

بــه تاریــخ پنجــم مــاه جــدی ســال جــاری ،دخــر دهســالهای
بــه نــام خاطــره کــه در یــک مدرس ـهی دینــی در شــهر قلع ـهی
نــو مرکــز والیــت بادغیــس درس میخوانــد ،هنــگام رفــن بــه
دستشــویی ،مــورد تجــاوز قــرار گرفــت .ســپس ،وزارت داخلــه
اعــام کــرد کــه ســه نفــر از دانشآمــوزان ایــن مدرســه ،بــه اتهــام
تجــاوز جنســی بــر ایــن کــودک ،بازداشــت شــده انــد .ایــن
مدرســه ،از رییــس شــورای علــای والیــت بادغیــس بــوده اســت.
خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان موضــوع تــازهای
نیســت؛ همهســاله نهادهــای حامــی حقــوق زنــان و
نهادهایــی کــه بــه مســائل حقــوق بــری میپردازنــد ،از
انــواع خشــونتها علیــه زنــان گــزارش میدهنــد .چنــدی
پیــش ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،خانــه و خانــواده را
بــه عنــوان ناامنتریــن مــکان بــرای زنــان عنــوان کــرده بــود.
از ســویی هــم ،گــزارش اخیــر کمیســیون حقــوق بــر
افغانســتان در مــورد وضعیــت زنــان در افغانســتان ،نشــان
م ـیداد کــه خشــونت علیــه زنــان 8 ،درصــد نســبت بــه ســال
گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
خشــونت فیزیکــی ،خشــونت جنســی ،خشــونت اقتصــادی
و خشــونت روانــی و لفظــی ،از مهمتریــن انــواع خشــونتهایی
اســت کــه در ایــن گــزارش از آن نــام گرفتــه شــده بــود.

غنی:
والیت غور به شبکهی ملی وصل خواهد شد
رییسجمهــوری غنــی ،تأکیــد کــرده اســت وصــل شــدن
والیــت غــور بــه شــبکهی ملــی ،از اهــداف اساســی حکومــت
افغانســتان اســت.
آقــای غنــی ،پــس از چاشــت روز یکشــنبه ( 13دلــو) از
طریــق ویدیــو کنفرانــس ،بــا باشــندگان والیــت غــور صحبــت
کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن والیــت ،بــه شــبکهی ملــی وصــل
خواهــد شــد.
او افــزوده اســت« :جــای افتخــار خواهــد بــود کــه بــرای
خدمــت بــه غــور برســیم و یــک بحــث همهجانبــه بــرای
انکشــاف غــور داشــته باشــیم .اتصــال غــور بــه شــبکهی ملــی
جــزو اهــداف ماســت .بــدون اتصــال غــور بــه ایــن شــبکه،
شــبکهی ملــی را تکمیــل کــرده منیتوانیــم .ســال گذشــته 9
والیــت بــه شــبکهی ملــی وصــل شــد .غــور بایــد بــه شــبکهی
مرکــزی وصــل شــود».
آقــای غنــی ،گفتــه اســت کــه باشــندگان والیــت غــور،
وعدههــای خالــی نــه؛ بلکــه عمــل میخواهنــد .او تأکیــد
کــرده اســت کــه منــار جــام ،در ســال آینــده بــه صــورت
اساســی مــورد توجــه جــدی قــرار میگیــرد.
رییسجمهــور گفتــه اســت کــه خواســتهای باشــندگان
والیــت غــور در بخشهایــی کــه مطــرح نشــده همچــون
«معــارف ،صحــت و مدیریــت آب» ،در چارچــوب ملــی مــورد

