امرهللا صالح:
تحقیقات در مورد حمله به
دانشگاه کابل به ُبنبست
صفحه 2
رسیده است

پا کستان از فرمان
ر ییسجمهور غین در مورد
رهایی زندانیانش
صفحه 2
استقبال کرد
ETILAATROZ.COM
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روز دوم کنفرانس ژنو

ترمپ آغاز روند
انتقال قدرت به
جو بایدن را پذیرفت

بر حفظ دستآورهای دو دهه ،حقوق زنان و
اقلیتها و برقراری آتشبس تأکید ویژه شد

حسین دهقان
مشاور نظامی
رهبر ایران برای
انتخابات ۱۴۰۰
اعالم نامزدی کرد

مجلس نمایندگان در واکنش به
اظهارات صالح روند رأیدهی به
نامزدوزیران را تعلیق کرد
اطالعات روز :مجلس نمایندگان در واکنش به
اظهارات دو روز پیش امراهلل صالح ،معاون نخست
ریاستجمهوری در مورد دستداشتن اعضای این
مجلس در فساد ،روند رأیدهی به...
صفحه 2

کابلنان؛

گدایانی که با زار ی زور میگویند
کابل هزارچهره ،حضور
یکی از چهرههای ناخوشایند ِ
پرشمار گداهای معلول ،پیر ،جوان کودک...،
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صفحه 3

پیرلو :رونالدو
در یوونتوس تافته
جدا بافته نیست

نگاه شیواره به زن

سفارش پپ
به مدیران سیتی؛
این دو نفر
خریده شوند

5

کانون امنیت در خون؛
دو انفجار در بامیان  ۱۵کشته و حدود  ۶۰زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :مسئوالن صحی در والیت بامیان میگویند که دستکم  ۱۵نفر در نتیجهی انفجار در مرکز این والیت کشته و  ۵۹نفر
دیگر زخمی شدهاند .علی آقا ناصری ،رییس صحت عامه بامیان در صحبت با روزنامه اطالعت روز گفت که کشته و زخمیان که زنان
و کودکان را نیز شامل میشود ،به شفاخانه والیتی بامیان منتقل شدهاند | .صفحه 2

گراف رو به باال؛
در سال جاری
خشونتهای حاد علیه
زنان افزایش یافته است

وزارت امور زنان میگویند خشونت بر زنان همچنان
ادامه دارد .به گفتهی این نهاد هرچند با شروع
بحران کرونا در کشور ،خشونتهای اجتماعی مانند
آزار و اذیت جنسی و ندادن نفقه کاهش یافته ،اما
خشونتهای حاد مثل قتل بیشتر شده است .به
گفتهی مسئوالن مراجعهنکردن زنان به مراکز عدلی
و قضایی در دوران کرونا سبب شده تا جنجالهای
کوچک خانوادگی منجر به قضایای کالن خشونت
مثل قتل شود.
بیشترین قتل در سرپل ،سمنگان و جوزجان
رویا دادرس ،سخنگوی وزارت امور زنان میگوید در
سال  1399هفتهزار و  203قضیه به ثبت رسیده
که بیشتر این قضایا شامل خشونتهای فیزیکی
مانند لتوکوب است که یکهزار و...
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 #من_مهاجرم

کارزار رفع مشکالت مهاجران افغان
در ایران پنجهزار امضا گرفت

کریمه صبح وقتی از حومهی شهر بزرگ تهران به
دفترش کارش در یکی از نقاط مرکزی شهر تهران
میآید و شام وقتی از همان مسیر | صفحه 4

چرا «آن شب هیچ یک از مردان خانواده برنگشتند»؟

ماه اسد بود و در قزلآباد فصل خرمنکوبی از راه
رسیده بود؛ همراهش گویا طالبان هم وارد شهر شده
بودند .میرمحمد و گلمحمد اولین با ِر گندم را به خانه
رساندند .از چاشت گذشته بود که دو برادر را طالبان
بردند ،تنها آنها نه که حداقل  16عضو خانواده زهرا
را هم بردند .این سرآغاز رنجی است که زهرا و سهیال

کشیدهاند؛ کسانی که مانند هزاران خانوادهای دیگر
بیدلیل چنان فاجعهای را پشت سر گذاشتهاند که
بازگفتنش پس از سالها با اشک و درد غیرقابل وصفی
همراه است.
کتاب آن شب هیچ یک از مردان خانواده برنگشتند،
حاوی  38قصه از کسانی است که | صفحه 4

صفحه 8

امتناع از ابزارشدن
«مبارزه با فساد»

توجه امراهلل صالح به سهم برخی از نمایندگان
پارلمان در فساد و لزوم پایاندادن به مصونیت
قضایی اعضای مجلس در سخنانش به کنفرانس
ژنو (جنوا) ،میتواند باب تازهای در اراده و
مبارزهی جدی با فساد در کشور باز کند .در
دو دههی گذشته ،اعضای مجلس نمایندگان
به کرات به دستداشتن در فساد با استفاده
از مصونیت قضایی متهم شده است .اما این
اولین بار است که مقام ارشدی در حد معاون
نخست ریاستجمهوری ،به صراحت ،از لزوم
پایانبخشیدن به مصونیت قضایی نمایندگان
مجلس در راستای مبارزه با فساد اداری و
دستداشتن اعضای این نهاد دولت در فساد،
سخن میگوید.
مجلس نمایندگان در واکنش به اتهام آقای
صالح ،از او درخواست کرده است که برای اثبات
ادعاهایش مدرک ارائه کند .عالوه بر آن ،مجلس
نمایندگان گفته از آقای صالح بهصورت رسمی
در نهادهای قضایی شکایت صورت خواهد
گرفت .پارلمان کشور ،تا ارائهشدن مدرک
توسط معاون نخست ریاستجمهوری ،جلسهی
ارائهی برنامههای نامزدوزیران را تعلیق کرده و
از رییس جمهور خواسته است معاون اولش را
وادار به استعفا کند...
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گزارش

