
Saturday  18 January 2020 
 year 09  Print 1888

 شنبه  ۲۸ جدی ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۸۸

عدالت اشتباهی
استیناف  دادگاه  گذشته،  هفته ی 
کمیسیون های  پیشین  کمیشنران 
انتخاباتی برگزارشد. در دادگاه استیناف 
به  سال  پنج  از  کمیشنران  زندان  حکم 
دو و نیم سال کاهش یافت. درصورت 
متهم  آن ها  کمیشنران،  این  علیه  دعوا 
صالح محمد  حاجی  آرای  کم کردن  به 
در  پارلمانی  انتخابات  نامزد  صالح، 
دلیل  همین  به  هستند.  کنر  والیت 
و  شده  شناخته  مجرم  کمیشنران  اکنون 
از  پیش  که  حال  در  هستند.  زندان  در 
برکناری و ممنوع الخروج شدن، فهرست 
طویلی از اتهام ها علیه کمیشنران پیشین 
کمیسیون های انتخاباتی از طرف مقامات 
و  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  دولت، 
صورت  در  بود.  مطرح  شاکی  نامزدان 
اتهام ها گنجانده  این  از  دعوا هیچ کدام 
نشده است. به صورت مشخص، به خاطر 
از  تن   10 مشکوک،  رأی   ۲۴۸ ابطال 
انتخاباتی  پیشین کمیسون های  کمشنران 
اکنون در زندان هستند. کمیشنران پیشین 
دادگاه  در  هم  انتخاباتی  کمیسیون های 
ابتدایی و هم در دادگاه استیناف هفته ی 
کم  که  بود  این  استدالل شان  گذشته 
کردن آرا از صالحیت قانونی آن ها است 

و حکم دادگاه سیاسی است. 
انتخابات پارلمانی...

۲

باران در استرالیا 
امیدها برای مهار آتش 

را زنده کرد
اطالعات روز: رعد و برق و باران 
شرقی  های  کرانه  در  شدید  های 

استرالیا امید امدادرسانان و...
۶

سناتورهای آمریکایی در 
آغاز روند استیضاح ترامپ 

در سنا سوگند یاد کردند
اطالعات روز: سناتورهای آمریکایی 
روز پنجشنبه ۲۶ جدی ماه در آغاز 

روند استیضاح دونالد ترامپ،...
۶

خوشحال سادات 
از معینیت ارشد امنیتی 
وزارت داخله برکنار شد

در  منابعی  روز:  اطالعات 
که  می کنند  تأیید  داخله  وزارت 

ریاست جمهوری کشور...
۲

فوتبال  سابق  ستاره  زیدان،  محمد 
مصر، ادعا کرد که در زمان حضور 

در بروسیا دورتموند،...

محمد زیدان: 
کلوپ 100 بار به من گفت 

بهتر از صالح هستم

۷

۲

مذاکرات امریکا و طالبان؛ 
گفت وگو روی امضای توافق نامه ی صلح 

جریان دارد

از غزنی تا ملبورن؛ 
سفرنامه ی هنری ضیا ساحل

 یک ماه گذشت؛ طرح فوری جلوگیری 
از آلودگی هوای کابل به کجا رسید؟

جوکر؛ خندیدن به بدبختی 
و دهن کجی به جامعه

نشر عکس تابلوی »بی حجابی زن از بی غیرتی 
از  موجی  اجتماعی  شبکه های  در  است«،  مرد 
هفته ی  یک  و  برانگیخت  را  واکنش ها  و  انتقادها 
تمام کاربران در فضای مجازی در مورد آن حرف 

زدند. 
این تابلو با ذکر نام مرجع نشر پیام در یکی از 

خیابان های شهر هرات نصب...

والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
هرات می گویند که جسد یکی از قربانیان سقوط 
در  اوکراین  خطوط  مسافربری  هواپیمای  یک 
تهران، پایتخت ایران به افغانستان انتقال داده شده 

است.
به  هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 

روزنامه اطالعات روز گفت که...

»واکین  بازیگری  با  فلِک«  »آرتور  »جوکر«،  آغازِ  در 
فینیکس«، مقابل آینه ای نشسته، انگشت دو دستش را به دو 
گوشه ی دهانش چنگک می کند و به دو طرف و سپس باال 
و بعد پایین می کشد، پوزخندی بر لب دارد. در واقع دلقک 
فکر  به  ما  آرتور،  قیافه ی  این  دیدن  با  می کند.  دهن کجی 
یونان  درام های  بازیگران  که  تراژیکی  و  ماسک های کمیک 
فیلم،  آینده ی  ساعت  دو  می افتیم. طی  می پوشیدند،  باستان 
دو حالت کمیک و تراژیک به هم جوش می خورند و این 
جوش خوردن تا زمانی ادامه پیدا می کند که دیگر نمی توانیم 

نور را از تاریکی و گریه را از خنده تشخیص دهیم.
اما  شود،  کمدین  می خواهد  که  است  دلقکی  آرتور 
جوک هایش اصال با مزه نیست. او در یک برنامه ی کمدی در 
حدی گند می زند که فیلم آن مایه ی تمسخر سایر کمدین ها 

و شوهای تلویزیونی می شود...

برق  گذشته،  افغانی   100 مرز  از  کابل  در  گاز  قیمت 
مثل  ذغال  سنگ  واردات  و  است  قطع  روز  نیم  کم  از  کم 
سابق جریان دارد. کاهش قیمت گاز و زمان قطعی برق و 
جلوگیری از واردات سنگ ذغال به کابل از مواردی بودند 
که در »طرح کوتاه مدت جلوگیری از آلودگی هوای کابل« 
در نظر گرفته شده است. حاال که یک ماه از آغاز این برنامه 
می گذرد، دست کم سه مورد در این طرح نتیجه ی برعکس 
محیط  اداره ی  مسئوالن  گفته ی  به  که  مواردی  است؛  داده 
زیست، مؤثریت نصب فلتر را نیز به شدت کاهش داده است.
محمدرضا خوشک وطندوست، معاون کمیسیون منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان می گوید که طرح 
کوتاه مدت رییس جمهور برای کاهش آلودگی هوای کابل 
نه تنها که مؤثریت نداشته که برعکس نیز عمل کرده است: 

»قیمت گاز 30 تا ۴0 افغانی افزایش یافته است.«...

نام  به  شد  همگانی  موسیقی  آلبوم  یک  پیش  سال  سه 
»بامیان دور« و از آن آوازی به گوش ها رسید که عالقه مندان 
هنر موسیقی در افغانستان را شگفت زده کرد؛ آوازی که فقط 
نیز برخوردار  از لطافت و اصالت خاص  نبود،  گیرا و زیبا 
بود. اگر این آواز چهار دهه پیش ـ  زمانی که تازه رادیو در 
افغانستان کارش را آغاز کرده بود  ـ به نشر می رسید، شاید 
این گمان را به وجود می آورد که هنرمندی به پختگی استاد 
»فطرت ناشناس« و حنجره ا ی به گیرایی »ظاهر هویدا« پشت 
این صدا و آهنگ ها نشسته است، اما صدا و سیمای او باهم 
در اوایل سال ۲01۸ در انترنت باال آمد و به گردش افتاد. 
همه دیدن که نه صدا شناخته شده است و نه صاحب صدا 
هنرمند کهن سال، بل جوانی با موهای نسبتا بلند خالق این 
و  نام  زیاد  زمان  آن  تا  که  کسی  است؛  شنیدنی  آهنگ های 

آوازه ای نداشت و مردم حتا اسمش را نشنیده بود...
یک تابلو و هزار حرف؛ اقدام 
یک دست کاربران شبکه های 
اجتماعی علیه مالی هراتی

جسد یک قربانی سانحه ی 
سقوط هواپیما در تهران 
به افغانستان منتقل شد

۴ ۴ ۳ ۵

۲
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نیویورکرـ  آنتونی ِلن

مترجم: جلیل پژواک

خوشحال سادات از معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله برکنار شد
اطالعات روز: منابعی در وزارت داخله تأیید می کنند که ریاست جمهوری کشور 
طی فرمانی خوشحال سادات را از معینیت ارشد امنیتی این وزارت برکنار کرده است.
به  ۲7 جدی(  )جمعه،  امروز  شود،  گرفته  آنان  از  نامی  نخواستند  که  منابع  این 
روزنامه اطالعات روز گفتند که ریاست جمهوری کشور فرمان برکناری آقای سادات 

را براساس پیش نهاد وزارت امور داخله صادر کرده است.
اول  معاون  قانع،  عبدلصبور  سادات،  آقای  به جای  منابع،  این  گفته های  براساس 

پیشین وزارت داخله مقرر شده است.
عبدالصبور قانع حدود یک سال پیش )ماه دلو سال 1397 خورشیدی( به حیث 
معاون اول این وزارت تعیین شده بود و پیش از آن به حیث معاون ریاست عمومی 
امنیت ملی نیز کار کرده است. همزمان با او،  خوشحال سادات نیز به حیث معین ارشد 
امنیتی وزارت داخله مقرر شده بود. او پیش از این در بخش های مختلف این وزارت 

از جمله قطعات ویژه ی پولیس کار کرده است.

این  بود.  افتضاح  یک  درافغانستان  گذشته  سال 
کمیسیون های  ناکام  مدیریت  نتیجه ی  افتضاح 
کمیشنران  این  شدن  زندانی   اما  بود،  انتخاباتی 
انتخابات  در  نارسایی ها  و  بحران  بروز  دلیل  به 
پارلمانی نیست؛ آن ها متهم هستند که ۲۴۸ رای 
کم  این که  کردن  مشخص  است.  کرده  باطل  را 
نه،  یا  هست  کمیشنران  صالحیت  از  آرا  کردن 
انتخابات  قانون  و  است  مسئول  کارنهادهای 
گذاشتن  کنار  اما  دارد،  صراحت  زمینه  این  در 
فهرست طویلی از اتهام ها علیه کمیشنران پیشین 
صورت  فروکاست  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
طور  به  مشکوک،  رای   ۲۴۸ کردن  کم  به  دعوا 
که  می دهد  نشان  و  است  شک برانگیز  قطع 
دادستانی براساس مالحظات سیاسی و تحریک 
از سوی رهبران حکومت در این قضیه مداخله 
کرده است. از طرف دیگر، در شکست انتخابات 
واقعیت  داشتند.  سهم  هم  دیگری  حلقه های 
مسلم این است که در بحران  انتخابات پارلمانی، 
اهداف و غرض های سیاسی مقام های بلند پایه ی 
معاون  صالح،  امراهلل  بوده اند.  دخیل  حکومتی 
معاون  و  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته ی  اول 
پشین امنیت ملی، سال گذشته در اوج جنجال ها 
و  رییس دفتر  رحیمی،  سالم  که  کرد  ادعا 
فضل محمود فضلی از مشاروان ارشد و نزدیک 
انتخابات  امور  در  غنی  اشرف  رییس جمهور  به 
دفتر سالم رحیمی،  »از  او گفت  دارند.  دخالت 
رییس دفتر رییس جمهوری و دکتر فضل فضلی 
از  شماری  به  رییس جمهور  دستیاران  از  یکی 
به  و  می شود  تلفن  پارلمانی  انتخابات  کاندیدان 
انجام  ما  را  فیصله  اصل  که  می شود  گفته  آنها 
می دهیم. اگر می خواهید که وکیل شوید باید به 
ادعای دخالت  بیایید.«  ما در وزیراکبرخان  دفتر 
حکومت در انتخابات پارلمانی نه کم است و نه 
را  دولتی  مقام های  دخالت  این رو،  از  کوچک، 
در تقلب های گسترده و بحرانی شدن انتخابات 
نباید  انتخاباتی  کمیسیون های  شدن  بی اعتبار  و 
نادیده گرفت. پس کنار گذاشتن فهرست طویلی 
کمیسیون های  پیشین  کمیشنران  علیه  اتهام ها  از 
حلقه های  دخالت  گرفتن  نادیده  انتخاباتی، 
فروکاست  و  پارلمانی  انتخابات  در  حکومتی 
کم  به  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  افتضاح 
کردن ۲۴۸ رای مشکوک روپوش کاذب، رد گم 

کن و عدالت اشتباهی است. 
پیشین  کمیشنران  پرونده  با  برخورد 
کمیسیون های انتخاباتی از همان آغاز مبهم و با 
انتقادهای جدی همراه بود. روزنامه اطالعات روز 
حدود پنج ماه پیش به اسنادی دست یافت که نشان 
می داد دادستانی کل افغانستان در روند تحقیق از 
دو  و  انتخاباتی  کمیسیون های  پیشین  کمیشنران 
و  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای  ارشد  کارمند 
قانون  آنان،  علیه  دعوا  صورت  ترتیب  همچنین 
را نقض کرده است. همچنان اسناد نشان می داد 
تدوین  و  تحقیق  پروسه ی  در  تحقیق  هیأت  که 
کرده  عمل  یک جانبه  به صورت  دعوا،  صورت 
ادعاهای  پی گیر  که صرف  این صورت  به  است. 
محمداسالم  و  صالح  صالح محمد  شخصی 
اصلی  ادعای  اکنون  واقع  در  است.  بوده  یفتلی 
همین  هم  انتخابات  کمیسیون  پیشین  کمیشنران 
است. هفته ی  آن ها سیاسی  با  برخورد  که  است 
دادگاه  علنی  جلسه ی  در  حقمل  حمیرا  گذشته 
ادعا کرد که رییس دادگاه عالی به وکیلش گفته 
است هر نوع تصمیم گیری در مورد این پرونده 
ادعای  چنین  است.  رییس جمهور  صالحیت  از 
در نشست علنی دادگاه چیزی کمی نیست. اگر 
قضا  دست گاه  که  می دهد  نشان  باشد  درست 
مستقل نیست و ثابت می شود که برخورد با این 
پرونده سیاسی است، اما اگر چنین ادعای صحت 

ندارد، نباید دادگاه عالی سکوت کند. 
پارلمانی  انتخابات  جنجالی  پرونده ی  در 
وجود  بسیاری  تاریکی  نقطه های  گذشته  سال 
پای  می کند  ثابت  که  سرنخ هایی  همزمان  دارد. 
سال  پارلمانی  انتخابات  شکست  در  بسیاری ها 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  است.  دخیل  گذشته 
افغانستان مطرح  به عنوان یک قوه ی مستقل در 
باید بی طرفانه ادعای های مطرح  شده را  است. 
کمک  کار  این  کند.  رسیدگی  آن  به  و  بررسی 
قوه ی  استقالل  به  مردم  یک طرف  از  می کند 
تمام  دیگر  طرف  از  و  شود  باورمندتر  قضاییه 
کسانی که به نحوی در تقلب های انتخاباتی نقش 
داشته اند، محاکمه شوند و نظام انتخاباتی اصالح 
شو د تا نارسایی های انتخابات های گذشته تکرار 

نشوند. 
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مذاکرات امریکا و طالبان؛ گفت وگو روی امضای توافق نامه ی صلح جریان دارد
از  ما  )اما( هدف  ندارد.  عملی  جنبه ی  و  نظامی، حقوقی 
در  پیش،  سال  دو  که  است  آتش بسی  همانند  آتش بس، 

روزهای عید در کشور برقرار شد.«
به  وابسته  را  نوع خشونت ها  هر  بروز  آقای صدیقی 

جنگ دانسته بود.
نُه  از  پس  امریکا  و  طالبان  نمایندگان  میان  مذاکرات 
ترمپ،  دونالد  توسط  جاری  سال  سنبله ی   1۶ در  دور 
رییس جمهوری امریکا در پی کشته شدن 1۲ نفر از جمله 
یک سرباز امریکایی در نتیجه ی حمله ی طالبان در کابل، 

منتفی شد.
تاریخ 1۶  در  نیز  مذاکرات  این  دهم  دور  آن  از  پس 
یک  از  بعد  هم  گفت وگوها  دور  این  و  شد  آغاز  قوس 
دور  این  در  خلیل زاد  شد.  متوقف  دوباره  مذاکرات  هفته 
مذاکرات از گروه طالبان خواسته بود که خشونت ها را در 

افغانستان کاهش بدهد.
به دنبال این خواست خلیل زاد، هیأتی از دفتر سیاسی 
طالبان در قطر برای یک هفته برای مشوره با رهبری این 
به دست  برای  اخیرا  نیز  خلیل زاد  رفت.  پاکستان  به  گروه 
آوردن تعهدات طالبان مبنی بر کاهش خشونت ها به قطر 

رفت.