توجــه جــدی قــرار میگیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه تظاهــرات چنــدروزهی باشــندگان
والیــت غــور در اعــراض بــه نامتــوازن بــودن بودج ـهی ســال
مالــی  1399خورشــیدی ،روز شــنبه ( 12دلــو) پایــان یافــت.
باشــندگان فیروزکــوه -مرکــز والیــت غــور15 ،-روز پیــش،
در یــک حرکــت اعرتاضــی ،نســبت بــه بیتوجهــی دولــت و
بیعدالتــی در رشــد نامتــوازن ،دروازههــای متــام ادارههــای
دولتــی بــه شــمول بانکهــای خصوصــی را در ایــن والیــت
مســدود کردنــد و از حکومــت مرکــزی خواهــان ســاخت رسک
و فراهــم کــردن بــرق بــرای خانههــای شــان شــدند.
رسانجــام ،رییسجمهــور غنــی ،پــس از گذشــت نزدیــک
بــه دو هفتــه بــا فرســتادن هیأتــی بــه والیــت غــور ،وعــده
داده اســت تــا بــه خواســتههای باشــندگان ایــن والیــت
رســیدگی کنــد.
عبدالحــی تابــش ،ســخنگوی حرکــت «راه و روشــنی» بــه
روزنامــهی صبــح کابــل گفتــه اســت کــه اعرتاضهــا بــرای
همیشــه پایــان نیافتــه و در صــورت وعدهخالفــی از ســوی
حکومــت ،ایــن حرکــت بــار دیگــر راهانــدازی خواهــد شــد.
اعرتاضکننــدگان در والیــت غــور ،خواســتار ســاخت
جــاده و تأمیــن بــرق بودنــد کــه در بودجــهی ســال مالــی
 ۱۳۹۹در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
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مناینــدهی ویــژهی وزارت خارج ـهی امریــکا در امــور صلــح
افغانســتان ،از پیرشفــت در رونــد صلــح ابــراز خوشــبینی کــرده
اســت.
زملــی خلیــلزاد ،روز یکشــنبه ( 13دلــو) در دیــدار بــا
حامــد کــرزی ،رییسجمهــور پیشــین ،از پیرشفــت در رونــد
صلــح ،ابــراز خوشــبینی کــرده و گفتــه کــه امیــدوار اســت
گفتوگوهــا بــا طالبــان ،بــه نتیجــهای برســد.
آقــای کــرزی نیــز در ایــن دیــدار ،بــر جدیــت و رسعــت در
پروس ـهی صلــح تأکیــد کــرده اســت .آقــای کــرزی ،همچنــان
گفتــه اســت کــه نیروهــای امریکایــی بایــد حملههــای خــود
را کــه ســبب تلفــات غیرنظامیــان میشــود ،متوقــف کننــد.
آقــای خلیــلزاد کــه روز شــنبه ( 12دلــو) از اســامآباد
بــه کابــل آمــد ،بــا رهــران حکومــت وحــدت ملــی نیــز دیــدار
کــرده اســت.
او در دیــدار بــا رییسجمهــور غنــی ،بــا بیــان ایــن کــه در
گفتوگوهــا بــا طالبــان ،کــدام پیرشفــت قابــل مالحظــهای
صــورت نگرفتــه ،ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه در ایــن
راســتا بــه نتیج ـهی مثبتــی دســت یابــد.
آقــای خلی ـلزاد ،بــا اشــاره بــه جزئیــات اخیــر گفتوگوهــای