کانون امنیت در خون؛

بهنظـر میرسـد اسـتداللی کـه آقـای
صالـح مطـرح کـرده ،موضـع روشـنگر
و قابلدفاعـی باشـد .مصونیـت قضایـی
اعضـای مجلـس بـه مثابـهی روپوشـی
بـرای فسـاد توسـط اعضـای ایـن نهـاد و
سـپری در برابـر پیگـرد قضایـی فسـاد،
بایـد مـورد تجدیدنظـر قـرار بگیـرد .اگـر
فـرض بـر ایـن باشـد کـه ارادهی جـدی
بـرای مبـارزه بـا فسـاد بـه جریـان افتاده،
یکـی از اولیـن اولویتهـا در ایـن زمینـه،
رسـیدگی بـه اتهامهـا و کارنامـهی نهـادی
اسـت کـه مسـئولیت تقنینـی و نظارتی بر
دسـتگاه اجرایـی دولت را دارد .مسـئولیتی
کـه آلودهشـدن/بودنش بـه فسـاد ،هرگـز
نمیتوانـد بـه درسـتی ادا شـود.
امـا موضـع آقـای صالـح زمانـی میتوانـد
روشـنگرانه و قابـل دفـاع باشـد کـه اتهـام
مطرحشـده بـه آدرس مجلـس نمایندگان،
صرفـا یـک ابـزار فشـار مؤقـت بـرای
بازیگردانـی وقایـع و مسـألههای سیاسـی
مسـتعجل کشـور و دانهریـزی رندانـه
بـرای جلـب موافقـت جامعـه جهانـی بـه
دوام کمکهـای مالـیاش بـه افغانسـتان
نباشـد .رویکـردی کـه در عمـل خالصهی
ماجـرای مبـارزه با فسـاد در کشـور اسـت.
در طـول دو دهـهی گذشـته ،مبـارزه بـا
فسـاد ،همـواره ابـزاری بـرای ایجـاد فشـار
بـر مخالفـان ،وسـیلهی تهدیـد و تطمیع و
ترفنـد جلـب کمکهـای مالـی از جامعـه
جهانـی بـوده اسـت.
بـا توجـه بـه درخواسـت صریحـی کـه
نماینـدگان مجلـس در واکنـش بـه ادعای
آقـای صالـح کـرده ،معـاون نخسـت
ریاسـتجمهوری ،بایـد بـا ارائـهی اسـناد
و مـدارک ،ارائـهی توضیحـات و جزئیـات
بیشـتر و پیگیـری مسـتمر مسـألهی
«مصونیـت قضایـی» نماینـدگان مجلـس،
یکـی از مباحـث و چالشهـای اصلـی در
مبـارزه بـا فسـاد را از شـعار و لفاظـی بـه
حـوزهی عمـل بکشـاند.
معـاون رییسجمهـوری بایـد به ایـن مورد
حسـاس توجـه کند کـه در صـورت امتناع
از ارائـهی مـدارک و اسـناد و پیگیـری
موضـوع ،خـود از کسـانی اسـت کـه از
«مبـارزه بـا فسـاد» در راسـتای پیشـبرد
منافـع و نقشـههای سیاسـی و بهعنـوان
ابـزاری بـرای ایجـاد فشـار بـر آدرسهـای
مشـخص ،در عمـل شـریک کاروان فسـاد
اسـت ،زیـرا اسـتفادهی ابـزاری از موضـوع
«مبـارزه بـا فسـاد» در کشـوری کـه یکـی
از دو بحـران و تهدیـد اصلـیاش فسـاد
مزمن و افسارگسـیخته اسـت ،نوعی فسـاد
سیاسـی شـمرده میشـود.
نماینـدگان مجلـس ،رسـانهها ،نهادهـای
بینالمللـی و شـرکای مسـألهی «مبـارزه
بـا فسـاد» در افغانسـتان بایـد ادعـا و
اتهـام مطرحشـده از طـرف آقـای صالـح
را بـه جدیـت پیگیـری کننـد .اگـر
مجلـس نماینـدگان در ماجـرای فسـاد
اداری افغانسـتان بهدلیـل برخـورداری از
مصونیـت قضایـی ،از پرداخت تـاوان ایمن
اسـت ،تعدیـل در این سـپر قضایـی باید به
یکـی از مباحـث جدی ملی تبدیل شـده و
ایـن مصونیـت بیپایـان از پیگـرد قضایی
برداشـته شـود .اگـر آقـای صالـح از ارائهی
مـدرک خـودداری و از مسـألهی «مبـارزه
بـا فسـاد» بهعنوان ابـزار فشـار و بهصورت
فصلـی در راسـتای بازیهای سیاسـی ارگ
ریاسـتجمهوری اسـتفاده میکنـد ،بایـد
در برابـر «فسـاد سیاسـی»اش پاسـخگو
باشـد .هرنـوع سـکوت و عقبنشـینی
و مـدارای آقـای صالـح در مـورد ادعایـی
کـه مطـرح کـرده ،معنـا و تفسـیری جـز
اسـتفادهی ابـزاری از «مبـارزه بـا فسـاد»
ندارد.