که  است  کرده  اعالم  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
و  افغانستان  صلح  توافق نامه ی  امضای  روی  گفت وگو 
مراسم امضای آن میان هیأت مذاکره ی کننده ی این گروه و 

هیأت امریکایی در دوحه، پایتخت قطر جریان دارد.
سهیل شاهین، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
این  که  گفته  تویتی  در  ۲۶ جدی(  )پنج شنبه،  دیروز  شام 
گفت وگوها از دو روز پیش )چهارشنبه، ۲5 جدی( میان 
هیأت مذاکره ی هیأت امریکایی به رهبری زلمی خلیل زاد، 
نماینده ی وژه ی وزارت خارجه ی امریکا با هیأت طالبان به 
رهبری مالبرادر، معاون سیاسی این گروه آغاز شده است. 
او گفت وگوها در مورد امضای توافق نامه ی صلح را 
این  نیز  تا چند روز دیگر  »مثمر« خوانده، گفته است که 

مذاگرات ادامه می یابد.
گروه طالبان در حالی از جریان بحث در مورد امضای 
موافق نامه و مراسم آن صحبت می کند که دیروز شاه محمود 
طالبان  آمادگی های  از  پاکستان  خارجه ی  وزیر  قریشی، 

برای کاهش خشونت ها خبر داده بود.
قریشی این توافق طالبان را گامی به سوی توافق صلح 

در افغانستان دانسته بود.
 اما عبدالسالم رحیمی، وزیر دولت در امور صلح در 

واکنش به این گفته های وزیر خارجه ی پاکستان دیروز در 
بلکه  نه،  خشونت  کاهش  افغانستان  مردم  که  گفت  کابل 

آتش بس می خواهند.
تحقیق  نتایج  درباره ی  نشستی  در  که  رحیمی  آقای 
تازه ی »انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان« صحبت 
کاهش  افغانستان  مردم  و  دولت  برای  که  گفت  می کرد، 

خشونت معنا ندارد.
ارگ ریاست جمهوری کشور نیز می گوید که دولت و 
مردم افغانستان از هر طرحی صلح که در آن آتش بس به 

حیث یک قدم اساسی مطرح شود، استقبال می کند.
کشور  ریاست جمهوری  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
تویتی گفته است که صلح  در  امروز )جمعه، ۲7 جدی( 
بین المللی  متحدان  و  مردم  دولت،  برای  باعزت  و  پایدار 
افغانستان اولویت اساسی است. او افزوده است که تنها راه 

رسیدن به آن نیز استقرار آتش بس می باشد.
آقای صدیقی پنج روز پیش )یک شنبه، ۲۲ جدی( نیز 
در رشته تویتی گفته بود که طرح حکومت افغانستان برای 
آغاز گفت وگوهای صلح به جای کاهش خشونت ها، تأمین 

آتش بس است.
دقیق  معنای  خشونت  کاهش   « بود:  داده  توضیح  او 

غنی خواستار همگانی کردن فهرست غاصبان ملکیت های عامه در کابل شد
وزارت  این  دارد.  قرار  غصب  زیر  دولتی  زمین  جریب 
به  مربوط  زمین های غصب شده  بیش ترین  که  بود  افزوده 

والیت های کابل، هرات و قندهار می باشد.
براساس گفته های مسئوالن این وزارت، کنر، نورستان، 
زمین های  که  است  والیت هایی  از  دایکندی  و  پنج شیر 

دولتی در آن غضب نشده است.
یعقوب  محمد  که  آماری  براساس  که  است  گفتنی 
ارایه کرده  حیدری، والی کابل در ۲7 جوزای سال روان 
است، هنوز بیش از ۸5 هزار جریب زمین در این والیت 
در اختیار غاصبان می باشد. او اما گفته بود که حکومت در 
جریان سال های 139۶ و 1397 خورشیدی، توانسته حدود 

10 هزار جریب زمین از غاصبان را پس بگیرد.

اطالعات روز: رییس جمهوری غنی به والی و شهردار 
والیت کابل دستور داده است که تا هر چه زودتر فهرست 

غاصبان ملکیت های عامه را همگانی کنند.
ریاست جمهوری  ارگ  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
دستور  غنی  آقای  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به  کشور 
دیروز  را  کابل  در  زمین  غاصبان  فهرست  همگانی کردن 
ساکنان  از  شماری  با  دیداری  در  جدی(   ۲۶ )پنج شنبه، 
نواحی اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم شهرداری کابل به 

والی و شهردار این والیت داده است.
و  والی  از  همچنان  غنی  آقای  خبرنامه،  از  نقل  به 
شهردار کابل خواسته است کسانی که مانع همگانی کردن 
فهرست غاصبان ملکیت های عامه می شوند، ممنوع الخروج 

و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
رییس جمهور غنی سه روز پیش )سه شنبه، ۲۴ جدی( 
در دیداری با شماری از باشندگان ناحیه ی پنجم شهرداری 
کابل نیز گفته بود که حکومت با تهیه ی فهرست زمین های 
خودشان  و  افشا  را  آن  غاصبان  هویت  غصب شده، 
زمین های  که  بود  افزوده  او  می کند.  ممنوع الخروج  را 

غصب شده دوباره به صاحبان شان برگردانده می شود.
رییس جمهوری کشور این گفته ها را در حالی مطرح 
می کند که پیش از این او بارها گفته که با غاصبان زمین در 

کشور، به خصوص کابل برخورد جدی می کند.
در  کشور  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  حال  این  با 
میلیون   1.۶ کنون  تا  که  بود  کرده  اعالم  میزان   ۲9 تاریخ 

تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان آفریقای جنوبی را شکست داد
فرهان  ابراهیم زدران 5۲ دوش و  مدیر 57 دوش،  عمران 

زاخیل هم 11 دوش در تیم افغانستان انجام دادند.
گفتنی است که افغانستان با پیروزی در این رقابت، دو 

امتیاز به دست آورده است.
قرار است افغانستان در دیدارهای بعدی گروپ چهارم 
کرکت جام جهانی زیر 19 سال در تاریخ های اول و سوم 
دلو به ترتیب به مصاف امارات متحده ی عربی و کانادا برود.

دیدار جام جهانی کریکت  اطالعات روز: در نخستین 
زیر 19 سال، تیم ملی کرکت کشور توانست با تفاوت هفت 

وکت آفریقای جنوبی را شکست دهد.
در این دیدار که امروز )جمعه، ۲7 جدی( در آفریقای 
بیتنگ کرد و  آفریقای جنوبی نخست  جنوبی برگزار شد، 
را  بازی کنانش  تمامی  ۲9.1 ام  آور  در  کشور  این  بازیکنان 
از دست داد. بازی کنان آفریقای جنوبی در نتیجه موفق به 

کسب 1۲9 دوش شدند.
شفیق اهلل  توپ اندازی  بخش  در  افغانستان  طرف  از 
غفاری به تنهایی شش بازیکن و فضل الحق و نوراحمد هم 
هر کدام دو دو بازیکن تیم آفریقای جنوبی را از میدان حذف 
کردند. در نتیجه، آقای غفاری لقب »مرد میدان« را در این 
بازی به دست آورد. همچنان بازی کنان تیم کرکت کشور در 
بخش بیتنگ توانستند، در ۲5 آور به هدف تعیین شده برسند. 

مسئوالن  روز:  اطالعات 
هرات  والیت  در  محلی 
از  یکی  جسد  که  می گویند 
هواپیمای  یک  سقوط  قربانیان 
اوکراین  خطوط  مسافربری 
به  ایران  پایتخت  تهران،  در 
افغانستان انتقال داده شده است.
جیالنی فرهاد، سخن گوی 
روزنامه  به  هرات  والی 
اطالعات روز گفت که »جسد 
ساله،   19 »زین العابدین« 
باشنده ی والیت دایکندی صبح 
از  جدی(   ۲۶ )جمعه،  امروز 
طریق گذرگاه مرزی اسالم قلعه 

به افغانستان منتقل شده است.
به گفته ی او، این فرد برای 
دیدار خانواده اش از سویدن به 

ایران رفته بوده است.
که  است  حالی  در  این 

دو  غنی  اشرف  رییس جمهور 
 ۲5 )چهارشنبه،  پیش  روز 
اعضای  با  صحبتی  در  جدی( 
افغان  قربانیان  خانواده ی 
اوکراینی  هواپیمای  سانحه ی 
اجساد  انتقال  برای  ایران  در 
قربانیان اعالم آمادگی کرده بود.
بود:  گفته  غنی  آقای 
بخواهد  که  خانواده ای  »هر 
انتقال  کابل  به  را  شهید  پیکر 
هر  آماده ی  حکومت  دهد، 
زمینه  این  در  همکاری  گونه 

می باشد.«
گفتنی است که یک فروند 
نوع  مسافربری  هواپیمای 
حدود  اوکراینی   737 بویینگ 
 1۸ )چهارشنبه،  پیش  روز  ده 
فرودگاه  نزدیکی  در  جدی( 
بعدا  کرد.  سقوط  تهران 

هواپیما  این  که  شد  مشخص 
قرار  ایرانی  موشک های  هدف 

گرفته است.
ایران اعالم  پاسداران  سپاه 
کرد که این هواپیما در نتیجه ی 
خطای انسانی هدف قرار گرفته 
هواپیما  این  سقوط  است. 
سبب شد تا تمامی 17۶ مسافر 
به شمول 13 شهروند افغانستان 

جان خود را از دست بدهند.
با  همکاری  چارچوب  ایجاد 
خانواده های  به  »ایران  ایران؛ 

قربانیان غرامت بپردازد«
و  شناسایی  با  همزمان 
انتقال قربانیان سقوط هواپیمای 
اوکراین  خطوط  مسافربری 
خارجه ی  وزیران  تهران،  در 
اوکراین، کانادا، سویدن، بریتانیا 
و افغانستان از ایران خواسته اند 

این  »کامل«  مسئولیت  باید  که 
به  و  بگیرد  بر عهده  را  سانحه 
غرامت  قربانیان  خانواده های 

بپردازد.
خارجه ی  امور  وزارت 
گفته  خبرنامه ای  در  کشور 
خارجه ی  وزیران  که  است 
را  این خواسته ها  کشورها  این 
جدی(   ۲۶ )پنج شنبه،  دیروز 
هدف  به  نشست  یک  در 
با  همکاری  چارچوب  ایجاد 
به  پاسخ دهی  به منظور  ایران 
خانواده های قربانیان این سانحه 
در شهر لندن، پایتخت انگلستان 

مطرح کرده اند.
همچنان  اشتراک کنندگان 
که  است  خواسته  ایران  از 
برای  را  کنسولی  خدمات 
این  مقامات  کامل  دست رسی 

پنج کشور به هدف بررسی این 
سانحه فراهم کنند. آنان گفته اند 
که باید روند شناسایی قربانیان 
همراه با حفظ حرمت، شفافیت 
بین المللی  معیارهای  مطابق  و 

انجام پذیرد.
همین طور اشتراک کنندگان 
کرده اند  توافق  نشست  این  در 
گونه ی  به  باید  سانحه  این  که 
در  شفاف  و  مستقل  دقیق، 
کنوانسیون های  با  مطابقت 
بررسی  هوانوری  بین المللی 

شود.
ایران  از  همچنان  آنان 
سقوط  عامالن  که  خواسته اند 
خطوط  مسافربری  هواپیمای 
از  پس  تهران،  در  اوکراین 
بررسی، شناسایی و به محاکمه 

کشانده شوند.

جسد یک قربانی سانحه ی سقوط هواپیما در تهران به افغانستان منتقل شد

وقتی آرتور دچار استرس می شود، ناگهانی و کفتارگونه زیر خنده 
می زند؛ ناگهانی این خنده متوقف و جایش را به گریه می دهد؛ مرز 
خنده و گریه ی آرتور پیدا نیست، وقتی دوربین نزدیک می شود، 
ما رد اشک های آرتور را روی صورت خندانش که برای نقش دلقک  
سفیدرنگ شده، می بینیم. با این حال، تمرکز فیلم براین نیست 
که کجای کار آرتور می لنگد. فیلم صرفا ما را دعوت می کند ببینیم 
که مشکل آرتور رفته رفته از کنترلش خارج می شود و او دیگر از 
خشونت ابایی ندارد. فیلم ارتباط مبهمی را بین رشد این مشکل 
در وجود و فضای شخص آرتور و همچنین یک ناخوشی اجتماعی 

گسترده تر پیشنهاد می کند. 

جوکر  فیلم جنجال برانگیزی از آب درآمده. از تماشاگران فیلم گرفته 
تا منتقدین را درگیر خود کرده. در یک گوشه کسانی قرار دارند که 
آن را شاهکار می خوانند و در جانب مقابل، کسانی هستند که 
می ترسند اثر فیلیپس با بازیگری فینیکس ممکن است به عنوان 
مجوزی برای افراد تنها، به خصوص سفیدپوستان آشفته ای عمل 
کند که در کنار احساس بدبختی و پوچی، از آموزش هنر آشوب گری 

و خشونت ورزی استقبال می کنند.

فیلیپس  که  است  این  جوکر  مشکل 
او  است.  خود  قهرمان  اسیر  بیش ازحد 
نمایش  از  را  دوربینش  و  نگاه  نمی تواند 
امر  همین  که  گفت  می توان  بردارد.  موحش 
نیکلسون  جک  ـ  قبلی  جوکرهای  مورد  در 
»شوالیه  در  لیچر  هیث  یا   19۸9 »بتمن«  در 
اما آن ها  تاریکی« ۲00۸ ـ نیز صدق می کند. 
حالی که  در  داشتند  حمایت کننده  نقش های 
در جوکر، آرتور جذابیت اصلی آن است. او 
قبلی[  جوکرهای  ]مانند  نیست  مجبور  دیگر 
است.  منظره  او خود  باشد،  منظره  از  بخشی 
فینیکس در جوکر چنان غرق این منظره بودن 
است که دیدنش تا آخر خسته کننده می شود. 
ببین،  مرا خوب  می گوید  او  می رسد  نظر  به 
ولی این خوب دیدن تحملش گران از آب در 
صحنه  در  گاه گداری  بازیگران  سایر  می آید. 
نقش  در  کمپ«  »بیل  مثال  می شوند،  دیده 
کارآگاه یا »برایان تیری هنری« در نقش منشی 
شفاخانه. هردو هم آن قدر خسته و مانده که 
با  ولی  باشند.  آمده  دیگری  از سیاره ی  انگار 
از  پس  آن ها  دیدن  خسته،  ظاهر  این  همه ی 
آن همه سروکله زدن با آرتور، حس راحتی به 

همراه دارد.
مسأله اینجاست. جوکر »جهشی بزرگ به 
جلو« و شیرجه ای به عمق ناخودآگاه جمعی 
هنری  اثر  یک  این که  به  رسد  نیست، چه  ما 
باشد. جوکر فقط یک محصول است. همه ی 
و  جنجال ها  و  پخش  از  قبل  سروصداهای 
تبصره های بعد از پخش، به حیله گری آن برای 
ما تسلیم  اگر  ما شهادت می دهند و  تحریک 
نمی کنیم  بحث  ما  شویم،  سروصداها  این 
بی معاش  بازاریاب  عنوان  به  واقع،  در  بلکه 
وقتی  می کنیم.  عمل   »Warner Bros«
 L’Âge( »لوئیس بونوئل« و »سالوادور دالی«
ساختند،  را  طالیی«  »عصر  یا   )d’Or
می خواستند شورشی را آغاز کنند و موفق هم 

شدند اما جوکر، در پی چیزی بیشتر از صد 
مطلب روزنامه ای و توفان توییتری نیست.