امریــکا بــا طالبــان در دوحــه ،گفته اســت« :منتظر پاســخ روشــن
طالبــان بــر اســاس یــک میکانیــزم عملــی بــرای آتشبــس و یــا
کاهــش قابــل مالحظــه و پایــدار خشــونت کــه مــورد قبــول مــردم
افغانســتان و حکومــت امریکا باشــد ،اســتیم».
مناینــدهی ویــژهی وزارت خارج ـهی امریــکا در امــور صلــح
افغانســتان ،در دیــدار بــا عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی
حکومــت وحــدت ملــی نیــز گفتــه اســت کــه هیــأت مذاکــره
کننــدهی افغانســتان بــا طالبــان ،بایــد فراگیــر و همــه شــمول
باشــد و از متــام اطــراف در افغانســتان منایندگــی کنــد.
پیــش از ایــن ،گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت
کــرده بــود .ایــن گــروه ،همچنــان ابــراز امیــدواری کــرده
بــود کــه توافقنام ـهی صلــح بــا امریــکا ،تــا پایــان مــاه پیــش
میــادی بــه امضــا برســد.
ارگ ریاس ـتجمهوری ،امــا تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم
افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتشبــس میخواهنــد.
صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاس ـتجمهوری گفتــه اســت
کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتشبــس موافقــت نکنــد،
گفتوگوهــا بــرای آوردن صلــح و ختــم جنــگ ،بــه نتیجــهی
مثبتــی نخواهــد رســید.

مســؤوالن وزارت زنــان ،میگوینــد کــه در ســال جــاری
خورشــیدی ،بیــش از  51پرونــدهی جــدی خشــونت علیــه
زنــان در افغانســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
ســپوژمی وردک ،معــاون پالیســی و مســلکی وزارت زنــان،
روز یکشــنبه ( 13دلــو) در یــک نشســت خــری گفــت کــه
 51پرونــدهی جــدی خشــونت علیــه زنــان ،در ســال جــاری
بــه ثبــت رســیده کــه بیشــرین آن در والیتهــای رسپــل،
بادغیــس ،فاریــاب ،جوزجــان ،بامیــان ،فــراه ،تخــار ،بلــخ،
ننگرهــار و کابــل اتفــاق افتــاده اســت.
او تأکیــد کــرد کــه از ایــن میــان 10 ،مــورد در بادغیــس،
 7مــورد در رسپــل 5 ،مــورد در بامیــان و  12مــورد در والیــت
فاریــاب بــه ثبــت رســیده اســت.
بانــو وردک ،گفــت« :عــادت و رســوم ناپســند در
خانوادههــا ،ازدواج اجبــاری و زیــر ســن ،بــدل دادن دخــران،
فقــر ،بیســوادی و گرفــن طویانههــای زیــاد ،از اصلیتریــن
عوامــل خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان اســتند».
بانــو وردک ،همچنــان گفــت ،یــک مــورد تجــاوز جنســی
بــر یــک دخــر خردســال در والیــت بادغیــس بــه ثبــت رســیده
و رییــس شــورای علــای ایــن والیــت ،یکــی از افــرادی بــود
کــه بــه نحــوی میخواســت ایــن پرونــده را ببنــدد.
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مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه بحــث روی  300هــزار رأی
جنجالــی ادامــه دارد و تــا یکــی-دو روز دیگــر در مــورد آن
فیصلــه خواهــد شــد.
چمنشــاه اعتــادی ،رییــس دبیرخان ـهی ایــن کمیســیون،
روز یکشــنبه ( 13دلــو) در یــک نشســت خــری گفــت کــه
رونــد دســتهبندی و تصنیــف شــکایتهای اســتینافی در حــال
تکمیــل شــدن اســت و بــه زودی ،در مــورد آن فیصلههایــی
صــورت خواهــد گرفــت.
او افــزود« :رونــد دســتهبندی ،تصنیــف و جمعبنــدی
شــکایتهای اســتینافی در حــال تکمیــل شــدن اســت.
بعضــی از ایــن شــکایتها ،مرحلـهی تحلیــل و ارزیابــیشــان را
گذرانــده اســت ،بســیاری از پروندههــا آمــادهی فیصلــه اســت،
بــه احتــال زیــاد ،در جریــان یکــی-دو روز آینــده فیصلههایــی
صــورت میگیــرد».
آقــای اعتــادی گفــت ،در صورتــی کــه مشــکل خاصــی
ایجــاد نشــود ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی طــی چنــد روز آینــده نتیجــهی کار خــود را بــه
منظــور اعــام نتیجــهی نهایــی انتخابــات ریاســتجمهوری،
بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات میفرســتد.
بــه گفتــهی او ،پروندههــای جنجالــی بــه شــمول 300
هــزار رأی ،روی میــز اعضــای کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای اســتینافی اســت و در حــال حــارض ،بحــث در
مــورد آن جریــان دارد.
او گفــت« :طــی یکــی-دو روز آینــده ،روی مــوارد جنجالــی