دو انفجار در بامیان  ۱۵کشته و حدود  ۶۰زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز :مسئوالن صحی در والیت
بامیان میگویند که دستکم  ۱۵نفر در
نتیجهی انفجار در مرکز این والیت کشته و
 ۵۹نفر دیگر زخمی شدهاند.
علی آقا ناصری ،رییس صحت عامه بامیان
در صحبت با روزنامه اطالعت روز گفت که
کشته و زخمیان که زنان و کودکان را نیز
شامل میشود ،به شفاخانه والیتی بامیان
منتقل شدهاند.
حوالی ساعت  ۴:۴۰دقیقهی بعد از ظهر
دیروز (سهشنبه ۴ ،قوس) دو انفجار پیهم
در مربوطات شهر بامیان رخ داده است.
رضا یوسفی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
بامیان میگوید که دو انفجار در ساحهی سه
راهی شفاخانه و روبهروی هتل مامانجف رخ
داده است.
آقای یوسفی به روزنامه اطالعات روز گفت
که دو حلقه ماین یکی در جوی و دیگری در
یک کراچی جاسازی شده بوده است.
در همین حال ،طارق آرین ،سخنگوی
وزارت داخله میگوید که یک مقدار مواد
منفجره در مقابل مارکت انصاف ساحهی
بازار سه راهی سرک نو شهر بامیان منفجر
شده است.
به گفتهی آقای آرین ،در این انفجار یک
سرباز ترافیک و  ۱۳غیرنظامی دیگر کشته
و  ۴۵نفر زخمی شدهاند.
سخنگوی پولیس بامیان میگوید که در

میان زخمیان نیز یک سرباز ترافیک و یک
سرباز حوزهی پولیس شاملند.
فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این رویداد
را بر عهده نگرفته است .طالبان هر گونه
دستداشتن در این انفجارها را رد کردهاند.
دفتر مطبوعاتی والی بامیان اعالم کرده
است که دو تن از عامالن این انفجار توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند .در مورد
ارتباط این افراد با گروههای تروریستی
جزئیات داده نشده است.
واکنشها
ارگ ریاستجمهوری این حمله را محکوم
کرده است .در اعالمیهی ارگ به نقل از

رییسجمهور غنی آمده است که طالبان و
دیگر گروههای تروریستی اخیرا با افزایش
خشونت در کشور ،غیرنظامیان را هدف
قرار داده و تأسیسات عامالمنفعه را تخریب
میکنند.
سرور دانش ،معاون دوم ریاستجمهوری
این حمله را تالش ناکام دشمن و گروههای
تروریستی در جهت گسترش دامنهی
جغرافیای خشونت و ترس در کشور خوانده
است.
در اعالمیهی دفتر مطبوعاتی معاون دوم
ریاستجمهوری آمده است« :بامیان و
مردم نیک سرشت آن در مدنیت ،همدیگر
پذیری و اخوت و همدلی شهره آفاق است و

گروههای بدنام تروریستی اگر خواسته باشند
با اعمال سیاه و ننگین خود چهرهی پاک و
روشن بامیان را مکدر سازند سخت در اشتباه
هستند».
دانش از اداره محلی بامیان و نهادهای
امنیتی خواسته است که عامالن این رویداد
را شناسایی و به مردم معرفی کنند .او
همچنان خواسته است که باید خالیگاههای
امنیتی بررسی و از تکرار چنین رویدادی
جلوگیری شود .او تأکید کرده است که هر
گونه کوتاهی در این زمینه عمل نابخشودنی
و غیرقابل انتظار است.
حامد کرزی ،رییسجمهور پیشین کشور
نیز وقوع این انفجار را محکوم کرده و آنرا
دسیسه علیه صلح و آرامش مردم افغانستان
دانسته است.
کرزی با توجه به پیشرفتهای اخیر در روند
صلح از طرفهای درگیر در جنگ خواسته
است که بهمنظور ختم جنگ و خونریزی در
کشور تالشهایشان را برای کامیابی روند
صلح سرعت بخشیده و برای تأمین صلح
پایدار کار کنند.
انفجار در والیت بامیان که امنترین والیت
کشور محسوب میشود ،در نوع خود بیسابقه
است .این انفجار در حالی رخ داده است که
رییسجمهور اشرف غنی چندی قبل در
سفرش به والیت بامیان ،جلسهی امنیتی
کابینهاش را در آن والیت برگزار کرده بود.

گراف رو به ابال؛

در سال جاری خشونتهای حاد علیه زانن
افزایش یافته است

پا کستان از فرمان ر ییسجمهور غین در مورد رهایی زندانیانش استقبال کرد
اطالعات روز :پاکستان از فرمان رییسجمهور اشرف غنی در مورد
رهایی شماری از زندانیان این کشور استقبال کرده است.
محمد صادق ،نمایندهی ویژهی پاکستان در امور افغانستان
ناوقت دو شب پیش (دوشنبه ۳ ،قوس) در تویتی گفته است:
«پاکستان از حسن نیت رییسجمهور اشرف غنی در حکم آزادی
زندانیان شهروندان پاکستانی در افغانستان به دلیل تحکیم روابط
بشردوستانه سپاسگزار است».
رییسجمهور غنی اخیرا فرمان رهایی و عفو مجازات شماری از زندانیان پاکستان را امضا
کرده است .هدف از این اقدام غنی ،نشان دادن حسن نیت و تحکیم روابط دوستانه با
پاکستان گفته شده است .براساس این فرمان ،آن تعداد از زندانیان پاکستانی که مدت
حبس شان الی یک ماه باقی مانده باشد ،از زندان رها میشوند.
همچنان جزای نقدی آن تعداد از زندانیان شهروند پاکستان که بهدلیل عدم پرداخت

جزای نقدی «محکومبها» تحت حبس قرار دارند ،نیز بخشیده
میشود.
سـاعاتی پـس از همگانیشـدن ایـن فرمـان ،رحمـتاهلل نبیـل،
رییـس پیشـین امنیـت ملـی در تویتـی گفـت کـه رییسجمهـور
اشـرف غنـی اسلام فاروقی ،رهبر شـاخهی خراسـان گـروه داعش
و صدهـا تروریسـت پاکسـتانی را بهعنوان رشـوت بـه «آیاسآی»
آزاد میکنـد.
آقای نبیل افزوده است آن تعداد از زندانیان پاکستانی که قرار است آزاد شوند ،هزاران تن
از شهروندان افغان را به قتل رساندهاند.
عبداهلل اورکزی مشهور به اسلم فاروقی ،رهبر شاخهی خراسان گروه داعش در ماه حمل
سال جاری خورشیدی بازداشت شد .او شهروند پاکستان است و قبال درخواست پاکستان
مبنی بر سپردن اسلم فاروقی به آن کشور از سوی افغانستان رد شده بود.