شواهد این طرح جسورانه را به وضوح 
در جوکِر تاد فیلیپس می بینید. جوکر نیکلسون 
»پرینس  از   »Partyman« آهنگ  با  شاید 
باشد  زده  و جفتک  رقصیده  نیلسون«  راجرز 
در  تند  شیب   با  راه پله ای  روی  فینیکس  اما 
گاتهام، با » Rock ’n’ Roll Part ۲« که 
آهنگ پرسروصدای سال 197۲ »گری گلیتر« 
چرخ می زند. این آهنگ قبال در نزد تیم های 
در  را  تماشاچیان  و  بود  محبوب  ورزشی 
بازی های N.F.L و N.H.L به وجد می آورد 
اما در 1999 گلیتر به اتهام داشتن پرونوگرافی 
کودک و هفت سال بعد به دلیل سوءاستفاده 
جنسی از کودکان در ویتنام، محکوم شد. از 
آن زمان به بعد این آهنگ از نظر افتاده است. 
فیلیپس  شده  باعث  چیزی  چه  شما  نظر  به 
اتفاقا  من  کند؟  احیا  جوکر  با  را  آهنگ  این 
آنچه در یک دهه ی  را همانند همه ی  جوکر 
گذشته دیده ام، نپسندیده ام اما می دانم که ابراز 
واقع  در  آن  به  نسبت  مفرط  خشم  هرگونه 
سقوط مستقیم در دام جوکر است زیرا خشم 
صرفا ثابت می کند که جوکر توانسته توجه ما 

را جلب کند.
جوکر موضع سیاسی خود را دارد. برای  
متهم  راست  جناح  شعله ورکردن  به  این که 
باب  بیشتر  که  پرداخته  مواردی  به  نشود، 
قطع  که  می بینیم  فیلم  در  است.  چپ  میل 
به  آرتور  از جانب دولت، دسترسی  خدمات 
فیلم  اصرار  و  می کند  قطع  را  درمان  و  دارو 
حقش،  به  ستم دیده  آرتور  رسیدن  برای 
باز  »چاپلین«  و  کاپرا«  »فرانک  آثار  تِم  به 
جوکر،  عجیب وغریب  در صحنه ی  می گردد. 
و  زرق  پر  لباس های  آن  با  گاتهام  نواب های 
برق  مخصوص شان، بیننده را به یاد صحنه ی 
ویژه ای از » Modern Times« می اندازد. 
سال  از  فیلمی  به  را  اثرش  باید  فیلیپس  چرا 
را  خودش  نمی خواهد  اگر  بزند،  گره   193۶

میراث دار معرفی کند؟
جوکر در هرج ومرج و آشوبی که جرقه ی 
آن را جنایات آرتور زده، به اوج می رسد. او سه 
بچه پولدار را در متروی کثیف به قتل رسانده 
و این عمل، نادارها را علیه داراها برانگیخته. 
و  ماسک پوش  جمعیتی  دست  در  شهر  حاال 
به  آرتور  اند.  انتقام  پی  در  که  است  مایوس 
به  گرگی  مانند  می زند؛  دوستی  لبخند  آن ها 
توله  هایش. سپس روی کاپوت موتری له شده 
باال می شود و در میانه ی تشویق ماسک پوشان، 
به خود می بالد. )می توانی حس کنی که فیلم 
تفاوت  جوکر  می دهد.(  تبریکی  را  خودش 
چندانی با »White Heat« یا »اوج التهاب« 
وارنر«  »برادران  محصول  که   ،19۴9 سال 
قاتلی  نقش  در  کاگنی«  »جیمز  بازیگری  با 
مشکالت  که  است  آرتور  به نام  »مادرُمرده« 
خنده  با  و  می کند  غرقش  روانی  روحی 
آن زمان  در  ندارد.  می رود،  تباهی  روبه سوی 
ناراحتی  و  نگرانی  مایه ی   White Heat
»تایمز« شده و نوشته بود: »بگذارید هوشیارانه 
فیلم  یک  نیز  التهاب«  »اوج  که  دهیم  هشدار 
شرور است و تاثیرات آن بر احساسات افراد 
است.«  محاسبه  غیرقابل  اثرپذیر،  یا  ناپایدار 
اما نگران نباشید، جوکِر فیلیپس جای نگرانی 
محاسبه  آخرش  ثانیه های   تا  آن  تاثیر  ندارد. 
»جوکر«  به نام  چیزی  داشتم  انتظار  من  شده؛ 

سرگرم کننده باشد. خیلی احمق بودم. 

با  فلِک«  »آرتور  »جوکر«،  آغازِ  در 
آینه ای  مقابل  فینیکس«،  »واکین  بازیگری 
نشسته، انگشت دو دستش را به دو گوشه ی 
دهانش چنگک می کند و به دو طرف و سپس 
لب  بر  پوزخندی  می کشد،  پایین  بعد  و  باال 
با  می کند.  دهن کجی  دلقک  واقع  در  دارد. 
دیدن این قیافه ی آرتور، ما به فکر ماسک های 
کمیک و تراژیکی که بازیگران درام های یونان 
دو ساعت  می افتیم. طی  می پوشیدند،  باستان 
به  آینده ی فیلم، دو حالت کمیک و تراژیک 
هم جوش می خورند و این جوش خوردن تا 
نمی توانیم  دیگر  که  می کند  پیدا  ادامه  زمانی 
نور را از تاریکی و گریه را از خنده تشخیص 

دهیم.
آرتور دلقکی است که می خواهد کمدین 
او  نیست.  با مزه  اما جوک هایش اصال  شود، 
در یک برنامه ی کمدی در حدی گند می زند 
که فیلم آن مایه ی تمسخر سایر کمدین ها و 
شوهای تلویزیونی می شود. طنز ماجرا همین 
است. آرتور در شهر »گاتهام« زندگی می کند 
و همان طور که همه می دانند گاتهام برابر است 
با نیویورک منهای آرامش و سعادت معنوی. 
 »Blow Out« از دیدن تابلوهای تبلیغاتی
و »Zorro: The Gay Blade« سر در 
سینماها، می توان حدس زد که داستان فیلم در 
سال 19۸1 اتفاق می افتد. آرتور برای شرکتی 
آن طرف  طرف  این  دلقک  که  می کند  کار 
یکی  می فرستد.  سرگرم کننده  اجراهای  برای 
پیاده روهای  ایستادن وسط  از کارهای آرتور، 
خیابان، با بینی سرخ و کاله گیس سبز و گرفتن 
تابلوی تبلیغاتی یک فروشگاه محلی در دست 
است. وقتی اوباش ها تابلوی او را از دستش 
می قاپند و فرار می کنند، آرتور با آن کفش های 
تعقیب  از  سنگینش، دست  بی ریخت  دلقکی 
دلقک  دیگری،  صحنه ی  در  نمی دارد.  بر 
از  تا  می دهد  آرتور  به  را  اسلحه ای  دیگری 
خودش مواظبت کند. اما این اسلحه هنگامی 
که آرتور سرگرم اجرا برای کودکان سرطانی 
ترانه   و  است  گاتهام  شفاخانه های  از  یکی 
»اگر خوشحال هستی و می دانی که خوشحال 
هستی، دست بزن« را می خواند، از جیبش به 
زمین می افتد. اجرای این ترانه ی برای آرتوری 
که می گوید »در کل زندگی لعنتی ام یک دقیقه 

خوشحال نبوده ام« سنگین تمام می شود.
فیلیپس«،  »تاد  کارگردانی  به  جوکر 
قبلی  فیلم های  است.  بدبخت   یک  مانیفست 
فیلیپس، از »Road Trip« در ۲000 گرفته 
سه گانه ی  و   ۲003  »Old School« تا 
فناناپذیر  حماقت  بر  همه   ،»Hangover«
برای  او  کله شقی های  و  امریکایی  مرد 
شاید  شده اند.  بنا  بزرگ سالی  از  طفره رفتن 
بتوان گفت که آرتور فلِک نیز نمایشی است 
محوش، در پیچ وتاب جدید این تِم. او هنوز 
)با  »پِنی«  پیر خود،  مادر  با  آپارتمان  یک  در 
بازیگری »فرانسیس کانروی«( زندگی می کند. 
مادر و پسر به هم نزدیک اما رابطه ی پرتنشی 
دارند. آرتور موهای مادرش را در وان حمام 
می شوید. اما آرتور سرگردان و به دنبال مونس 
دیگری است. او همچنین که با مادر مجردی 
)با بازیگری »زازی بیتز«( که در همان ساختمان 
زندگی می کند، دوست می شود، یا فکر می کند 
که دوست شده است، با یک مددکار اجتماعی 
از سوی  که  واشنگتن«(  »شرون  بازیگری  )با 
دولت برای نظارت بر دارو و درمان اشخاصی 
می کند.  مالقات  شده،  منصوب  آرتور  مانند 
اجتماعی  مددکار  صحبت های  البه الی  از  ما 
و  مریض  گذشته  در  آرتور  که  می فهمیم 
بستری بوده. او کارتی با خود حمل می کند که 
باید مواقعی که مشکل اش عود کرد به مردم 
»برای خنده ام  کارت جمله  نشان دهد. روی 

مرا ببخشید، من بیمارم« نوشته شده.
ممکن  بیماری  این  آیا  بیماری؟  چه  اما 
باشد که در اصل  است »بی اختیاری عاطفی« 
یک اختالل عصبی است و باعث خنده و یا 

گریه غیرقابل کنترل می شود؟ شاید.
می شود،  استرس  دچار  آرتور  وقتی 

می زند؛  خنده  زیر  کفتارگونه  و  ناگهانی 
ناگهانی این خنده متوقف و جایش را به گریه 
می دهد؛ مرز خنده و گریه ی آرتور پیدا نیست، 
وقتی دوربین نزدیک می شود، ما رد اشک های 
آرتور را روی صورت خندانش که برای نقش 
این حال،  با  می بینیم.  شده،  سفیدرنگ  دلقک  
تمرکز فیلم براین نیست که کجای کار آرتور 
می لنگد. فیلم صرفا ما را دعوت می کند ببینیم 
کنترلش خارج  از  رفته رفته  آرتور  مشکل  که 
ندارد.  ابایی  خشونت  از  دیگر  او  و  می شود 
فیلم ارتباط مبهمی را بین رشد این مشکل در 
وجود و فضای شخص آرتور و همچنین یک 
ناخوشی اجتماعی گسترده تر پیشنهاد می کند. 
می  گوید:  آرتور  جوکر،  از  صحنه ای  در 
»آیا فقط منم یا آن بیرون کل شهر به دیوانگی 

افتاده؟«
می افتد،  اتفاق  جوکر  در  که  حوادثی 
نیستند. حوادث دو  حوادث »کم جاِن« پی هم 
اتفاق می افتند. برای مثال، در تصادفی  به دو 
جذاب دو صحنه اصلی فیلم در توالت عمومی 
اتفاق می افتند. دو سکانس ممتد نیز در مترو 
اتفاق می افتد. در یکی از این سکانس ها آرتور 
برای اولین بار از اسلحه ی خود استفاده می کند 
از  که  را  او  پولیس  مامور  دو  دیگری،  در  و 
این واگن به دیگری می پرد، تعقیب می کنند. 
مهم تر،  دو  به  دو  صحنه های  این  همه  ی  از 
یکی  داریم.  پدر  شخصیت  دو  جوکر  در  ما 
»موری فرانکلین« )با بازیگری »رابرت دنیرو«( 
مجری یک شوی تلویزیونی و کسی که آرتور 
می خواهد زیر پر و بال وی جایگاهش را در 
کمدی پیدا کند، است و دیگری »توماس وین« 
)با بازیگری »برت کالن«(، ثروت مند بی رحم 
است که خودش را برای مقام شهردار گاتهام 

جوکر؛ خندیدن به بدبختی و دهن کجی به جامعه

نامزد کرده. سی سال پیش، پنی فلیک کارمند 
توماس وین بوده و آرتور امیدوار است که از 
استفاده  خودش  نفع  به  دوردست  پیوند  این 
خانواده اش  تحقیر  جز  وین،  از  هرچند  کند 
صحنه ای  در  وین  نمی شود.  نصیبش  چیزی 
کسی  خود  برای  که  ما  از  »آن عده  می گوید: 
نگاه  نشده اند  که  کسانی  به  همواره  شدیم 
می کنند و چیزی جز دلقک نمی بینند.« )وین 
در جوکر پسری دارد به نام »بروس وین«، که 

کودکی همان »بتمن« خودمان است.(
آب  از  جنجال برانگیزی  فیلم  جوکر  
درآمده. از تماشاگران فیلم گرفته تا منتقدین 
کسانی  گوشه  یک  در  کرده.  خود  درگیر  را 
قرار دارند که آن را شاهکار می خوانند و در 
جانب مقابل، کسانی هستند که می ترسند اثر 
به  است  ممکن  فینیکس  بازیگری  با  فیلیپس 
به خصوص  تنها،  افراد  برای  مجوزی  عنوان 
کنار  در  که  کند  عمل  آشفته ای  سفیدپوستان 
هنر  آموزش  از  پوچی،  و  بدبختی  احساس 
آشوب گری و خشونت ورزی استقبال می کنند.
مورد  در  دیده اند،  را  جوکر  که  کسانی 
فینیکس  توانایی  آن  و  دارند  توافق  یک چیز 
در اجرای نقشش است. شاید در فیلم چهره ی 
اوست  بدن  تمام  این  اما  باشد  او گریم شده 
خود  گرد  که  پوست استخوانی  فنر  مانند  که 
پیچانده شده، انرژی فیلم را تامین می کند. او به 
قدری الغر است که وقتی از کمر خم و راست 
می شود، تیر پشت و استخوان های شانه اش از 
است  فرشته ای  او  آیا  می زنند.  بیرون  پوست 
که از آسمان ها سقوط کرده و بال هایش قطع 
شده یا اسکلتی که یک پایش لب گور است؟ 
به نظرم »فرانسیس بیکن«، اگر در قید حیات 
می بود، با چشم گرسنه به آرتور خیره می شد.
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در  که  بی رمق  و  آواره  انسان های  سرگردان  روح  نداشت؛ 
کویر زندگی گم شده است، در صدایی او نگفته هایش را پیدا 
می کند. ضیا یک مهاجر است، مهاجرت وقتی در کنار هویت 
افغانی عجین شود، خیلی فرصت ها بر آدم تنگ تر می شود. با 
این حال ساحل مست و دل انگیز می خواند و شور و شرر را 