نقط ـهی پایــان گذاشــته میشــود .ممکــن اســت بــا رســیدگی
بــه شــکایتهای اســتینافی ،بــه ســوی تفتیــش و بازشــاری و
تطبیقــات برویــم».
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی،
دو هفتــه پیــش اعــام کردنــد کــه بیــش از شــش هــزار شــکایت
اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت .بیشــرین شــکایتهای
اســتینافی ،از ســوی دســتههای انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی،
دولتســاز و صلــح و عدالــت اســامی ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی ،نتیجـهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس از تکمیــل
بازشــاری آرا ،اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن نتیجــه ،محمدارشف
غنــی ،بــا گرفــن بیــش از پنجــاه درصــد آرا در صــدر و عبداللــه
عبداللــه ،در مقــام دوم قــرار گرفــت .آقــای غنــی بیــش از ۹۲۳
هــزار رأی ( ۵۰.۶۴درصــد) و آقــای عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار
رأی ( ۳۹.۵۲درصــد) بــه دســت آورد.
بــر اســاس بررســیهای ابتدایــی از بیــش از ۱۶هــزار
شــکایت از ایــن نتیجــه در دفاتــر والیتــی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،فیصلــه شــده اســت کــه آرای
بیــش از پنــج هــزار محــل رأیدهــی بازشــاری شــود.
بــا پایــان رونــد ثبــت شــکایتهای اســتینافی ،دفــر
مرکــزی کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،در
جریــان  ۱۵روز بــه آن رســیدگی خواهــد کــرد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

سال اول

تا یکی-دو روز دیگر رسنوشت  300هزار رأی
جنجالی مشخص میشود

وزیــر صحــت ،میگویــد کــه اگــر ویــروس کرونــا وارد
افغانســتان شــود ،در جریــان شــش مــاه ،حــدود ســه هــزار
نفــر را مبتــا خواهــد کــرد.
فیروزالدیــن فیــروز ،روز یکشــنبه ( 13دلــو) در یــک
نشســت خــری گفــت کــه وزارت صحــت ،بــرای جلوگیــری از
ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان ،آمادگیهــای الزم را روی
دســت گرفتــه اســت.
او افــزود« :بــر اســاس محاســبات مــا ،در صورتــی کــه
ویــروس کرونــا وارد افغانســتان شــود ،در جریــان شــش مــاه،
ســه هــزار نفــر را مبتــا خواهــد کــرد .مــا بــرای جلوگیــری
از ایــن ویــروس ،آمادگــی داریــم ،حتــا نســبت بــه ســایر
کشــورها ،رشایــط بهــری داریــم تــا از شــیوع ایــن ویــروس در
افغانســتان ،جلوگیــری کنیــم».
آقــای فیــروز ،گفــت کــه در جریــان یــک هفتـهی گذشــته،
تیمهــای وزارت صحــت از حــدود  ۲۶۲نفــری کــه از چیــن
وارد افغانســتان شــده ،در خانههــای شــان نظــارت کــرده
اســت .او عــاوه کــرد ،کســانی کــه از شــهر ووهــان چیــن بــه
افغانســتان میآینــد ،بایــد بــه مــدت  ۱۴روز قرنطیــن شــوند.
او همچنــان گفــت کــه  41نفــر از دانشجویــان افغــان و
بعضــی از خانوادههــای شــان کــه در شــهر ووهــان چیــن گیــر
مانــده انــد ،بــه زودی بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.
او گفــت کــه تصمیــم انتقــال دانشجویــان افغــان از شــهر
ووهــان بــه کابــل ،خطرهایــی هــم دارد؛ زیــرا  41نفــر ،حــدود
 30میلیــون نفــر را تهدیــد خواهــد کــرد؛ امــا بــا وجــود ایــن هــم
ایــن دانشجویــان بــه افغانســتان منتقــل میشــوند و بــرای
مــدت  14روز در قرنطیــن خواهنــد بــود.
آقــای فیــروز ،گفــت کــه در جریــان چنــد روز گذشــته،
حــدود دو صــد نفــر کــه دچــار رسماخودگــی شــده بودنــد،
بــه شــفاخانهها مراجعــه کــردهانــد تــا نگرانــی شــان در مــورد
مصــاب شــدن بــه ویــروس کرونــا رفــع شــود .او تأکیــد کــرد
کــه هــر تــب و رسفتــهای نشــاندهندهی مصــاب شــدن بــه