مجلس نمایندگان در وا کنش به اظهارات صالح روند رأیدهی به نامزدوز یران را تعلیق کرد
اطالعات روز :مجلس نمایندگان در واکنش
ش امراهلل صالح،
به اظهارات دو روز پی 
معاون نخست ریاستجمهوری در مورد
دستداشتن اعضای این مجلس در فساد،
روند رأیدهی به نامزدوزیران را تعلیق کرد.
میررحمان رحمانی ،رییس مجلس
نمایندگان در نشست عمومی دیروز
(سهشنبه ۴ ،عقرب) این مجلس گفت که
این روند تا ارایهی اسناد از سوی آقای صالح
در مورد این اظهاراتش ،تعلیق میشود.
آقای رحمانی همچنان گفت که بهمنظور
«حفظ حیثیت مجلس نمایندگان» علیه
معاون نخست ریاستجمهوری در مورد این
گفتههای او به مراجع عدلی و قضایی نیز
شکایت درج میکند .امراهلل صالح دو روز
پیش (دوشنبه ۳ ،عقرب) در نشست ژنو
اعضای پارلمان را به دستداشتن در فساد
متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته

اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه
بکشاند .او همچنان خواهان پایاندادن به
مصئونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود.
در همین حال ،این مجلس در اعالمیهای،
این گفتههای آقای صالح را در مخالفت با
مواد قانون اساسی خوانده ،گفته است که
این اظهاراتش سبب اختالف میان قوای
سهگانهی دولت شده و استحکام این قوا را
به خطر انداخته است.
در اعالمیه از رییسجمهور غنی خواسته
شده است که آقای صالح را به خاطر این
اظهاراتش مجبور به استعفا کند.
ساعاتی بعد از این تصمیم مجلس
نمایندگان امراهلل صالح به آن واکنش نشان
داد و از مجلس نمایندگان خواسته است که
دوباره فکر کند.
آقای صالح در صفحهی فیسبوک خود
نوشته است که به شورای ملی افغانستان

بهعنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت
جمهوری اسالمی افغانستان احترام دارد.
او در عین حال گفته است که این احترام
به معنای چشمپوشی از قانونشکنی توسط
برخی از اعضای شورای ملی بوده نمیتواند.
او نوشته است« :حساب تمام وکالی پاک
و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من
به آدرس آنها نبوده و نخواهد بود .وکالی
پاکنفس با من همصدا استند که اعضای
پارلمان از جنس فرشته و مالیک نیستند».
صالح در مورد برنامهی میثاق امنیتی نیز
گفته است که این برنامه برای اعضای
شورای ملی محرم و طبقهبندی شده نبوده
و نیست ،بلکه هر زمانی که خواسته باشند،
در اختیارشان قرار داده میشود.
او افزوده است« :برای بیرون ساختن
افغانستان از حالت کنونی نیاز به یک برنامه
رادیکال و تهدابی است و میثاق امنیتی یکی

از همین جرقههاست .ایستادگی در برابر
آوردن نظم و تجرید حلقات جرم توجیه
ندارد .دوباره فکر کنید».
معاون اول ریاستجمهوری ادعای یکی
از اعضای مجلس نمایندگان مبنی بر
استخباراتی خواندن سازمان روند سبز به
رهبری خودش را نیز رد کرده ،اما تأکید
کرده است که سازمانهای قوی بدون
شاخهی اطالعاتی زنده بوده نمیتواند.
مجلس نمایندگان درحالی روند رأیدهی
به نامزدوزیران کابینهی حکومت را به
حالت تعلیق درآورده است که قرار بود
دیروز حسینه صافی ،نامزدوزیر امور زنان،
قدرتاهلل ذکی ،نامزدوزیر ترانسپورت،
نجیباهلل یمین ،نامزدوزیر فواید عامه و
نورالرحمان اخالقی ،نامزدوزیر مهاجرین و
عودتکنندگان برنامههای کاریشان را در
این مجلس ارایه کنند.

امرهللا صالح:

تحقیقات در مورد حمله به دانشگاه کابل به ُبنبست رسیده است
اطالعات روز :امراهلل صالح ،معاون اول ریاستجمهوری میگوید که تحقیقات در مورد
حمله به دانشگاه کابل به بُنبست رسیده و در حال حاضر انکشاف آن سخت و بطی شده
است.
آقای صالح صبح دیروز (سهشنبه ۴ ،قوس) در صفحهی فیسبوک خود نوشته است که
برای ردیابی عامالن این حمله کار بیشتر نیاز است که به مرور زمان صورت خواهد گرفت.
او دو روز پیش گفته بود که پروندهی حمله به دانشگاه کابل را هفتهی آینده به دادگاه
میسپارد .اکنون هم تأکید کرده است که طبق وعده ،این پرونده را در اختیار دستگاه
عدلی و قضایی کشور قرار میدهد.
صالح در مورد حمالت راکتی روز شنبه هفتهی جاری بر بخشهایی از شهر کابل نیز گفته
است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و روی انکشاف سرنخها کار جدی آغاز شده
است .او دو روز پیش نیز گفته بود که تاکنون پیشرفت خاصی در پیگیری عامالن این
حمالت صورت نگرفته است.