یکجا خلق می کند.« 
دوران کودکی

در  شمسی  13۶5هجری  سال  زمستان  در  ساحل  ضیا 
روستای »بابه« در ولسوالی جاغوری والیت غزنی به دنیا آمده 
است. ظاهرا پدرش در مقایسه با سایر اهالی دهکده، بهتر از 
پس مدیریت زندگی اش بر آمده بوده است، چون وضعیت 
دغدغه ی  یعنی  این  بوده.  خوب  نسبتا  خانواده  اقتصادی 
نیازهای اولیه ی زندگی آنقدر چاق نبوده که امکان توجه به 
نیازهای زیبایی شناختی وجود نداشته باشد. بلکه وجود داشته 

است. 
پدر همیشه موسیقی گوش می کند. یک تیپ 530 دارد که 
در تمام روستا بی جوره است. آن تیپ گاه و بی گاه دو خریطه 
»فیته« را مرتب می چرخاند و امواج آوازهای که به فضا پخش 

می کند، بر روان ضیای کوچک بسیار اثر می گذارد. 
است.  فرزند خانواده  از هفت  فرزند  ضیا کوچک ترین 
او  می شود.  تعطیل  مکاتب  می رسد،  مکتب  سن  به  وقتی 
خواندن و نوشتن را در مسجد محل فرا می گیرد. چون صدای 
ایام  در  و  می  گوید  اذان  یومیه  نماز  اوقات  در  دارد  زیبایی 
عاشورا نوحه می خواند. چند سال بعد وقتی مکاتب دوباره 
به  بچه های روستا  دیگر  و  او  باز می شود،  به روی کودکان 
به آموزش  بازار محل می روند و در دکان های بدون سقف 
فرش  از  اثری  و  چوکی  از  خبری  چون  می شوند.  مشغول 
چهار  می خوانند.  را  درس های شان  ریگ ها  روی  نیست، 
صنف درس می خواند. سیزده ساله می شود. وضعیت معیشت 
خانواده تغییر می کند. افغانستان به دست امارت اسالمی طالبان 
افتاده است. پدر ناگزیر می شود دست به مهاجرت بزند؛ در 
یکی از روزهای سال 137۸ خانواده اش را در یک موتر جیپ 
روسی چهاردروازه سوار می کند و به مقصد کویته ی پاکستان 

حرکت می کنند. 
شامل صنف  و  می رود  نور«  »لیسه ی  به  کویته  در  ضیا 
چهارم می شود. ضیا در این سال ها دغدغه ی دیگری جز درس 
خواندن ندارد. درس هایش را هم خوب می خواند. هر سال 
اول نمره می شود. عالوه بر مکتب در آموزشگاهای محل به 

سقابه و دو شهرک فلتر نصب کرده اند.« آقای غالمی می افزاید 
در این مدت شماری از این منابع آلوده کننده نیز مسدود شده 
بلندمنزل، دو شهرک، 1۲ حمام و یک هوتل را  است: »۲۴ 
مسدود کرده بودیم. حاال دوباره در حال بررسی هستیم که 

تخلف نکرده باشند.«
مدت  کوتاه  طرح  در  می کند  تأکید  غالمی  آقای 
مسئولیت های که به که شهرداری کابل سپرده شده است، تا 

حاال به گونه ی منظم انجام شده است.
نفتی مکلف  برشنا و تصدی مواد  این طرح،  بر اساس 
شده بودند که بهای گاز و ساعات قطعی برق را به حداقل 

برسانند. 
شرکت برشنا می گوید که در حال حاضر قطعی برق به 
طور اوسط به هفت ساعت در ۲۴ ساعت کاهش یافته است. 
وحیداهلل توحیدی، سخن گوی برشنا به روزنامه اطالعات روز 
گفت که قطع برق هم اکثر در موقع شام اعمال می شود. به 
گفته ی او در حال حاضر شهر کابل حدود 550 میگاوات برق 

دارد اما نیاز کابل ۶50 میگاوات است.
اننجنیر نیک محمد می گوید که قطع شدن برق در ساعات 
شام همزمان می شود به روشن شدن مرکزگرمی  و بخاری ها. 
برق کار  با  فلتر تصفیه دود سنگ ذغال  او چون  به گفته ی 
می کند، اگر برق نباشد از فعالیت باز می ماند و به این ترتیب 

تالش ها برای نصب فلتر عبث می شود. 
در عین حال اقدامات اداره ی مواد نفتی به گشایش ۲9 
محل توزیع گاز به قیمت 50 افغانی برای نفوس پنج ملیونی 
اجتماعی  شبکه های  در  عکس های  می شود.  خالصه  کابل 
منتشر شده است که نشان می دهد مردم در صف های بسیار 

طوالنی منتظر نوبت برای خرید گاز هستند. 

با اینکه هنرمند فرسنگ ها از مهد موسیقی کالسیک شرقی دور 
بود، اما صبورانه تالش کرده بود تا گروهی حرفه ای را گرد هم 

بیاورد و آثار تازه خلق کند. 
سازهای  از  استفاده  او،  موسیقی  جذابیت های  از  یکی 
مختلف چون دلربا، سیتار، گیتار و نی در کنار سازهای معمول 
چون طبله، کیبورد و هارمونیه بود. این تنوع در هنرمندان گروه 
نیز بود؛ چنانکه هنرمندانی با اصالت هندوستانی، استرالیایی و 
افغانستانی عضو گروه بودند. از آن جمله هنرمند پیشکسوت 
»رامین  و  می نواخت  سیتار  گداز«،  خلیل  »استاد  افغانستان، 
و  باتجربه ترین  از  یکی  نوا  رامین  بود.  گروه  نواز  طبله  نوا« 
حرفه ای ترین هنرمندان طبله نواز است که با هنرمندان بزرگ 
هندی و افغانستانی از جمله داوود سرخوش همکاری طوالنی 

داشته و دارد.
از طرف دیگر ساحل نشان داد که نمی خواهد آوازخوان 
پاپ و عامه پسند باشد و رفته است سمت موسیقی کالسیک، 
موسیقی  معمول  چارچوب  بند  و  قید  در  چندان  بازهم  اما 
کالسیک نمانده و دست به تجربه های نو زده است. به طور 
مثال در چند آهنگ از شعرهایی با لهجه ی هزارگی استفاده 
شاعران  شعرهای  از  استفاده  کنار  در  همچنین  و  بود  کرده 
قدیم تر چون بیدل، حافظ و عالمه اقبال، بر روی شعرهایی از 

ناچارند که برای گرم کردن خانه ی شان از سنگ ذغال استفاده 
کنند. 

شده،  گنجانده  مدت  کوتاه  طرح  در  که  دیگری  مورد 
و  گچ  وکارخانه های  داش های خشت  فعالیت  متوقف کردن 
شهر  حومه های  از  ریگ ریشن،  شرکت های  اخراج  همچنان 

کابل است. 
آلودگی  درد  کار  این  که  می گوید  اما  آقای وطندوست 
هوا را درمان نمی کند. او استدالل می کند که در فصل سرما 
می شود،  متوقف  تقریباً  ساختمان سازی  که  این  موجب  به 
داش های خشت، کارخانه های گچ و شرکت های تولیدی ریگ 
نیز اکثراً متوقف است. بناً به گفته ی او توقف این کارخانه ها و 

شرکت ها روی آلودگی هوای کابل تأثیر چندانی ندارد.
در سوی دیگر خان محمد وردک، رییس کمیسیون محیط 
زیست مجلس نمایندگان، ماهیت و مواد این طرح کوتاه مدت 
کاهش آلودگی هوای پایتخت را مؤثر می خواند و می افزاید که 
این طرح آلودگی هوای پایتخت را کاهش می دهد، مشروط 
به این که تمامی ۲۲ نهاد، مسئولیت های شان را آنطور که باید 
انجام دهند. به گفته ی او تنها شهرداری و اداره ی ملی محیط 

زیست نمی توانند از عهده ی این کار بیرون شوند.
سید حیات اهلل عالمی، عضو دیگر کمیسیون منابع طبیعی 
نهادهای که  نمایندگان در مجموع  و محیط زیست مجلس 
متهم  کارشکنی  به  را  بودند  طرح  این  عملی کردن  مسئول 
می کند و می افزاید که این نهادها حتا در جلسات محیط زیستی 
شرکت نمی کنند: »اداره ی محیط زیست یک سری اقدامات 

انجام داده است اما دیگر ادارات سهل انگاری کرده است.« 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره ی  در  مسئوالن 
در  حاال  تا  برنامه  این  آغاز  از  که  می گویند  کابل  شهرداری 

شاعران معاصر چون ضیاء قاسمی، ابراهیم امینی، ناصر نادر، 
نعمت دریاب و طاهر هجران آهنگ ساخته بود؛ آهنگ هایی 
آماتور طرف  آوازخوان جوان و  با  که نشان می داد، شنونده 
توانمندی   و  شم  که  هست  کسی  کار  شاهد  بلکه  نیست، 
از  خوب تر  را  غزل  سبک  عرصه ی  در  موسیقایی  آفرینش  

خوب یاد گرفته است.
از آن پس صدای ساحل روز به روز فراگیرتر و رساتر 
شد و هواداران پر و پاقرص خودش را پیدا کرد. او در محفل 
نیز تقدیم  بامیان دور، ده آهنگ جدید دیگر  آلبوم  رونمایی 
مخاطبانش کرد. این آهنگ ها تحت پوشش یک آلبوم جدید 
به نام »هوای خطر« گرماگرم به دست مخاطبانش رسید. طی 
سال های بعد، چند کنسرت در استرالیا و اروپا برگزار کرد و 
چند تک آهنگ دیگر نیز ساخت و منتشر کرد. این فعالیت ها 
در کنار شخصیت متین و سربه زیرش، از او هنرمندی ساخت 

که حاال همه دوستش دارند. 
شماری او را »ستاره ی نو درخشش موسیقی« لقب دادند 
کردند.  توصیف  آوارگی«  تازه ی  را »صدای  او  برخی هم  و 
و  می خواند  متین  می کند،  انتخاب  خوب  »او  نوشت:  یکی 
دید مسئوالنه به هنر دارد. تعهد و رسالت هنری اش را خوب 
درک می کند.« دیگری اظهارنظر کرد: »او را نمی شود دوست 

راستای کاهش آلودگی هوای پایتخت این دو اداره کارش را 
طبق برنامه انجام داده است.  

در یک ماه گذشته چه کارهای شده است؟
کابل  شهرداری  محیطی  صحت  رییس  غالمی،  حسن 
می گوید که بخشی از این طرح که به این نهاد مربوط می شود، 
به طور مؤثر در حال انجام است و »پیشرفت های خوبی« در 

این راستا انجام شده است.
آقای غالمی می گوید که با شروع این برنامه، اجرائات 
درصد   90 حدود   شهرداری  زیستی  محیط  فعالیت های  و 
افزایش یافته و بهتر شده است: »هر روزه چهار گروه که شامل 
محیط  از  ملی حفاظت  اداره ی  کابل،  نماینده های شهرداری 
زیست و فرماندهی پولیس کابل می شوند، به ساحه می روند و 
اقدامات چون بستن اصناف به دلیل عمل نکردن به این طرح 

و نصب فلتر انجام می شود.«
در همین حال انجنیر نیک محمد، رییس نظارت و تفتیش 
پی  در  که  می گوید  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره ی 
راه اندازی این برنامه، یکی از مواردی که به خوبی در حال 
سنگ  ذغال  دود  تصفیه کننده ی  دستگاه  نصب  است،  انجام 
در بلندمنزل ها، شهرک ها، هوتل ها، حوض ها و حمام ها بوده 

است.
حسن غالمی می گوید که از شروع این برنامه تا کنون 
۲۲0 منبع آلوده کننده، شامل 75 بلندمنزل، شش شهرک، 3۶ 
حمام و سقابه و 1۸ هوتل در سطح شهر کابل شناسایی و 
بررسی شده است: »1۴ بلندمنزل، سه حمام، دو شهرک تعهد 
کرده اند که فلتر معیاری نصب می کنند. ۲5 صنف دیگر شامل، 
کارخانه های تولیدی، آهن، کاغذ تشناب و چند مورد دیگر 
نیز تعهد کرده اند که فتلر نصب می کنند. تا حاال 1۴ حمام و 

نام  به  شد  همگانی  موسیقی  آلبوم  یک  پیش  سال  سه 
»بامیان دور« و از آن آوازی به گوش ها رسید که عالقه مندان 
هنر موسیقی در افغانستان را شگفت زده کرد؛ آوازی که فقط 
برخوردار  نیز  اصالت خاص  و  لطافت  از  نبود،  زیبا  و  گیرا 
بود. اگر این آواز چهار دهه پیش ـ  زمانی که تازه رادیو در 
افغانستان کارش را آغاز کرده بود  ـ به نشر می رسید، شاید 
این گمان را به وجود می آورد که هنرمندی به پختگی استاد 
»فطرت ناشناس« و حنجره ا ی به گیرایی »ظاهر هویدا« پشت 
این صدا و آهنگ ها نشسته است، اما صدا و سیمای او باهم 
در اوایل سال ۲01۸ در انترنت باال آمد و به گردش افتاد. همه 
دیدن که نه صدا شناخته شده است و نه صاحب صدا هنرمند 
کهن سال، بل جوانی با موهای نسبتا بلند خالق این آهنگ های 
شنیدنی است؛ کسی که تا آن زمان زیاد نام و آوازه ای نداشت 

و مردم حتا اسمش را نشنیده بود.  
اسمش »ضیا ساحل« است. ساحل با همان یک آلبومش 
نشان داد که صدای خوش او در آوازخوانی به پختگی الزم 
رسیده و به دانش هنر موسیقی آراسته و پیراسته شده است. 
و  نازک نوایی ها  داشت،  باالیی  کیفیت  آهنگ هایش  ساختار 
باریکی های سبک غزل به خوبی در درون ضرب ها و آالب ها 
خوش نشسته  بود، در انتخاب شعرها دقت زیادی شده بود و 

قیمت گاز در کابل از مرز 100 افغانی گذشته، برق کم 
از کم نیم روز قطع است و واردات سنگ ذغال مثل سابق 
جریان دارد. کاهش قیمت گاز و زمان قطعی برق و جلوگیری 
از واردات سنگ ذغال به کابل از مواردی بودند که در »طرح 
کوتاه مدت جلوگیری از آلودگی هوای کابل« در نظر گرفته 
می گذرد،  برنامه  این  آغاز  از  ماه  یک  که  حاال  است.  شده 
دست کم سه مورد در این طرح نتیجه ی برعکس داده است؛ 
مواردی که به گفته ی مسئوالن اداره ی محیط زیست، مؤثریت 

نصب فلتر را نیز به شدت کاهش داده است.
محمدرضا خوشک وطندوست، معاون کمیسیون منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس نمایندگان می گوید که طرح 
کابل  هوای  آلودگی  کاهش  برای  رییس جمهور  مدت  کوتاه 
نه تنها که مؤثریت نداشته که برعکس نیز عمل کرده است: 