ویــروس کرونــا نیســت.
آقــای فیــروز ،ترصیــح کــرد کــه زمینـهی تشــخیص ویــروس
کرونــا در افغانســتان مســاعد نیســت و از همیــن رو ،وزارت
صحــت منونههــای مشــکوک را بــه ســازمان صحــی جهــان
میفرســتد تــا در مــورد آن مطالعــه شــود.
او افــزود کــه رسعــت انتشــار ویــروس کرونــا زیــاد بــوده؛ امــا
رسعــت مــرگ آن پاییــن اســت .او ادامــه داد« :هــر کســی کــه
بــه ویــروس کرونــا مبتــا میشــود ،منیمیــرد؛ بلکــه افــرادی
میمیرنــد کــه قــدرت بدنــی شــان پاییــن باشــد .بســیاری از
افــرادی کــه بــه ایــن ویــروس مصــاب شــده بودنــد ،دوبــاره
صحتمنــد شــدند».
از ســویی هــم ،محمــد داوود الطــاف ،مناینــدهی ســازمان
صحــی جهــان در ایــن نشســت ،گفــت کــه در رسارس جهــان،
آمادگیهــای فراوانــی بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس روی
دســت گرفتــه شــده اســت.
هرچنــد وزارت صحــت گفتــه اســت کــه تیمهــای ســیار
صحــی در میدانهــای هوایــی افغانســتان گامشــته شــده
تــا افــرادی کــه مبتــا بــه ویــروس کرونــا اســتند را تشــخیص
بدهنــد؛ امــا دانشجویانــی کــه بــه تازگــی از چیــن بــه
افغانســتان برگشــته انــد ،میگوینــد کــه ایــن تیمهــا ،بــدون
هیــچ گونــه بررســی ،میگذارنــد تــا مســافران وارد افغانســتان
شــوند.
رســانههای چینــی ،روز یکشــنبه ( 13دلــو) گــزارش
داده انــد کــه شــار قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور
بــه بیــش از  300نفــر رســیده و بیــش از  14هــزار نفــر را مبتــا
کــرده اســت.
ویــروس کرونــا ،خطرناکتریــن ویــروس در جهــان اســت
و از شــهر ووهــان چیــن ،شــیوع پیــدا کــرد .ایــن ویــروس ،در
حــال حــارض بــه ســایر کشــورهای جهــان نیــز رســیده اســت.
کرونــا ،از انســان بــه انســان منتقــل میشــود و عالیــم آن ،تــب
و نفــس تنگــی اســت.
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فیلم غالمرضا تختی؛ رنج یک پهلوان
فیلم غالمرضا تختی،
کار بهرام توکلی،
سازندهی فیلم
«تنگهی ابوقریب»
است که به صورت
سیاه و سفید ساخته
شده و در صدد
برجستهسازی نقش
یک قهرمان راستین
ورزش در جامعه و
در تعامل با مردم
است .ورزشکاران
قدیمی و به خصوص
کشتیگیران ما با
او آشنا استند .همه
میدانند که آوازهی
تختی معطوف به
مدالهای املپیک،
قهرمانی جهان
و آسیایی نیست
که برای روحیهی
مردمی و پهلوانی او
است .فیلم با یک
«فلشبک» از دوران
شهرت تختی به زمان
کودکیاش رشوع
میشود که او در فقر
و تنگدستی به رس
میبرد.