به گفتهی او ،در چند روز گذشته  ۱۳عضو گروه طالبان بازداشت شدهاند که نظر به
مصلحت و ضرورت ،گاه گاهی دستار داعش را بر سر میکنند.
او تأکید کرده است که شماری از این افراد در ترور کارمندان دولتی در نواحی مختلف
کابل بهصورت مستقیم دخیل بودهاند.
صالح نوشته است« :از اعترافات طالبان داعش بر میآید که یک قسمت اختطافهای
شهری را آنها انجام داده و از پول حاصله ،عملیاتهای خود را تمویل مینمایند».
از سوی هم ،معاون نخست رییسجمهور افزوده است« :متأسفانه جنگ شدت گرفته است
و روش غلط و اشتباهآمیز مذاکرات در دو سال گذشته با گروه تروریستی طالبان در دوحه
باعث شد که این گروه به جای فکر کردن به صلح صاحب اعتماد به نفس کاذب شده و
سطح خشونت را باال ببرد».
امراهلل صالح تأکید کرده که بهخاطر مهار این وضعیت کار آغاز شده است .او همکاری مردم
را در این راستا مهم خوانده است.

معصومه جعفری
گزارشگر

وزارت امور زنان میگویند خشونت بر زنان همچنان
ادامه دارد .به گفتهی این نهاد هرچند با شروع
بحران کرونا در کشور ،خشونتهای اجتماعی مانند
آزار و اذیت جنسی و ندادن نفقه کاهش یافته ،اما
خشونتهای حاد مثل قتل بیشتر شده است .به
گفتهی مسئوالن مراجعهنکردن زنان به مراکز عدلی
و قضایی در دوران کرونا سبب شده تا جنجالهای
کوچک خانوادگی منجر به قضایای کالن خشونت مثل
قتل شود.
بیشترین قتل در سرپل ،سمنگان و جوزجان
رویـا دادرس ،سـخنگوی وزارت امـور زنـان میگویـد
در سـال  1399هفتهـزار و  203قضیـه بـه ثبـت
رسـیده کـه بیشـتر ایـن قضایـا شـامل خشـونتهای
فیزیکـی ماننـد لتوکـوب اسـت کـه یکهـزار و 108
مـورد را در بـر میگیـرد .خانـم دادرس میافزایـد
قضایـای حـاد خشـونت کـه اغلـب منجـر بـه قتـل
میشـود در مناطقـی رخ داده اسـت کـه ناامنـی
بیشـتر اسـت .سـرپل ،جوزجـان و سـمنگان از جملـه
والیاتیانـد کـه بیشـترین قضایـای قتـل را دارند .پس
از آن والیتهایـی فاریـاب ،نیمـروز ،غور ،لوگـر ،کابل،
دایکنـدی ،بادغیـس ،بامیـان ،هـرات بیشـترین آمـار
ایـن قضایـا بـه ثبت رسـیده اسـت.
این شمار از قضایا که در  34والیت افغانستان به ثبت
رسیده ،شامل خشونتهایی تجاوز جنسی ،لتوکوب،
آزار و اذیت ،نکاح اجباری ،ممانعت از ازدواج ،بد
دادن ،اجبار به مصرف مواد مخدر ،ازدواج زیر سن،
منع تصرف در ارث ،منع تصرف در اموال ،اجبار به
فحشا و تجاوز به عنف میشود .اجبار به خودکشی یا
خودسوزی ،جراحت و مجروحیتهای منجر به مرگ
از دیگر قضایایی است که از زنان قربانی گرفته است.
سخنگوی وزارت امور زنان میافزاید پس از لتوکوب
زنان ،فرار از منزل ،قتل ،آزار و اذیت و تهدید به مرگ،
توهین و تحقیر باالترین آمارها به خود اختصاص
داده است .خانم دادرس معضل کرونا در سال روان و
عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی را از
علتهای مهم در حادشدن قضایای خانوادگی عنوان
میکند« :ویروس کرونا سبب شد که زنان نتوانند برای
رسیدگی به قضایا مراجعه کنند ،چرا که آنها گمان
میکردند این مراکز بسته است و مراجعه نکردند .به
همین دلیل موضوعها و جنجالهای خرد خانوادگی به
موضوعات حاد تبدیل شدند که منجر به قتل دختران
و یا خودکشی آنها شده است».
سخنگوی وزارت امور زنان میگوید تا هنوز بد و بدل،
ازدواجهای زیر سن و لتوکوب زنان از برجستهترین
موارد خشونت بر زنان است .او با اشاره به کارهایی

منیژه رامزی ،استاد دانشگاه و مدافع
حقوق زنان میگوید خشونتهای
ساختاری که بهعنوان سقف شیشهای
یا حصار شیشهای یاد میشود نیز
نوعی خشونت در برابر زنان برای
دسترسی به جایگاهها�یی است که
شایسته آن هستند« :برای کسانی
که وابسته به حکومت افغانستاناند،
کسانی که وابسته به رهبراناند،
برای آنها زمینه پیشرفت در مسائل
شغلی وجود دارد و سایر زنان از این
مسائل بهدور میمانند».