»قیمت گاز 30 تا ۴0 افغانی افزایش یافته است.«
این  نهادهای که مسئول  آقای وطندوست می افزاید که 
بلند منزل را  طرح بودند در روزهای نخست چند حمام و 
بست، اما این روند را ادامه نداد: »این طرح شبیه این بود که 
یک کلوخ را گذاشتند و از آب رد شدند و یک مشت خاک را 

هم گرفتند و به چشم مردم زدند.«
این  قیمت  در  که  می گویند  ذغال  سنگ  فروشنده های 
سوخت تغیری رونما نشده است، زیرا روزانه به قدر کافی 
تُن  یک  در حال حاضر  می شود.  وارد  کابل  به  ذغال  سنگ 
سنگ ذغال در بازار کابل به 10 هزار افغانی به فروش می رسد؛ 
نرخی که به گفته ی فروشنده های این مواد سوخت، پیش از 
آغاز طرح کوتاه مدت حکومت برای کاهش آلودگی هوا نیز، 

همین بود. 
آنان می گویند وقتی مردم سوخت بدیل نداشته باشند، 

با استقبال قابل قبول که از »دختر مقبول هزاره« می شود، 
انگیزه اش برای تمرین و یادگیری موسیقی چند برابر می شود. 
در سال ۲00۴ یک آلبوم دیگر به نام »نوای ساحل« به نشر 
می رساند که متشکل از ده آهنگ است و بیشتر آهنگ ها را 

خودش ساخته است. 
در سال ۲005 از مکتب فارغ می شود و به کابل می آید تا با 
سپری کردن آزمون کانکور، وارد رشته ی موسیقی دانشکده ی 
هنرهای زیبای دانشگاه کابل شود، اما با کمی پرس و جو در 
مورد کیفیت آموزش موسیقی در دانشگاه کابل، از تصمیمش 
ایالت  به  آنجا  از  می گردد.  باز  کویته  به  و  می شود  منصرف 
سند می رود و در کارگاه آموزش موسیقی استاد پیرل ماندگار 
می شود. پس از چند مدت شاگردی، رسما وارد گروه موسیقی 
استاد پیرل می شود که به مناسبت ها و جشنواره های مختلف 
در سراسر ایالت سند، به هنرنمایی و آوازخوانی می پردازند. به 
مرور آنقدر به صورت چشم گیر پیش رفت می کند که رابطه ی 
مبدل  صمیمانه  و  ناب  دوستی  یک  به  استادی،  ـ  شاگردی 
می شود. از این دوستی عالوه بر تمرین آواز، نواختن کیبورد، 
هارمونیه و طبله را یاد می گیرد. یک سال بعد برای یادگیری 

چیزهای بیشتر و بهتر راهی شهر الهور می شود.  
استاد  خان«،  حامدعلی  »استاد  شاگردی  به  الهور  در 
پرآوازه و صاحب سبک پاکستانی زانو می زند. یک سال بعد 
ناگهان در می باید که او با ده سال زندگی در پاکستان نتوانسته 
است هیچ ریشه ای در آن آب و خاک بدواند. بنابراین ناچار 
است دوباره آواره شود و این بار به جای بسیار دورتر که نامش 
استرالیا است. سرانجام پس از ده سال زندگی در پاکستان و 
هشت سال آموزش موسیقی کیالسیک در آن کشور، در سال 

۲00۸ میالدی پرواز می کند به سوی استرالیا. 
زندگی در استرالیا

با ورود به استرالیا به این نتیجه می رسد که نمی تواند با 
موسیقی زندگی کند. از یک طرف دلش نمی خواهد از هنر 
موسیقی برای خودش منبع درآمد درست کند و از طرف دیگر 
اگر این کار را بکند، باید به موسیقی ای بپردازد که بازار دارد. 
به همین خاطر به مدت شش نمی تواند در دریای موسیقی 
نمی کند. روزها  ترک  را هم  اما هیچ وقت ساحل  کند،  شنا 
کار می کند و شب ها برای دل خودش می نوازد و می خواند 
در  ساختمانی  کار  سال  دو  یکی  از  پس  می کند.  تمرین  و 
در  استرالیا،  مختلف  در شهرهای  آن شرکت  و  این شرکت 
نهایت خودش شرکت به نام »آیکان گروپ« در شهرملبورن 

درازمدت پنج ساله، به ادرات مسئول دستور داد که طرح کوتاه 
مدتی برای کاهش آلودگی پایتخت ترتیب کنند. 

مسئولیت تطبیق این طرح به عهده ی اداره ی ملی حفاظت 
از محیط زیست، شهرداری کابل و وزارت داخله سپرده شد. 
دیگر  و  خشت پزی  داش های  فعالیت  طرح،  این  اساس  بر 
آلوده کننده های بزرگ  دیگر را تا پایان زمستان مسدود شده و 
مالکان ساختمان های رهایشی، حوض های آب بازی، حمام ها، 
هتل ها و دیگر آلوده کننده های عمده را موظف می شوند که از 
کنند. عالوه بر  استفاده  زغال  دود  تصفیه  کننده ی  دستگاه های 
آن، در چارچوب »برنامه ی فوری« برای کاهش آلودگی هوای 
پایتخت، به ریاست ترافیک پایتخت وظیفه سپرده شد که از 
عبور و مرور موترهای فرسوده در شهر جلوگیری کند. این 
طرح ادارات دولتی، شرکت ها و نهادهای خصوصی را مکلف 

می کند  رشد  آنقدر  مرور  به  گروپ  آیکان  می کند.  تاسیس 
احساس   ۲01۴ سال  در  که  می آورد  درآمد  ساحل  برای  و 
می کند بیش از نیازش پول دارد. دیگر برآورده کردن نیازهای 
اولیه ، او و هنرش را تهدید نمی کند و پس از این نه تنها به 
درآمد اقتصادی از راه موسیقی بی نیاز است که می تواند روی 
موسیقی که خودش آن را دوست دارد، هزینه کند. سرانجام 
پس از شش سال ماندند در ساحل، تصمیم می گیرد جدی تر 

دل به دریا بسپارد؛ به دریای هنر موسیقی. 
اولین کاری که می کند این است؛ با تعداد از نوازندگان 
و هنرمندان افغانی مقیم استرالیا ارتباط برقرار می کند. طی دو 
سال همکاری و ارتباط با نوازندگان چون رامین نوا، سهیل 
مظفر، استاد خلیل گداز، شعیب صافی و دیگران، آلبوم »بامیان 

دور« با 9 آهنگ در سبک غزل آماده ی ثبت می شود. 
هند،  فرهنگی  حوزه ی  شامل  موسیقی  در  غزل  سبک 
پاکستان و افغانستان می شود. غزل یکی از روش های موسیقی 
است که شعر در این شیوه  از بزرگان ادبیات، مثل بیدل، موالنا، 
حافظ و دیگران انتخاب می شود. ضیا ساحل اگر در انتخاب 
شعرهای شاعران جدید برای آهنگ هایش اولین نفر نباشد، 
اولین  بدون شک  هزارگی  لهجه ی  با  غزل هایی  انتخاب  در 
غزل  هزارگی  لهجه ی  به  که  شاعران  بتوان  شاید  است.  نفر 
نیز در این نو آوری سهیم دانست. به هر حال  می سرایند را 
بامیان دور، غزل هزارگی  آلبوم  میان 9 آهنگ  از  سه آهنگ 
است. این سه غزل، اولین غزل های هزارگی است که جامه ی 
موسیقی به تن کرده است. برای همین، کار ساحل در نوع 
خودش کاری است بکر و اصیل که تا قبل از او کسی نتوانسته 

به آن دست یابد. 
سبک غزل همان طور که از نامش معلوم است، از قالب 
شعری غزل گرفته شده و همان سانی که در شعر واژه ها در 
یک بیت می توانند به هر سو بروند ولی در آخر بیت به ردیف 
همانا  که  انتره  یک  در  هم  غزل  موسیقی  برگردند،  قافیه  یا 
یک بیت است، می تواند گردش ها، شاه فرد ها، تکرار ها، گلو 
زدن ها و سرگم های بی شمار، جهت نمایش اجرای واراسیون 
یا اشکال مختلف میلودی در داخل راگ داشته باشد، اما در 
ختم انتره باید دوباره همان سانی که شعر به قافیه برمی گردد، 

میلودی هم به متن اصلی یا )َسم( یا )ُگر( برگردد. 
آلبوم »بامیان دور« عموما در سبک غزل، در سال ۲01۶ 
از  ثبت می رسد و در سال ۲01۸ رونمایی می شود. پس  به 
رونمایی آن است که ضیا ساحل هم راهش را پیدا می کند 
اروپا  به  را  او  پای  شهرت  این  می رسد.  شهرت  به  هم  و 
در کشورهای  به حال چند کنسرت خوب  تا  او  می کشاند. 
افغانستان  در  هنوز  اما  است،  کرده  برگزار  استرالیا  و  ارپایی 
کنسرتی نداشته است. با این حال هر از گاهی به افغانستان 
می آید و یکی دو هفته می ماند و بر می گردد. آخرین باری 
که به کابل آمده بود، همین چند روز پیش بود. من او را در 
خانه ی یکی از دوستانش در کارته چهار کابل مالقات کردم. 
در اولین دیدار به قول سهراب سپهری هنرمندی بود »وسیع و 
سربه زیر و سخت«. کارهای زیادی روی دست دارد. به امید 

ادامه، به امید آینده! 

می کند که به جای زغال سنگ و چوپ از گاز مایع و برق 
برای گرمایش استفاده کنند.

در چارچوب »طرح فوری«، اداره ی ملی استاندارد موظف 
استخراج  معیارهای  روزه،  موعدی ۲0  در  تا  که  است  شده 
نهایی شدن  از  پس  کند.  تدوین  را  تصفیه شده  سنگ  زغال 
این استندرد، ورود زغال سنگ غیرمعیاری و تصفیه نشده به 
اداره ی  پایتخت ممنوع خواهد شد. همچنان »طرح فوری«، 
مواد نفتی را مأمور کرده است که قیمت یک کیلو گاز مایع را 
به عنوال سوخت بدیل به زیر 50 افغانی کاهش دهد تا به عنوان 

سوخت بدیل به جای زغال سنگ یا چوب استفاده شود.
حاال اما که حدود یک ماه از آغاز این طرح می گذرد، نه 
تنها که به کاهش آلودگی هوای پایتخت کمک نکرده، بلکه 

نتیجه ی برعکس داده است. 

آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر می پردازد. همه چیز رو به راه 
است تا اینکه او یک روز متوجه می شود که بوله هایش، کبیر، 
شمس و صالح موسیقی کار می کنند. این سه برادر چند نوع 
آله ی موسیقی دارند و گاهی دور هم می نشینند، می نوازند و 
آواز می خوانند. سازها و آوازهایی که ضیا را به شوق می آورد 

و اراده ی او را برای یادگیری هنر موسیقی به کار می اندازد. 
یادگیری موسیقی

ضیا در همان دوران دانش آموزی، پنهان از خانواده اش به 
آموزشگاه موسیقی می رود. »عصمت نثار« اولین استاد موسیقی 
او، به عنوان نخستین درس »بچه جان لوگری« را به او یاد 
می دهد. ضیا که »رفتارش چون َکبک َزری« است، خیلی زود 
با دقت و تمرین این آهنگ و چند آهنگ دیگر را یاد می گیرد. 
این تب و تالش او اما خالف خواب های است که پدر برای 

آینده اش دیده است. پدر نمی خواهد پسرش هنرمند شود. 
به کمک و وساطتت بوله ها و استادش، در نهایت رضایت 
پدر را جلب می کند. وقتی به پدر قول می دهد که یادگیری 
موسیقی باعث نمی شود که او از دیگر درس هایش پس بماند، 
پدر هم به او قول می دهد که در یادگیری موسیقی صمیمانه 
و سخاوت مندانه حمایتش  کند. برایش یک کیبورد می خرد. 
آله ای که ضیا را ساعت ها، هفته ها و ماها در یک اتاق زندانی 
می کند. روز به روز کمتر از آن اتاق بیرون می رود و بیشتر 

تمرین می کند. 
پس از مدتی احساس می کند به یک استاد حاذق نیازمند 
است. حاذق ترین استاد که او می شناسد، »محمدپیرل میرالی«، 
پیرل هرسال  استاد  پاکستانی موسیقی کالسیک است.  استاد 
برای چند ماه در فصل گرما از ایالت سند به کویته می آید و 
به عالقه مندان موسیقی درس می هد. ضیا برای اینکه بتواند 
شاگرد او باشد، به کورس زبان اردو ثبت نام می کند. پس از 

اینکه اردو را یاد می گیرد، رسما هنرجوی او می شود. 
در خالل این آموزش های پراکنده، یک شب با تعدادی از 
دوستانش در یک خانه دور هم می نشیند و موسیقی می کنند. 
اتفاقا کسی از میان دوستانش سیستم ثبت صدا با خود آورده 
است. او تمام آنچه را که در آن شب خوانده می شود، ثبت 
می کند. بعد ده آهنگ را بر می گزیند و با کمی ویرایش در یک 
سی دی به نام »دختر مقبول هزاره« به نشر می رساند. این آلبوم 
با آنکه بدون خواست ضیا به نشر می رسد و تمام آهنگ هایش 
بازخوانی شده است، ولی با همه ی کمی ها و کاستی هایش، در 
کویته، کابل، غزنی و دیگر جای ها نام و آوازه ای به هم می زند. 