نعمت رحیمی
نویسنده

میخواستم بگویم باید متام ورزشکاران ،هواداران ورزش و
مسؤوالن ورزش ما این فیلم را ببینند تا مفهوم درست و واقعی
ورزش را درک کنند؛ اما حاال میگویم متاشای این فیلم برای
همه خوب است ،به خصوص در جامعهی پراکنده و دورافتادهی
ما که نیاز به روح جوانمردی ،پهلوانی و ورزش دارد .شاید برای آن
که تختی را میشناسم ،از این فیلم خوشم آمد؛ اما فیلم غالمرضا
تختی در ژانر بیوگرافی ورزشی شبیه فیلمهای «گاو خشمگین،
کشتیگیر ،راکی ،محمدعلی و  »...است .با وجودی که فیلم از
صحنهی خودکشی یا مرگ تختی رشوع میشود؛ اما به دنبال
توضیح زندگی او و مفهوم واقعی ورزش است ،نه مدال و تعداد
قهرمانی .فیلم تالش دارد تا مناسبات زندگی یک قهرمان ورزش را
در جامعه و زوایای زندگیاش را که الگو و استوره است ،به شکل
تازه و نزدیکتر به منایش بگذارد و منونهی دیگری از جوانمردی
که روح ورزش در او حلول کرده است ،معرفی کند.
استورهها حاصل رؤیاهای جمعی افراد است و استورهسازی کار
فردی نیست؛ برای همین ،همیشه دوست داشتهام که جامعهی ما
الگوها و استورههای داشته باشد که موجب حرکت و شکلگیری
ذهنیت مثبت و خالق باشند .استورهها شکل میگیرند تا جامعه و
مردم الگو داشته باشند و کاش چهرهی استورههای ما به گونهای
باشد که در متام تاریخ بتوانیم با آنها همذاتپنداری داشته
باشیم تا تجلی دردها ،رنجها و خوشیهای مان باشند .استورهها
امروز و در زندگی انسان مدرن نیز نقش بزرگی دارند؛ اما نه از نظر
اعتقادی که از نظر تأثیری که در ادبیات و هرن دارند .مسألهای
که در افغانستان اصال جدی گرفته منیشود و مجامع فرهنگی
و رسمی ،طرح و فکری بر این موضوع ندارند .استورهها برای ما
این فرصت را فراهم میکنند تا جهت درست داشته و آرام باشیم.
فیلم غالمرضا تختی ،کار بهرام توکلی ،سازندهی فیلم «تنگهی
ابوقریب» است که به صورت سیاه و سفید ساخته شده و در
صدد برجستهسازی نقش یک قهرمان راستین ورزش در جامعه
و در تعامل با مردم است .ورزشکاران قدیمی و به خصوص
کشتیگیران ما با او آشنا استند .همه میدانند که آوازهی
تختی معطوف به مدالهای املپیک ،قهرمانی جهان و آسیایی
نیست که برای روحیهی مردمی و پهلوانی او است .فیلم با یک
«فلشبک» از دوران شهرت تختی به زمان کودکیاش رشوع
میشود که او در فقر و تنگدستی به رس میبرد .همین مسأله،