که این وزارت در راستای آگاهیدهی به زنان در
مرکز والیات و ولسوالیهای دوردست انجام داده،
میگوید اگرچه آنها امسال برنامههای آگاهیدهی در
راستای قانون منع خشونت داشتهاند ،اما بیسوادی و
کمسوادی زنان از موانع مهم در تطبیق این برنامهها
بود که باید برای از میانبردن آن میکانیزم دقیقی از
سوی دولت روی دست گرفته شود.
ثبت بیشترین موارد خشونت در کابل
بـه گفتـهی سـخنگوی وزارت امـور زنـان ،ایـن اداره
بـرای جلوگیـری از خشـونت بـر زنـان بـا ارگانهـای
دادسـتانی کل ،دادگاه عالـی و وزارت داخلـه همکاری
دارد و کمیسـیون عالـی منـع خشـونت را برگـزار
میکننـد تـا ایـن کمیسـیون نهادهـای مربوطـه را
مکلـف بـه ایفـای وظیفه کنند .رسـیدگی بـه قضایای
خشـونت علیـه زنـان و تطبیـق قانـون منـع خشـونت
علیـه آنهـا میتوانـد در کاهـش خشـونتها و
دسترسـی زنـان بـه عدالـت تأثیرگـذار باشـد.
براساس معلومات دادستانی کل ،این اداره از ابتدای
ماه جدی سال گذشته تا ماه سنبله  1399به دوهزار
و  88قضیه رسیدگی کرده است .براساس آماری که
دادستانی در اختیار روزنامه اطالعات روز قرار داده،
کابل با ثبت  662مورد خشونت در رتبه اول قرار دارد.
بلخ با  256قضیه در جایگاه دوم و هرات با  208مورد
قضیه در جایگاه سوم قرار دارد و دایکندی نیز با ثبت
 119قضیه در جمع والیاتی است که باالترین میزان
خشونتها علیه زنان را به ثبت رسانده است .پس از
آن والیتهای فاریاب با  72قضیه ،بامیان  69قضیه،
تخار 67قضیه ،ننگرهار  66قضیه در جایگاههای بعدی
قرار گرفتهاند.
با استناد به معلومات دادستانی کل از ماه جدی سال
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 98تا ماه سنبله  99بیشترین قضایای خشونت علیه
زنان خشونت فیزیکی یا لتوکوب بوده که در کابل
 434قضیه و در هرات  133و در بلخ  122قضیه از
این نوع خشونت به ثبت رسیده است.
معلومات این اداره نشان میدهد از اول ماه جدی
پارسال تا ماه سنبله امسال شمار قربانیان خشونت
که به علت جراحت و معلولیت منجر به مرگ شده
 97پرونده بوده است که بیشترین قضایای قتل در
والیتهای فاریاب ،پروان ،کابل ،تخار ،بغالن ،بلخ،
خوست ،ننگرهار ،غزنی ،هرات ،بدخشان ،قندهار،
پکتیا ،کاپیسا بوده است .به گفتهی مسئوالن این اداره
به این قضایا در پرتو قانون رسیدگی شده است.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان
همهساله  25نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه
زنان در سراسر جهان گرامی داشته میشود و به
همین مناسبت حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان
برنامههای کوتاهمدتی برای دادخواهی و حمایت از
زنان در سرتاسر کشور راهاندازی میکنند.
خانم دادرس بزرگداشت از روز جهانی منع خشونت
بر زنان را برای رساندن صدای زنان افغانستان به
جهانیان موثر دانسته و میگوید« :مهم است صدای
زنان افغانستان را به جهانیان برسانیم .اینکه زنان
برای مبارزه با خشونت چه کارهایی انجام دادهاند و
حکومت چه حمایتهایی در این باره داشته است و
زنان چگونه میتوانند از این وضعیت بیرون بیایند».
روشن مشعل ،مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان
میگوید روز جهانی منع خشونت علیه زنان بهطور
گسترده در تمامی جهان تجلیل و بزرگداشت میشود
و همین برنامه سبب آگاهی جامع ه جهانی از وضعیت
زنان افغان میشود .اگرچه تجلیل از این روز نمادین
است ،اما در بررسی و بهبود وضعیت زندگی زنان،
تأمین عدالت برای آنها و توجه به کرامت انسانی
آنها بزرگداشت از این روز حائز اهمیت است.
خانم مشعل در ادامه میافزاید وضعیت زنان نسبت
به گذشته همچنان نگرانکننده است .وضعیت نهتنها
بهبود نیافته بلکه زنان بیشتر از گذشته در معرض
انواع خشونتها قرار دارند .او با اشاره به بحران کرونا
در سال روان میگوید این مسأله نیز عالوه بر جنگ
و ناامنی و مشکالت اجتماعی و فرهنگی موجود در
جامعه ،زمینه و بستر مناسب افزایش خشونتها در
برابر زنان را فراهم کرد« :حمله انتحاری به مرکز نسایی
والدی بدترین شکل خشونت بر زنان امسال بود .در
کنار آن حمالت مسلحانه ،قتل ،شکنجه ،تجاوزهای
گروهی از مواردی بود که نشان میدهد زنان وضعیت
بدتری نسبت به گذشته داشتند .زنانی که در سطح
سیاست کار کردند مورد حمله قرار گرفتند و حمالت
داعش از دیگر موارد این خشونتهاست .ما تاکنون
سالی را نداشتیم که بگوییم خشونت بر زنان کمتر
شده است یا خیر؟»
او میافزاید دالیلی چون افراطگرایی در میان جوانان
نفوذ کرده و همین میتواند از دالیل مهم بروز خشونت
و موانعی در برابر کار و تحصیل زنان باشد .بنابراین
حکومت باید برنامهی ملی محو خشونت علیه زنان
را روی دست گیرد و بهطور بنیادی روی این موضوع
کار کند.
خشونتهای ساختاری در برابر زنان
روشن مشعل ،معرفی زنان به کابینه و معرفی معاونان
والی در سطح والیات و همچنین سفیران زن در
کشورهای دیگر را از دستاوردهای زنان در سال اخیر
عنوان کرده و میگوید وضعیت زنان در این حوزهها
نسبت به گذشته بهبود یافته است ،اما خشونتها بر
زنان بهطور ساختاری در سطوح پایینتر بیشتر است.
او تأکید میکند تا هنوز تبعیض جنسیتی در ادارهها
نسبت به زنان مشاهده میشود و خواستههای نامشروع
از زنان و دیدگاه منفی و دیدگاه جنسیتی نسبت به
زنان در ادارهها در تمامی سطوح دیده میشود .به باور
خانم مشعل ،تنها راه کاهش خشونتها تطبیق قانون
منع خشونت علیه زنان است.
منیژه رامزی ،استاد دانشگاه و مدافع حقوق زنان
میگوید خشونتهای ساختاری که بهعنوان سقف
شیشهای یا حصار شیشهای یاد میشود نیز نوعی
خشونت در برابر زنان برای دسترسی به جایگاههایی
است که شایسته آن هستند« :برای کسانی که
وابسته به حکومت افغانستاناند ،کسانی که وابسته به
رهبراناند ،برای آنها زمینه پیشرفت در مسائل شغلی
وجود دارد و سایر زنان از این مسائل بهدور میمانند».
به باور این استاد دانشگاه در سال جاری به دالیلی
چون بحران کرونا ،فقر و مشکالت اقتصادی میزان
خشونتها بر زنان افزایش یافته است« :کار بنیادی
در این باره صورت نگرفته است .قطعنامه 1325
شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه زنان برای
رفاه و بهبود و کاهش خشونت و همچنین مشارکت
زنان تأکید دارد حکومت گزارشهایی را ارائه کرده
که خیالگونه است و واقعی نیست و نهادهای مدافع
حقوق زنان در این زمینه سهل انگاری کردهاند؛ چون
انسجام عمومی زنان در این باره وجود ندارد».