تصدی  مثل  دیگری  مسئول  ادارت  نیک محمد  انجنیر 
»با  نفتی و شرکت برشنا را به کارشکنی متهم می کند:  مواد 
برق  و  است  رفته  باال  گاز  قیمت  که  تأسف می گویم  کمال 
حداقل  باید  نفتی  مواد  تصدی  است.  روز  نیمه  حد  در  نیز 
شمار محالت توزیع گاز را دو برابر کند. تمام فلترهای که 
برای بلند منزل ها نصب شده است، توسط برق کار می کند؛ به 
این معنی است که اگر برق نباشد این فلترها یک شئی عبث 
است و تالش های اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست و 
شهرداری نیز عبث می شود. نتیجه اینکه این دو نها نتوانسته به 

تعهد خود عمل کنند.«
رییس جمهور غنی حدود یک ماه قبل با شدت گرفتن 
آلودگی  با  مبارزه  عالی  کمیسیون  ریاست  آلودگی هوا خود 
برنامه ی  کنار طرح  در  و  به عهده گرفت  را  پایتخت  هوای 

 یک ماه گذشت؛
طرح فوری جلوگیری از آلودگی هوای کابل به کجا رسید؟

از غزنی تا ملبورن؛ 
سفرنامه ی هنری ضیا ساحل

عابر شایگان
شبکه های  در  است«،  مرد  بی غیرتی  از  زن  »بی حجابی  تابلوی  عکس  نشر 
اجتماعی موجی از انتقادها و واکنش ها را برانگیخت و یک هفته ی تمام کاربران در 

فضای مجازی در مورد آن حرف زدند. 
این تابلو با ذکر نام مرجع نشر پیام در یکی از خیابان های شهر هرات نصب شده 
است: »اداره ی مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف«. نامی که یادآور 
حکومت پنج ساله ی گروه طالبان در دهه ی هفتاد خورشیدی است؛ حکومتی که نزد 

مردم افغانستان به خشونت، زن ستیزی و تندروی شهره است. 
این  از نصب  قبل  انصاری، روحانی مذهبی در هرات  مولوی مجیب الرحمان 
تابلو مدعی شده بود که »فساد اخالقی« در هرات افزایش یافته و با ایجاد »اداره ی 
امر به معروف و نهی از منکر« از حامیان و پیروانش خواسته بود که علیه »مفسدین« 

اقدام کنند.  
پس از همگانی شدن و همرسانی گسترده ی این تابلو، کاربران شبکه های اجتماعی 
علیه این روحانی مذهبی جبهه گرفتند و عملکرد او را عمدتا ناشی از افزایش تندروی 

در هرات و ضعف دولت در کنترل مراکز و مدرسه های دینی خواندند. 
برخی از کابران شبکه های اجتماعی با اقدام مشابه و دست کاری محتوای پیام 
جمله  از  کردند.  بازنشر  را  آن  و  نوشتند  آن  جای  به  پیام های جدیدی  تابلو،  این 
»چشم چرانی تو از بی ایمانی توست، برادرم چشمت را نگه دار و به کودکان تجاوز 
نکن. بدون شک جای تجاوزکاران جهنم است«؛ »حاملگی اجباری و پَی در پَی زن از 
بی غیرتی شوهر است« و »ازدواج زیر سن دختران از بی غیرتی مردان خانواده است«.
مجیب الرحمان انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات در گفت وگوی اختصاصی 
با بی بی سی فارسی از نصب این تابلو و اقدام هایش دفاع کرد و گفت که افغانستان باید 
یک وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. این روحانی مذهبی گفت که 
در افغانستان قانون صددرصد اسالمی نیست و دولت هم به خواست های مکرر آنها 
برای »اجرای شرع« اقدامی نکرده و به همین دلیل روحانیان مسئولیت دارند که خود 
دست به کار شوند. این روحانی که بیشتر مردم افغانستان او را از تبلیغ  های حاوی 
تندروی و تفرقه افگنی مذهبی و قومی اش می شناسند، گفت که او علیه »مفسدین« در 

هرات به ویژه در اداره های دولتی، مراکز آموزشی و دفاتر اقدام کرده است. 
ریحان تمنا، در صفحه ی حساب کاربری فیس بوکش با نشر یادداشتی گفته است 
که رفتارها و گفته های مجیب الرحمان انصاری، رنگ و بوی جرمی دارد و دولت باید 

علیه او اقدام قانونی کند. 
دایره ی  که  نیست  مهم  خطرناکند.  نیروهایی  چنین  وجود  ماهیت،  لحاظ  »از 
اقتدارش تا دروازه ی مسجدش باشد یا دوازه های یک شهر، مهم این است که این 
جریان ها به دلیل قدرتی که در تحریک توده ها دارند، می توانند بسیار سریع موج 
مردمی با رویکرد اعتراضی و آشوب گرانه ایجاد کنند و فضا را به شدت به هم بریزند.«
همزیسیتی  امکان  عدم  از  انصاری  آقای  که  است  نوشته  ادامه   در  تمنا  خانم 
طرف دار  و  زده  حرف  افغانستان  در  سنی  و  شیعه  مذاهب  پیروان  مسالمت آمیز 

محدودیت و محرومیت درصد قابل توجهی از مردم افغ انستان است. 
البته برخی کاربران معتقدند که مجیب الرحمان انصاری و افراد شبیه او هم حق 
دارند که فکر خود را با استفاده از وسایل مشروع و مسالمت آمیز تبلیغ کنند. عبدالکبیر 
صالحی در صفحه ی فیس بوک خود نوشته است که »محتوای این تابلو، نمایان گِر 
و  ندارم  سازگاری  سِر  ابداً  آن  با  من  که  فکری ای  سنِت  است؛  فکری  سنت  یک 
درون مایه های آن را سخیف و بی مایه می پندارم. اما علی رغِم این واقعیت، من هیچ گاه 
به خود اجازه نمی دهم که مانع نصب این تابلو شوم. مجیب الرحمان دیندار حق دارد 
که با استفاده از تمام وسایل مشروع و مسالمت آمیز، فکر خود را تبلیغ کند. ما باید یاد 

بگیریم که در جامعه ی چندصدایی، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم.«
و  اسالمی، مساله ی حریم خصوصی  پژوهشگر علوم  مقابل محمد محق،  در 
حوزه ی عمومی را مطرح کرده است. او با نشر یادداشتی در حساب کاربری فیس بوک 
خود گفته است که در حوزه ی عمومی خواست اقلیت یا اکثریت مالک نیست بلکه 
حق مساوی شهروندی مهم تر است: »اگر کسی یا گروهی بخواهد میل و سلیقه ی 
خود را زیر عنوان دین یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا هر چیز دیگری بر دیگران تحمیل 
کند، دیگران هم ناچار خواهند شد که دست به عمل متقابل بزنند و از این طریق 
نزاع و کشمکش شروع خواهد شد و سرانجام به گروه بندی های خونین و ویرانگر 
خواهد رسید. از این رو باید سپهر عمومی را با توافق جمعی سر و سامان داد که 
اصطالحا به آن قرارداد اجتماعی گفته می شود؛ قراردادی که کلیاتی حداقلی را مبنای 
توافق همگانی می سازد. آنچه در اثر قرارداد اجتماعی رسمیت می یابد به آن قانون 
و  مرج  و  و هرج  اغتشاش  از  راه جلوگیری  تنها  قانون  و حاکمیت  می شود  گفته 

درگیری های ویرانگر است.«
این پژوهشگر علوم اسالمی در ادامه ی یادداشت خود گفته است افرادی که در 
حوزه ی عمومی که قلمرو قانون است، دست به رفتارهای غیر قانونی می زند باید به 

طور قاطع با آن ها برخورد شود تا جلو هرج و مرج در جامعه گرفته شود. 
مسئوالن دولتی تا هنوز هیچ واکنشی در برابر ایجاد اداره ی امر به معروف و 
نهی از منکر، اقدام خودسرانه برای تنبیه شهروندان و گفته های اخیر مجیب الرحمان 
مشاور  عمر،  وحید  تنها  نداشته اند.  زنان  فردی  آزادی های  خصوص  در  انصاری 
ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور روابط عمومی و استراتژیک نوشت دیدگاه 
شخصی اش را در صفحه ی فیس بوکش نوشته است: »هر مردی که به عوض خود 
به زن تکلیف تعیین می کند، نامرد است. مرد غیرتی مردیست که زن را همتای خود 

بداند، نه متاع خود.« 
عزیز حکیمی، روزنامه نگار در حساب کاربری فیس بوک خود به مساله ی تفاوت 
آموزه های دینی و قانون پرداخته است و گفته است که هیچ کسی حق ندارد تفسیر 
و برداشت خود از آموزه های دینی را به عنوان یک قانون تلقی کند و آن را به اجرا 
بگذارد. آقای حکیمی در ادامه ی یادداشت خود با توجه به محتوای تابلوی نصب شده 
در هرات افزوده است: »حجاب یک انتخاب شخصی است؛ همانطور که در قوانین 
افغانستان حجاب اجباری نیست، اجبار یک زن به برداشتن حجاب هم غیرقانونی و 
جرم است. همان طور که ایجاد فشار اجتماعی و روانی بر زنان برای داشتن حجاب 
مداخله در آزادی های فردی و زندگی شخصی حساب می شود و می تواند عنوان 
جرمی بگیرد، ایجاد فشار اجتماعی و روانی برای برداشتن حجاب هم می تواند جرم 
قابل پیگرد باشد. اصوال حجاب داشتن و یا نداشتن یک زن فقط به تصمیم شخصی 

آن زن ربط دارد.«

یک تابلو و هزار حرف؛ 
اقدام یک دست کاربران شبکه های 

اجتماعی علیه مالی هراتی

Habib Nazari
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یورش  دلیل  به  ویکتوریا  ایالت  شرقی  شمال  بخش  در  جمعه  همزمان 
توده آتش به دره بوفالو، آتش نشان دستور تخلیه اضطراری برای ساکنان این 

منطقه صادر کردند.
به گفته سازمان هواشناسی استرالیا برای اطفای کامل حریق در این کشور 

باید تا ماه مارس و فصل باران های سنگین انتظار کشید.
گرما و خشکسالی استرالیا در تابستان و بهار عامل اصلی آتش سوزی 

های اخیر است.
سازمان گردشگری استرالیا اعالم کرده است که آتش سوزی های اخیر 
دست کم نزدیک به ۶90 میلیون دالر به صنعت توریسم در این کشور زیان 

رسانده است.

شرقی  های  کرانه  در  شدید  های  باران  و  برق  و  رعد  روز:  اطالعات 
استرالیا امید امدادرسانان و آتش نشانانی که مدتهاست در تالش برای مهار 
با  که  را  هم  منطقه  این  کشاورزان  باران  بارش  کرد.  زنده  را  هستند،  آتش 

خشکسالی بی سابقه روبرو هستند، مسرور کرد.
از ماه سپتامبر آغازشده است  آتش سوزی های گسترده در استرالیا که 
ویرانی  باعث  و  گرفته  را  جانوری  مختلف  گونه  ها  میلیون  و  نفر   ۲9 جان 

۲500 خانه در مساحتی به وسعت یک سوم کشور آلمان شده است.
مناطق  دیگر  از  بیشتر  کوئینزلند  و  ولز  نیوساوت  ویکتوریا،  ایالت  سه 
به  اند.  قرارداشته  اخیر  های  سوزی  آتش  و  تاثیر خشکسالی  تحت  استرالیا 
گفته آتش نشانان در این مناطق هرچند باران به خاموشی کامل حریق کمک 

نمی کند اما دست کم می تواند در مهارکردن آتش تاثیر فراوانی داشته باشد.
نیوساوت ولز جمعه در  ایالت  نشانان  از یورونیوز، رئیس آتش  نقل  به 
صفحه توییتر خود نوشت: » ما امیدواریم که بارندگی در روزهای آینده در 

مناطق مختلف ادامه پیداکند.«
باد و رگبار  بینی کرده است طوفان و  پیش  استرالیا  سازمان هواشناسی 
در بسیاری از مناطق درگیر حریق در نیوساوت ولز و کوینزلند همچنان ادامه 

یابد.
منطقه   ۸۲ از  ولز،  نیوساوت  ایالت  نشانی  آتش  مقامات  اعالم  براساس 
ای که دچار حریق بوده اند پس از باران روز جمعه تنها 30 منطقه هم چنان 

غیرقابل مهار گزارش می شود.

باران در استرالیا امیدها برای مهار آتش را زنده کرد

دونالد ترامپ هم پس از مراسم در سنا در توییتی به آن واکنش نشان داد.
دونالد ترامپ در حساب کاربری توییتر خود نوشت: همین حاال به خاطر 

گفت وگو تلفنی بی عیب و نقص استیضاح شدم.
مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته موارد استیضاح علیه دونالد ترامپ 
را طی مراسمی به مجلس سنا تحویل داد. این رأی گیری تقریبًا یک ماه پس از 
آن انجام می شود که قصد مجلس نمایندگان برای استیضاح دونالد ترامپ به 
اتهام »سوءاستفاده از قدرت« و »ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره در خصوص 

مسئله کمک  نظامی به اوکراین« اعالم شد.
اخیراً  و  می داند  »فریب کارانه«  را  استیضاح  این  آمریکا  جمهور  رئیس  

درخواست کرده  است که سنا جلسه استیضاح را لغو کند.

اطالعات روز: سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه ۲۶ جدی ماه در آغاز 
روند استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده درسنا سوگند یاد 

کردند.
در این مراسم، ابتدا جان رابرتز، رئیس دیوان عالی ایاالت متحده به همراه 

چهار سناتور، دو جمهوریخواه و دو دموکرات، وارد صحن سنا شد.
سپس اعضای سنای آمریکا در مقابل جان رابرتز سوگند یاد کردند که به 

عنوان هیات منصفه مجری »بی طرف عدالت« باشند.
جان رابرتز خطاب به سناتورهای آمریکایی گفت، آیا رسما سوگند یاد 
می کنید تا در تمامی امور مرتبط با محاکمه استیضاح دونالد جان ترامپ، رئیس 
جمهور ایاالت متحده، که اکنون در جریان است، طبق قانون اساسی و قوانین، 

مجری بی طرف عدالت باشید، پس خدا یار شما باشد.
به نقل از رادیو فردا، همه سناتورها در پاسخ گفتند، »بله.« سپس تمامی 

اعضای سنا دفتر مربوط به استیضاح رئیس جمهوری آمریکا را امضا کردند.
و  شود  می  یاد  محاکمه  عنوان  به  سنا  در  رئیس جمهوری  استیضاح  از 
اعضای سنا هیات منصفه این دادگاه محسوب می شوند که در نهایت رای خود 
را اعالم می کنند. دونالد ترامپ، سومین رئیس جمهور در تاریخ ایاالت متحده 

است که توسط کنگره این کشور استیضاح می شود.
اکثریت  رهبر  کانل،  مک  میچ  سناتور  سنا،  اعضای  سوگند  ادای  از  بعد 
جمهوری خواه سنا، اعالم کرد که ادامه این جلسه روز سه شنبه ساعت یک 

بعد از ظهر از سر گرفته خواهد شد.

سناتورهای آمریکایی در آغاز روند استیضاح ترامپ در سنا سوگند یاد کردند

الوروف: همزمان با سرنگونی هواپیمای اوکراینی ۶ جنگنده آمریکایی در مرز ایران در پرواز بودند
می گوید  روسیه  خارجه  امور  وزیر  روز:  اطالعات 
در  جنوری  هشتم  که  اوکراینی  هواپیمای  غمبار«  »حادثه 
تهران سرنگون شد نشان از این دارد که فرایند تنش زدایی 

میان ایران و آمریکا باید آغاز شود.
سرگئی الوروف،  وزیر امور خارجه روسیه که در یک 
کنفرانس خبری سخن می گفت ضمن طرح این نکته یادآور 
شد: »این نشانه ای بسیار جدی است که از ضرورت شروع 
دائمی  تهدیدهای  یافتن  تداوم  جای  به  زدایی  تنش  روند 

حکایت دارد.«
گرفتن  »شدت  کرد:  تاکید  همچنین  الوروف  آقای 
تنش ها میان ایران و آمریکا به حل هیچ  یک از بحران ها در 

منطقه کمک نمی کند.«

به گزارش یورونیوز، وزیر امور خارجه روسیه در حالی 
بر ضرورت تنش زدایی میان ایران و آمریکا تاکید کرده است 
که بحران میان دو کشور بواسطه رویدادهای غافلگیرکننده 
تهران و  به شکلی بی سابقه تشدید شده و  اخیر  روزهای 
پیش  عیار  تمام  به یک جنگ  ورود  آستانه  تا  را  واشنگتن 

برده است.
قدس  سپاه  پیشین  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  کشته شدن 
پهپادی  در جریان یک حمله  که  آمریکایی  نظامیان  توسط 
به  را  ایران  مقامات  تند  واکنش  گرفت  صورت  عراق  در 
همراه داشت و در نهایت به حمله موشکی سپاه پاسداران به 
پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق منجر شد. همزمان 
متجاوز  به  عنوان سیلی  به  ایران  از سوی  که  این حمله  با 

فروند هواپیمای خطوط هوایی  قلمداد شد سرنگونی یک 
اوکراین با 17۶ سرنشین وضعیت پیچیده کنونی را بر تهران 

دشوارتر کرد.
از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز با تهدید تهران به 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  های شورای  تحریم  بازگرداندن 
اعالم کرده اند که ساز کار حل اختالف برجام را کلید زده و 
منتظر بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق 

هسته ای وین هستند.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه ضمن اشاره به ساقط 
شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران با تاکید بر اینکه 
»اطالعاتی  کرد:  خاطرنشان  ندارد«  را  کسی  »تبرئه  قصد 
وجود دارد که نشان می دهد ایران در زمان هدف قرار گرفتن 

هواپیما در انتظار حمله ای از جانب آمریکا بوده  است.«
طرح  با  الوروف  آقای  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
»آنها  که  افزود  ایران  سوی  از  سهوی«  »خطای  مسئله 
صورت  شکل  چه  به  حمله  این  نمی دانستند  )ایرانی ها( 
می گیرد اما در آنرمان دست کم شش فروند جنگنده اف35 

آمریکایی در مرز ایران به پرواز درآمده بود.«
ایران روز چهارشنبه  حسن روحانی، رئیس جمهوری 
با لحنی متفاوت  طی سخنانی در نشست هیئت دولت که 
برای  گرفته  تاخیر صورت  از  انتقاد  با  ایراد شد  از گذشته 
اطالع رسانی در باره علت اصلی حادثه سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی در کنایه ای آشکار به سپاه پاسداران خواست تا با 

مردم با صداقت رفتار شود.