نوع انتخاب لوکیشنها ،رنگ فیلم و املانتهای استفاده شده
موجب میشوند تا متاشاگر از دوران نوجوانی با تختی بزرگ
شود و با وجود ضعفهایی که در فیلم وجود دارد ،با پیشزمینهی
ذهنیای که از شهرت ،داستانها و زندگی او دارد ،بتواند با فیلم
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همراه شود .کارگردان ،دوران کودکی زندگی تختی را بسیار سیاه
و اغراقآمیز جلوه میدهد تا زمینه را برای آن همه جوانمردی
و فتوت او در دوران شهرت ،فراهم کند که فیلم را به ورطهی
«اگزجره» بودن یا بزرگمنایی زیاد سوق میدهد .سیاهیای
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که فقط ورزش میتواند آن را سپید کند و چنین میشود؛ ورزش
زندگی تختی را نجات میدهد و تختی زندگی بسیاری دیگر را!
اغراق شدیدی که در فضاها و لوکیشن وجود دارد ،باید زمینه
را برای خوبیهای یک پهلوان مردمی فراهم کند؛ اما میان این دو
زمان ،فاصله افتاده و کمی از لذت و باورپذیری شخصیت اصلی
داستان کم کرده است.
کارگردان تالش دارد که شخصیت فیلمش را قدیس و استورهی
به متام معنا نشان دهد که عادتهای بسیار نیک و انساندوستانه
دارد و به حالل مشکالت و برادر بزرگتر در جامعه بدل شده است
که همه تالش دارند ،مشکالت شان را از طریق او حل کنند .یک
قهرمان بزرگ ورزش که در جامعه عزت و آبرو دارد و مردم به پاس
رشادتهایش در میدانهای جهانی و بیناملللی ،وساطت او را
برای رفع مشکل دیگران میپذیرند.
این هامن الگویی است که ما در جامعهی ورزشی و غیر ورزشی
خود کم داریم .افرادی که مردم همه او را دوست داشته باشند و
او نیز متام خوشیهایش را برای رشد و پیرشفت جامعه فدا کند.
تختی در این فیلم کسی است که شهرت بسیار زیادی دارد،
محبوب است؛ اما بر خالف دیگران که به دنبال ساخنت زندگی
و تعامل با ارباب قدرت برای برخورداری بیشرت استند ،متام دار و
ندارش ،حتا مدال و لباسهای املپیکی و رسمیاش را در حالی
که خودش از بیپولی رنج میبرد ،به مردم میبخشد.
تختی به هیچ جذابیت و پیشنهاد سنگین و رنگین مالی،
برای آن پاسخ منیدهد که کودکان فقیر فکر نکنند ،کودک فقیر
دیروزی ،امروز به غذا و امکانهای بزرگ و آرمانی دست یافته
است؛ یعنی او نه تنها گذشتهاش را فراموش نکرده ،بل که در
تالش است تا رابطهی آن را حفظ کرده و کاری نکند تا کودکان
امروز که در موقعیت دیروزی او قرار دارند ،رسخورده شوند.
مسألهای که حتا در تخیل ورزش و ورزشکاران ما منیگنجد.
شناخت تختی و متاشای این فیلم ،حتا اگر برای کشور دیگر و
بر اساس مصلحتهای سیاسی ،حزبی و نژادی در جای دیگری
ساخته شده باشد ،میتواند موجب ایجاد روحیهی پهلوانی،
مردمساالرانه و خوب در جامعه شود .پروتاگونیست یا قهرمانی
که آنقدر روی اعتقادات و باورهایش میایستد تا آنتیگونیستها
(مسؤوالن و جامعه) ،زمینهی خودکشی او را فراهم میکنند.
کسانی که تختی را میشناسند و این فیلم را دیده اند ،معتقدند
که حتا روایت قدیسگونهی فیلم از شخصیت تختی نیز در
واقعیت به او نزدیک نیست و او حتا بهرت از این است که نشان
از ضعف کارگردان در نحوهی تصویربرداری و انتخاب نابازیگران
دارد؛ بازیگرانی که فقط به دلیل شباهت فیزیک چهره به تختی،
انتخاب شده اند نه قدرت و توانایی بازیگری!
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