گدایاین که اب زاری
زور یمگویند
سهراب سروش

کابل هزارچهره ،حضور پرشمار
یکی از چهرههای ناخوشایند
ِ
گداهای معلول ،پیر ،جوان کودک ،زن و مرد در خیابانهای
آن است؛ گدایانی که در قدمبهقدم خیابانها نشسته مدام ناله
و زاری میکنند .یکی دست قطعشدهاش را برهنه کرده ،پای
دیوار نشسته ،دیگری پای مصنوعیاش را کشیده ،بیخ ساقهی
درخت سر در گریبان فرو برده ،یکی فلج است و رفته وسط سرک،
آنجا که موترها در رفتوآمد است ،تقال میکند و دیگری بیوه
است ،آمده با چادریاش بر عرض پیادهرو دراز خوابیده با کودک
سوءتغذیاش که در گرما و سرما دور و برش چیغ میزند .چند
قدم پیشتر که میروی با دستان درازماندهی مرد پیری مقابل
میشوی که تو را به یاد پدربزرگ ریشسفیدت میاندازد و آن
خواهرزاده یا

طرفتر با چشمان درماندهی کودکی که تو را به یاد
برادرزادهی شیرین و زیبایت...
هرکسی که چند صباحی در این شهر زندگی کرده باشد،
حتما ماجراهای عجیب و مواجههای غریبی با این گدایان دارد.
چشمدیدها و داستانهای من از رویارویی با آنان آنقدر عجیب
است که واقعا نمیدانم وقتی بازگویی آن چهکار کنم؛ بخندم یا
گریه کنم؟
چند سال پیش ،روزی در امتداد یکی از کوچههای کابل قدم میزدم
که مردی از یک گوشهی خلوت خیابان صدایم کرد؛ «او جوان ،بیا
ای طرف ».مرد میانسالی بود با قوارهی نسبتا جمع و جور .از
تحکمی که در صدایش بود ،احساس کردم کار واجبی دارد .مطیع
و سربهزیر پیشش رفتم .دستش را دراز کرد و پنجهام را محکم در
چمبهاش فشرد .پس از احوالپرسی گرم ،درحالیکه زل زده بود به
چشمانم ،گفت« :پیسه داری؟» گفتم« :عا ».گفت« :یک صد روپیه
بتی!» پرسیدم« :برای چه؟» گفت« :دو روز است چیزی نخوردهام».
نتوانستم هیچ کلمهای را تلفظ کنم .دستم را از داخل مشتش
بیرون کشیدم و راهم را گرفتم .به دنبالم صدا میکرد« :وال ،ناجوان
برآمدی؛ حیف این کاکگی صد روپه از دلت نبرآمد ».گامهایم را
تند کردم و دور شدم .نرسیده به انتهای همان کوچه ،دستی
خانمی برقعپوشی بیخبر گوشهی آستینم را کشید« :الهی داغ
این جوانیات به جگر مادرت نماند بچیم؛ غریب استوم ،بیکس
استوم ،بیوه استوم .بتی یک چند روپه بهنام خدا ،دعایت میکنم».
این بار زبانم مثل خواندن بلبل روان شد .با نجوا شروع کردم ولی
بیاختیار صدایم بلند رفت و به نعره منتهی شد؛ «مادر جان؛
قسم میخورم پول ندارم ،بیکار استُم .بیننگ استُم ،بیغیرت و
بیرحم استوم .دست مه یال کو»...
یک وقت دیگر کسی از بچههای خوابگاه ما برای آوردن نان به
نانوایی رفته بود .دانشجویان معموال با نزدیکترین نانوایی به
خوابگاهشان ،قرارداد میبندند و برای آوردن نان با خود پول
نمیبرند ،کتابچه میبرند که روی آن تعداد نانهای را که هر نوبت
میآورند مینویسند .شخصیت قصهی ما کتابچهاش را لوله کرده
در جیب «بَر ُزو»یش انداخته بود و به نانوایی رفته بود .نان را که
گرفته بود ،در مسیر برگشت یک دختر خردسال گدا یک پایش را
مثل چوپ َعلَم محکم در بغل گرفته بود .نانآور به مخمصه افتاده
بود ،پایش در تله گیر کرده بود.
در همین لحظه من که در حال برگشت به اتاق بودم به آنجا
رسیدم .نزدیک غروب بود و کوچه شلوغ .نانآور پیش دخترک
زاری میکرد که حاال در جیبم پول نیست .پایم را رها کن.
دکانداران و مشتریان و عابران ماجرا را سیل میکردند .دخترک
اما رها نمیکرد.
نانآور برای رهایی آخرین تالشش را به کار گرفت :خودش را
با تمام توان به پیش کشید .اقدامی که سبب شد بَر ُزویش تا
زیر زانوانش پایین بیاید .داروندارش در انظار عموم نمایان گشت.
انفجار ناگهانی خندهی مردم به هوا رفت .کسی صدا کرد« :کالن
آدم چرا نیکر نمیپوشی ».صورت نانآور از شرم تا گردن سرخ
شده بود .با دستپاچگی تا برزویش را باال کشید ،نانهایش کف
کوچه تیت شد .دخترک گدا راه فرارش را گم کرده بود.
موارد نظیر این هر روز در خیابانهای کابل اتفاق میافتد .گویی
سالبهسال مردمان این شهر بدبختتر میشوند و تعداد گدایانش
افزونتر و شَ لّهتر .اینروزها که هوا زمستانی شده ،تعداد گداهای
شهر بهشدت افزایش یافته و کارشان را با جدیت بیشتری پیش
میبرند .همین دیروز که باران تمام شهر را تر کرده بود ،گدایی
وسط کوچهی حلبیسازی راه من و رفیقم را سد کرد و گفت:
«قربان خداجان شوم که باران رحمتش شورشور میبارد .یک
چند روپه خو به رضای خداجان کمک بته ».وقتی گفتم «دعا
کو» ،عصاب نفر خراب شد و گفت« :دعای چه بیادر؟ بته پیسه
بته .چه میکنی ایقه پیسه ره؟ ده گور میبری؟»
قربان خداجان شوم که این روزها رحمتش بر شهر میبارد و در
اثر آن کودکان گدا اگر چند روز پیش ده متر به دنبالت میآمدند،
این روزها تا ده کیلومتر تو را همراهی میکنند .بچههای اسپندی
سربهخود ،وارد مغازهها شده دود میکنند ،موترشویها بیهیچ
اجازهای با جول کهنه شیشههای موتر مردم را میمالند .آنهایی
که قلم و جوراب و ساجق میفروشند ،کارشان از فروش گذشته،
به زور در جیبت قلم و جوراب و ساجق میچپانند و سپس مثل
اینکه دنبال قرض پدرشان آمده باشند ،جلوت را میگیرند ،با
چشمانی که حالیات میکنند؛ ما مجبوریم و واقعیت همین است.
اینجا کابل جان است.