ارتش آمریکا: ۱۱ سرباز در پی حمله موشکی اخیر ایران تحت درمان قرار گرفتند
اطالعات روز: ارتش آمریکا می گوید که در پی حمله 
استقرار  محل  پایگاه  دو  به  ایران  ژانویه   ۸ روز  موشکی 
سربازان آمریکایی در عراق 11 خدمه ی نظامی این کشور 
به خاطر ضربه ی مالیم مغزی تحت درمان قرار گرفته اند.

ارتش آمریکا قبال گفته بود کسی در این حمله که به 
تالفی کشتن هدفمند قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه، در حمله پهپاد آمریکایی در بغداد انجام شد مجروح 

نشده است.
کاپیتان بیل اربن، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا 
در بیانیه ای گفت: »درحالی که هیچ یک از اعضای ارتش 
االسد  هوایی  پایگاه  به  ایران  جنوری   ۸ حمله  در  آمریکا 
از  حاکی  عالئم  خاطر  به  آنها  از  نفر  چندین  نشد،  کشته 
ضربه مالیم مغزی در اثر انفجار تحت معالجه قرار گرفتند 

و ارزیابی وضعیت آنها ادامه دارد."
کلیه خدمه  که  او گفت  فارسی،  بی بی سی  به گزارش 
براساس  بودند،  انفجار  محل  مجاورت  در  که  پایگاه،  این 
مغزی  احتمالی  جراحات  بررسی  برای  معمول  های  رویه 
مراکز  به  لزوم  در صورت  تا  گیرند  می  قرار  معاینه  تحت 

مجهزتر منتقل شوند.
در ادامه این بیانیه آمده است: "در روزهای بعد از این 
حمله، برای رعایت حداکثر احتیاط، بعضی از اعضای ارتش 
از پایگاه االسد در عراق به مرکز پزشکی الندستول در آلمان 
و سایرین به کمپ عریفجان در کویت منتقل شدند تا تحت 

بررسی های بیشتر قرار گیرند."
او گفت انتظار می رود که وقتی حال این نظامیان پس 
از معاینات مناسب تشخیص داده شد به عراق باز گردند. 

او گفت هشت خدمه به الندستول و سه نفر به عریفجان 
منتقل شدند.

سپاه پاسداران پس از آن حمله گفت که "ده ها موشک 
زمین به زمین" در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه 1۸ جدی 
و  تروریستی  ارتش  اشغالی  هوایی  "پایگاه  تا  شد  شلیک 
متجاوز آمریکا را در عین االسد" که مرکز فرماندهی ایاالت 

متحده در غرب عراق است از بین ببرد.
خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه است گزارش کرد 
استفاده  قیام  فاتح 313 و  از موشک های  این حمله  که در 

شد.
وزارت دفاع آمریکا نیز اعالم کرد که ایران ده ها فروند 

موشک بالستیک به سوی دو پایگاه این کشور در االسد و 
اربیل شلیک کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کسی در 
تنها  و  هستند  سالم  نیز  پایگاه ها  و  نشده  کشته   این حمله 

"خسارت جزئی" وارد شده است.
ستاد  رئیس  میلی،  الکساندر  مارک  ژنرال  حال  این  با 
مشترک ارتش آمریکا، گفت که به اعتقاد وی هدف از این 

حمله به بار آوردن تلفات انسانی بوده است.
ایران  "برآوردهای شخصی اش"  او گفت که براساس 
درصدد بوده در این حمله تا "خسارات ساختاری با منهدم 
نیروهای  کشتن  و  هواپیما  و  تجهیزات  و  کردن خودروها 

نظامی" برجای بگذارد.
عکس های ماهواره ای منتشر شده توسط شرکت 'پلنت 
در  میدبوری  بین المللی  مطالعات  انستیتوی  برای  که   ' لب 
مجموعه   5 حداقل  که  می دهند  نشان  شده  گرفته  مونتری 

ساختمانی در پایگاه االسد منهدم شده  است.
همچنین به گفته ارتش عراق، ایران 5 موشک به سمت 
پایگاه نظامی آمریکا در اربیل در کردستان عراق شلیک کرد 
اما خبری در مورد اصابت یا عدم اصابت موشک ها منتشر 

نشده است.
آیا ایران نخواست نیروهای آمریکایی کشته شوند؟

به  اروپایی  کشورهای  و  آمریکا  دولت   در  منابعی 
خبرگزاری رویترز گفتند به عقیده آنها ایران عامدانه تصمیم 
گرفت تا برای کاهش تنش از وارد کردن تلفات به نیروهای 

آمریکایی خودداری کند.
دفاع  وزارت  در  بی بی سی  خبرنگار  مارتین،  دیوید 
آمریکا گزارش داد که مقامات دولتی به او گفتند که ایاالت 
و  داشت  آگاهی  به حمله  نسبت  "ساعت ها پیش"  متحده 

این زمان کافی را برای انتقال نیروها به پناهگاه داده بود.
این منبع به خبرنگار بی بی سی گفته است که اطالع 
تصاویر  از  ترکیبی  حاصل  حمله  از  آمریکایی  مقامات 

ماهواره ای و شنیدن برخی پیام های رادیویی بوده است.
با این حال مقامات وزارت دفاع آمریکا با این تئوری 

که ایران عامدانه به هدف نزده نیز موافق نیستند.
به خبرنگار بی بی سی گفت:  یک مقام وزارت دفاع 
"جابجایی نیروها از طرف ما موجب شد تا هیچ آمریکایی 

کشته نشود.«

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 215 قلم پرزه جات آی تی برای سال مالی 1399 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در 
حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 
ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ 22/11/1398 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی 
 MOEW/PD/G011-99/NCB مبلغ )215000( افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 22/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی

تدویر می گردد.

اعالن تدارکات

World Food Programme
نـریـوال خـوراکی پــروگرام 

ابراز عالقـمندی جهت ثبت شرکت های بارچالنی و لوجستیکی
exPression oF interest no. WFP/aFg/sC/eoi/2019/01

دفتر پروگرام غذایی جهان )WFP( در کابل در جستجوی شرکت های معتبر و ثبت شده بارچالنی و همچنان لوجستیکی بوده تا لیست از شرکت های فعال به منظور تصفیه اسناد گمرکی و یا هم انتقال موادغذایی 
و غیرغذایی از شش گدام این دفتر در والیات مختلف کشور در دست داشته باشد تا بتواند در صورت نیازمندی با آن ها برای ارائه خدمات عقد قرارداد نماید.

از شرکت های بارچالنی و لوجستیکی ثبت و راجستر که عالقمند ارائه خدمات تصفیه اسناد گمرکی محموله ها و یا هم انتقال مواد غذایی باشند خواهشمندیم تا عالقه نامه خود را همراه اسناد تجاری، جوازات 
با اعتبار و خلص سوانح کاری تحت عنوان داده شده ذیل از طریق ایمیل آدرس Kabul.procurement@wfp.org و یا هم به طور فیزیکی در یکی از گدام های این دفتر الی تاریخ 30 جنوری 2020 

مصادف با 10 دلو سال 1398 ساعت 4 بعد از ظهر ارسال و یا هم تسلیم بدارند.
اسناد شرکت های خویش را جهت ثبت و راجستریشن با آن دفتر تحت عنوان ذیل ارسال دارید:

Attention of: WFP Afghanistan Supply Chain Unit
Ref: EOINo. WFP/AFG/SC/EOI/2020/01 for Transport Companies & Customs Cleaning Agents.

گدام های پروگرام غذایی جهان یا WFP در افغانستان:
کابل: سرک قصبه، پهلوی شهرک عرب ها، ناحیه 15 شهر کابل 0799022001، مزارشریف: دشت شادیان، پارک های صنعتی، ناحیه 1 شهر مزارشریف 0706004733، فیض آباد قریه کوری، عقب میدان هوایی، 

شهر فیض آباد 0795034528
جالل آباد: فارم هده، پهلوی ریاست مالداری، شهر جالل آباد 0706004532 هرات: سرک خواجه عبداهلل انصاری، روبه روی مدیریت ترافیک، شهر هرات: 0706004309 کندهار: پهلوی دفتر یوناما، روبروی 

عینومینه، شاهراه کابل – کندهار، ناحیه 5 شهر کندهار 0706004412

زیدان: 
ممکن است من هم به سرنوشت والورده دچار شوم

سرمربی  زیدان،  الدین  زین 
از  تاسف  ابراز  با  مادرید،  رئال 
اخراج ارنستو والورده، اعالم کرد 
نظر  زیر  بارسلونا  دارد  انتظار  که 
جو  مبارزه  تیمی  به  ستین  کیکه 

تبدیل شود.
فتح  از  بعد  مادرید  رئال 
در  هفته  این  اسپانیا،  سوپرکاپ 
به  اللیگا  در  حساس  دیداری 
این  رفت.  خواهد  سویا  مصاف 
اصلی  رقیب  که  است  حالی  در 
این تیم، بارسلونا، این هفته دچار 
و  شد  نیمکت  روی  تغییراتی 
والورده جای خود را به کیکه ستین 
داد. زیدان در کنفرانس مطبوعاتی 
موضوعات  مورد  در  دیروزش 
مختلفی از جمله تحوالت نیمکت 

بارسلونا صحبت کرد:
از  بعد  اللیگا  به  بازگشت 
تغییر  مسئله  سوپرکاپ:"  فتح 
دادن تمرکز تیم نیست؛ بلکه حفظ 
و  است  دیدار  برای هر  آن  کردن 
تا  خواهیم  می  ما  همیشه،  مانند 
نشان بدهیم که در زمین می توانیم 
انجام بدهیم. تمرکز ما  چه کاری 

تغییر نمی کند."
شدن  نامزد  شایعات 
کاسیاس برای ریاست فدراسیون 
فوتبال اسپانیا:" من هیچ وقت در 
مورد چنین چیزهایی صحبت نمی 
ایکر  برای  همیشه  هرچند  کنم. 

بهترین ها را آرزو دارم."
)راموس  تیم  مصدومان  آیا 
می  بازی  سویا  مقابل  بنزما(  و 

کنند؟:" قصد ندارم به شما بگویم 
که چه برنامه ای دارم. خواهید دید 
خواهند  تیم  با  بازیکنانی  چه  که 
بود. ما باید مقابل یکی از بهترین 
باید  و  کنیم  بازی  لیگ  های  تیم 
برای یک نمایش فوق العاده آماده 

باشیم."
سوی  از  افتخار  گارد 
سنت  هرکسی  سویا:"  بازیکنان 
آنها  اگر  و  دارد  را  خودش  های 
برای ما گارد افتخار تشکیل بدهند، 
خواهیم  را  آن  خوشحالی  با  ما 
فوتبال  به  تنها  آنها  اما  پذیرفت. 
می  و  کنند  می  فکر  کردن  بازی 
خواهند به سه امتیاز برسند. ما هم 
باید همین کار را بکنیم؛ آنچه به 
آن توجه داریم، چیزی است که در 
بازی رخ می دهد، نه پیش از آن."
رئال  و  زیدان  رئال  تفاوت 
که  نیست  چیزی  این  لوپتگی:" 
توضیح  آن  مورد  در  بخواهم  من 
بدهم. او مربی فوق العاده ای است 
و من نمی خواهم در مورد دوران 
کنم.  رئال صحبت  در  او  حضور 

است  این  بگویم  توانم  می  آنچه 
که او مربی بزرگی است و این را 

نشان داده است."
دلیل اخراج ارنستو والورده 
از بارسلونا:" قصد ندارم در این 
مورد صحبت کنم یا بگویم دلیل 
او  برای  فهمیدم.  را  تصمیم  این 
که  است  ای  مربی  او  ناراحتم. 
و  است  خوب  چقدر  داده  نشان 
قائلم.  او  برای  زیادی  احترام  من 
به عنوان مربیان باشگاه هایی مانند 
رئال مادرید و بارسلونا، می دانیم 
کجا هستیم و در این تغییری ایجاد 
را  بازی  چند  من  اگر  شود.  نمی 
ببازم، از من انتقاد می شود، مانند 
تنها می  قبل. شما  نیم  و  ماه  یک 
توانید تمام تالش را بکنید. برای 

والورده ناراحتم."
تالش سرخیو راموس برای 
بازگشت:" امروز خواهید دید که 
او آماده هست یا نه. سرخیو یک 
او  است.  تیم  بازیکنان  برای  الگو 
رهبر ماست. او همیشه می خواهد 

در بازی حضور داشته باشد."

از  رئال  هواداران  استقبال 
استقبال  او  از  امیدوارم  لوپتگی:" 
رئالی  یک  لوپتگی  شود.  خوبی 
بازی کرده  باشگاه  برای  او  است. 
است و همیشه در سانتیاگو برنابئو 
شده  خوبی  استقبال  ها  رئالی  از 

است."
انتخاب کیکه ستین به عنوان 
سرمربی بارسلونا:" این مسئله به 
ارتباطی ندارد که بخواهم در  من 
دارم  انتظار  بدهم.  نظر  آن  مورد 
بارسا زیر نظر او به تیمی مبارزه جو 
تبدیل شود. آنها کارشان را انجام 
خودمان  کار  هم  ما  و  دهند  می 
همیشه  مانند  آنها  دارم  انتظار  را. 

مبارزه جو باشند."
کورتوا:"  تیبو  خوب  فرم 
فکر می کنم او همیشه نشان داده 
که دروازه بان بزرگی است. بعد از 
است  ممکن  که  دشواری  دوران 
برای هر کسی در دوران حرفه ای 
با  که  داده  نشان  او  بدهد،  رخ 
راهش  به  تواند  می  سختکوشی 

ادامه بدهد."

محمد زیدان، ستاره سابق فوتبال مصر، ادعا کرد 
یورگن  دورتموند،  بروسیا  در  حضور  زمان  در  که 
کلوپ بارها به او گفته که بهتر از محمد صالح است.

محمد زیدان که ۴۴ بازی ملی برای مصر انجام 
داد، در فوتبال اروپا برای میتیلند، ماینس، هامبورگ و 

دورتموند بازی کرد.
اش  ای  حرفه  دوران  اوج  در  زیدان  که  زمانی 
بود، صالح هنوز در تیم های کوچکی بازی می کرد 
و کلوپ که در چند فصل اخیر کمک کرده که ستاره 
لیورپول، به یکی از بهترین بازیکنان دنیا تبدیل شود، 

پیش از این نظر دیگری در مورد او داشت.
زیدان به ON Sport گفت:" کلوپ 100 بار 
به من گفت که من بهتر از صالح هستم اما من باید 
حرفه  ای تر می بودم. کلوپ به من گفت که استعداد 
و توانایی فوق العاده ای دارم اما باید بیشتر تمرکز می 
کردم. اگر این کار را می کردم، می توانستم یکی از 

بهترین بازیکنان دنیا باشم.
من باید بیشتر خودم را وقف تمرینات می کردم 
و حرفه ای تر می بودم تا به سطح صالح می رسیدم. 
کریس  مانند  و  است  من  از  تر  ای  حرفه  صالح 
رونالدو و لیونل مسی، خودش را بیشتر وقف فوتبال 

کرده است."

محمد زیدان: کلوپ 100 بار 
به من گفت بهتر از صالح هستم
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نفس کشیدن در عصر آلودگی هوا
مروری بر کتاب »خفقان گرفته« که می گوید آلودگی هوای جهانی مرگ بار اما بهبودپذیر است

تاریخ معاصر این قضیه هم بسیار مهم است که در ابتدا، این 
قانون موافقِت تقریباً همگانی هر دو حزب جمهوری خواه 
بود.  کوتاه  توافق  این  عمر  البته  داشت.  را  دموکرات  و 
تالش های دولت ترامپ برای اینکه کنترل آلودگی را نقش 
بر آب کند، فقط یک گوشه از جدالی است که عمری بیشتر 

از ده سال دارد.
گاردینر بعضی از گام های اشتباه بزرگ را نیز بررسی 
می کند که در میانشان، تغییر مسیر گستردۀ اروپا به سوی 
دهۀ 1990  در  ماشین های شخصی  برای  دیزلی  موتورهای 
چشمگیر است. چنین اتفاقی بر اساس این باور افتاد که این 
کار انتشار کربن دی اکسید را کاهش می دهد که تا حد زیادی 
معرض  در  نفر  میلیون ها  جایش،  به  خورد.  شکست  هم 
میزان باالتری نیتروژن دی اکسید قرار گرفتند که آالینده ای 
خطرناک است. کتاب خفقان گرفته با جزئیاتی شوکه کننده 
شرح می دهد که چطور فولکس واگن و سایر تولیدکنندگان 
غیرقانونِی  گازهای  دربارۀ  را  حقیقت  زیادی  مدت  برای 
تولیده شده توسط وسایل نقلیه شان پنهان کردند و قسر در 
رفتند. اما در بیشتر نقاط اروپا نباید فقط خودروسازان را به 
خاطر وضعیت وحشتناک هوا سرزنش کرد. گاردینر لندن را 
در نظر می گیرد و می نویسد: »دولت دیوید کامرون و بعد 
اینکه تالش کنند مشکل را حل  دولت ترزا می، به جای 
کنند، انرژی شان را صرف مقاومت در برابر دادخواست هایی 
کردند که خواستار یک استراتژی جدی در برابر آلودگی ها 
بودند و به دنبال الحاقیه هایی برای دستورات کیفیت هوای 
اتحادیۀ اروپا رفتند. بوریس جانسون زمانی که شهردار بود، 
از خودش  پیش  متهورانه تر شهرداران  پاکسازی  طرح های 
نزدیکی  در  حتی  و  کرد  تضعیف  و  انداخت  تأخیر  به  را 
مانیتورهایی که میزان آلودگی را نشان می دادند، بازدارنده های 
غبار اسپری می کرد تا ارقام به شکلی مصنوعی پایین بیایند.« 
استراتژی هوای  این مسائل، دولت در ژانویه یک  با تمام 
پاک جاه طلبانه را شروع کرد و صادق خان، شهردار فعلی بر 

معرفی منطقۀ انتشار فوق العاده پایین نظارت داشت.
اما گاردینر سوابق لندن را با برلین مقایسه می کند که 
در آنجا، دسترسی پذیری فزایندۀ جایگزین های جذاب، قابل 

قانون گذاران، پویشگران و بقیۀ کسانی صحبت کرد که طی 
سال ها و دهه ها تالش کرده اند تا شرایط را بهبود ببخشند 
و گاهی موفق هم شده اند. همین طور سراغ کسانی رفت که 
معتقدند تالش برای اینکه انتشار آالینده ها تنظیم یا محدود 

شود، اغلب به درستی پیش نمی رود.
این  عجیب  ویژگی  »نامرئی بودن  می گوید:  گاردینر 
هم  لس آنجلس  در  محیط زیست  فعال  یک  است«.  بحران 
این طور برایش تعریف  کرد: »می بینی که یک نفر در خیابان 
دارد می دود و هرگز فراموشش نمی کنی، اما اینکه هزاران 
هم  ناراحتت  هیچ وقت  می میرند  کثیف  هوای  اثر  در  نفر 
نمی کند«. فقط با استفادۀ دقیق از تکنیک های آماری است 
که اثرات این هوای آلوده آشکار شده است. مطالعات مهمی 
 ۲00۴ سال  در  کالیفرنیا  در  کودکان  سالمت  مطالعۀ  مثل 
دریافته اند کودکانی که آلوده ترین هواها را نفس می کشند، 
نزدیک به پنج برابر بیشتر احتمال دارد که ۲0 درصد عملکرد 
برای هر 100 کودکی که  کنند و  را تجربه  ریه  ضعیف تر 
آلودگی ها بزرگ می شوند، حداقل شش مرتبه  در بدترین 
محتمل تر است که دچار مشکالت سالمتی مادام العمر شوند.
گاردینر در قضاوت خود نکته سنج اما تند وتیز است. 
ریز  ذرات  نیز  و  واقعی  زندگی های  جزئیات  دغدغه اش 
از  این جزئیات صدمه می زنند.  به  اغلب  که  معلقی است 
این کتاب راهنمایی بهتر برای غیرمتخصصان و شهروندان 
شرح  مخصوصاً  خفقان گرفته  نمی شود.  پیدا  دغدغه مند 
جالبی از قانون هوای پاک آمریکا در سال 1970 می دهد که 
همچنان یکی از قوانین زیست محیطی مهمی است که در کل 
دنیا تصویب شده است. این قانون، دلیلی کلیدی است که 
چرا خیلی از آمریکایی ها هوایی را تنفس می کنند که اگرچه 
اغلب کثیف و خطرناک  است، نسبت به گذشته خیلی کمتر 
آسیب  به سالمتی  مستقیماً  که  است  آالینده هایی  به  آلوده 
می رسانند و معموالً تمیزتر از هوایی است که اکثر اروپایی ها 
نفس می کشند. سرانۀ آزادسازی کربن دی اکسید آمریکایی ها 
باالتر است، اما این آالینده به طور مستقیم سمی نیست. ایدۀ 
محوری ای که باعث موفقیت چنین قانونی شد این بود که 
سالمت انسان باید بر سود  کمپانی ها مقدم باشد. از دیدگاه 

بهبود  ماشین های سواری،  برای  آماده  قبل  از  و  استطاعت 
قابل توجهی در تکمیل شبکۀ حمل ونقل، کیفیت زندگی و 

سالمت ایجاد کرده است.
در گزارشی پرشور از دهلی که شهری بسیار بزرگ است 
آلوده ترین هوا را در جهان دارد، گاردینر نشان  و احتماالً 
می دهد با اینکه در اوایل دهۀ اول قرن بیست ویکم، معرفی 
موفقیتی  با  موتوری  نقلیۀ  برای وسایل  طبیعی فشرده  گاز 
ابتدایی همراه شد، چطور بعد از آن مقامات هند مکرراً با 
آلودگی هوا گالویز شدند و نتوانستند راه حلی برایش پیدا 
کنند تا امروز این مشکل به مرز بحران برسد. بعضی تدابیر 
انتشار گازهای آلوده کننده را به شکل درخور  بدون اینکه 
توجهی کاهش بدهند، فقط در حق فقرا و آسیب پذیران ظلم 
کردند. هم زمان، نیروگاه هایی که سوخت شان زغال است، 
تقریباً همچنان در حال کارند، بدون اینکه نظارتی بر انتشار 

آالینده های شان باشد.
خطرناک  هوای  آلودگی  منبع  بزرگ ترین  باوجوداین، 
در بخش روستایی هند و در بخش های بزرگی از آفریقا، 
آتش های خانگی ساده ای هستند که مردم به پا می کنند تا 
رویش غذا بپزند. این آتش ها که با »زیست توده«هایی مثل 
چوب، بوته، علف و پِهِن گاو می سوزند، مسبب ۴ میلیون 
مرگ در سال هستند. زنان و دختران که بیشتر مسئول آشپزی 
هستند، به شکل نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار می گیرند؛ این 
در  است.  بوده  شاهدش  گاردینر شخصاً  که  است  چیزی 
ماالوی، سینه پهلو که اغلب ناشی از آتش پخت وپز است، 
بزرگ ترین قاتل کودکان زیر پنج سال به شمار می رود. خبر 
گازهای  اجاق  مثل  فنی  راهکارهای  که  است  این  خوب 
الکترومغناطیسی که با پنل های خورشیدی شارژ می شوند، 

ظاهراً بیش از پیش قابل استطاعت هستند.
»آخرالزمان«  نوعی  قیمت  به  چین  اقتصادی  معجزۀ 
را  سال  بیشتر  شهرهایش  از  بسیاری  و  است  شده  محقق 
در هاله ای از مه دود سمی پوشیده شده اند. گزارش گاردینر 
از تالش ها برای رفع این چالش ها، دو مثال هشداردهنده 
مربوط  این هشدارها  از  یکی  دارد.  در خود  الهام بخش  و 
تلویزیون  از  روزنامه نگاری  است،  جینگ  پروندۀ چای  به 
بحران ساخت. طی  این  دربارۀ  مستندی  که  مرکزی چین 
روز های انتشار آنالین این مستند به نام »زیر گنبد« در سال 
۲015، بیش از ۲00 میلیون نفر آن را تماشا کردند که این 
تعداد بیننده حتی برای چین هم بسیار زیاد است. هیچ شکی 
نیست که دولت چین اهمیت مسائل مطرح شده در فیلم )که 
در یوتیوب با زیرنویس پیدا می شود( را تشخیص می داد، اما 
ظاهراً چای مرتکب اشتباهی نابخشودنی شد که این مستند 
را بدون تأیید رسمی ساخت. گاردینر تالش می کند رد زنی 
را بگیرد که در هر کشور دیگری آدم مشهوری است، اما حاال 
بدون هیچ ردی ناپدید شده است. مثال الهام بخش این است 
که به لطف بعضی از فعاالن محیط زیست مثل »ما جون«، 
داده ها دربارۀ میزان آلودگی هوا و آب در مکان های مهمی 
دسترس  در  بالدرنگ  و  آنالین  به شکل  آزادانه  در چین، 
هر فردی قرار دارد. هیچ چیزی مشابهی در جای دیگری 
وجود ندارد و در کشوری که دولت بیش از پیش از فناوری 
اطالعات استفاده می کند تا شهروندانش را کنترل کند، ما 
سرسختانه امیدوار است. او به گاردینر می گوید: »لحظه ای 
که... به مردم حقیقت را می گویی، هیچ راه برگشتی نداری«.
به  نسبت  چین  از  بخش هایی  در  هوا  آلودگی  شدت 
سال های قبل کمتر شده است، اما روندهای جهانی کنونی 
واالس  دیوید  قول  به  دارند.  ناگوار  آینده ای  از  حکایت 
اقلیم  تغییر  غیرقابل سکونت،  زمین  اخیرش،  کتاب  در  ولز 
در این قرن ممکن است تعداد مرگ های نابهنگام ناشی از 
آلودگی هوا را به تنهایی، بیشتر از 15 برابر افزایش بدهد. با 
این حال گاردینر محتاطانه خوشبین باقی می ماند. با سابقۀ 
قانون گذاری ارزش محور مثل قانون هوای پاک و بسیج برای 
این سوخت های  از  تغییر جهت  آمریکا،  در  دیل سبز  نیو 
ویران  را  سیاره مان  و  مسموم  را  بدن های مان  که  فسیلی 
می کنند، امکان پذیر است. گاردینر نتیجه می گیرد: »اگرچه 
شاید تصورش دشوار باشد« دنیایی بهتر از این دنیایی که 

می شناسیم »در دسترسمان است.«

آلودگی هوای محیط مثل سیگارکشیدن نیست که بتوان 
مرگ  یا  ناتوانی  فردِی  نمونه های  با  قطعی  طور  به  را  آن 
نابهنگام مرتبط دانست، اما این آلودگی عوامل مخاطره آمیز را 
بسیار باال می برد. بث گاردینر در کتاب خفقان گرفته توضیح 
می دهد که آلودگی هوا هر سال جان حدود 7 میلیون نفر 
را در سرتاسر جهان می گیرد. تحقیقات اخیر حاکی از این 
است که تعدادِ واقعی نزدیک به 9 میلیون یا به عبارتی یک 
در هر 9 مرگ است. رقم دقیق هر چه باشد، آلودگی هوا 
که در درجۀ اول اکسید نیتروژن و ذرات معلق کمتر از ۲.5 
می کشد.  را  مردم  از سیگارکشیدن  بیشتر  است،  میکرومتر 
حتی میزان مرگ ناشی از آلودگی هوا از مجموع مرگ ها 
به دلیل ایدز، دیابت و تصادفات رانندگی بیشتر است. بالغ 
بر ۴0درصد از آمریکایی ها و رقم حیرت آور 95 درصد از 
مردم در سرتاسر دنیا، هر روز هوای آلوده را تنفس می کنند. 
مطالعۀ جدیدی می گوید انتظار می رود به همین خاطر، از 
عمر کودکان در جنوب آسیا، 30 ماه و در جنوب صحرای 
آفریقا، ۲۴ ماه کم شود. آلودگی هوا متوسط امید به زندگی 
از ۲ سال  بیشتر  آلمان  در  نیم و  و  بریتانیا یک سال  در  را 
کاهش می دهد. در سرتاسر اروپا، آلودگی هوا بیش از 15 
برابر کشته های تصادفات رانندگی تلفات می دهد. خیلی از 
بر  اثراتش  با  نمی میرند،  هوا  آلودگی  نتیجۀ  در  که  کسانی 
قلب، ریه ها و مغزشان دست وپنجه نرم می کنند. یافته های 
در جوانان  تجربیات جامعه ستیزی  با  را  مسئله  این  جدید 

مرتبط می داند.

گاردینر که روزنامه نگاری آمریکایی است و با همسر 
بریتانیایی و دختر خردسالش در لندن زندگی می کند، متوجه 
شد چقدر از »گرمای« دود موتورهای دیزلی در شهر محل 
سکونتش ناراحت است و آماده شد تا بفهمد در این باره 
باتجربه  او که گزارشگری  انجام شده است.  چه کارهایی 
انجام داد. گاردینر به  است، تحقیقش را در سطح جهانی 
هند، چین، آمریکا، ماالوی، لهستان و آلمان سفر کرد و در 
محلۀ خودش هم دست به تحقیق زد و با افرادی مالقات 
محققان،  با  می بردند.  رنج  هوا  آلودگی  اثرات  از  که  کرد 