گزارش
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 #من_مهاجرم

کارزار رفع مشکالت مهاجران افغان
در ایران پنجهزار امضا گرفت
عبدالواحد حیدری
گزارشگر

کریمه صبح وقتی از حومهی شهر بزرگ
تهران به دفترش کارش در یکی از نقاط
مرکزی شهر تهران میآید و شام وقتی از
همان مسیر به حومهی شهر برمیگردد،
چندین اتوبوس را سوار شده و در شبکهی
متروی تهران چندین خط را عوض
میکند .این همه گشتوگذار بدون کارت
الکترونیکی مترو و اتوبوس برای کریمه
امکانپذیر نیست.
در سالهای اخیر دولت ایران در بخش
الکترونیکیسازی خدمات شهری اقدامات
زیادی انجام داده و یا در حال اجرا است.
پرداخت پول در ادارات دولتی و اکثر
فروشگاهها بهصورت آنالین و یا توسط کارت
بانکی صورت میگیرد ،برای استفادهکردن
از خطوط مترو و سوارشدن اتوبوسهای
شهری داشتن کارت الکترونیکی الزامی
است و این کارت در اکثر موارد بدون داشتن
کارت بانکی شارژ نمیشود .به گفتهی
کریمه ،خرید نان از نانوایی هم بدون کارت
بانکی ممکن نیست.
اما مهاجران افغان در این کشور از
دسترسی به خدمات الزم درمانی شکایت
دارند و گرفتن سیم و افتتاح حساب بانکی
هم چالشهای است که مهاجران با آن
روبهرویند .در روزهای اخیر شماری از
مهاجران افغانستان برای رسیدگی به این
مشکالتشان کارزاری را با هشتگ «#من_
مهاجرم!» آغاز کرده است که با واکنشهای
مختلف از سوی مهاجران افغان در ایران،
شهروندان ایرانی و مقامات ایرانی مواجه شد
است.
کازار #من_مهاجرم!
ظهیر کابلی ،جوانی است که چندین سال
میشود در یکی از منطقههای شهر قم ایران
زندگی میکند .حاال که همه پرداختهای
از طریق کارت بانکی صورت میگیرد،
ظهیر حدود چهار هفته پیش همراه مادرش
به یکی از شاخههای بانک خصوصی ملت

مراجعه میکند تا برای مادرش حساب بانکی
باز کند« :برای کسانی که کارت آمایش
دارند [کارت اقامت موقت اتباع خارجی
که از سوی وزارت داخلهی ایران صادر
میشود] ،حساب باز نمیکنیم ».این پاسخ
مسئول بانک ملت به ظهیر و مادرش است.
کارمند بانک به ظهیر میگوید اگر گذرنامه/
پاسپورت داشته باشد ،برایش حساب باز
میکند .ظهیر میگوید که بازکردن حساب
با پاسپورت هم فرایند سختی دارد.
با مادرش به بانک سپه میرود« :هر سال
وقتی برای تمدید کارت آمایش به دفتر
کفالت مراجعه میکنیم ،آنجا قشنگ
نوشته است که بانک سپه برای کسانی که
کارت آمایش دارند ،حساب باز میکند».
بعد از نیم ساعت ایستادن در صف بانک
وقتی نوبت به ظهیر و مادرش میرسد،
کارمند بانک میگوید که بخش مربوط
افغانستانیها بسته است .بدون کارت بانکی
به خانه برمیگردد.
تنهـا مشـکل حسـاب بانکی نیسـت که این
روزهـا مهاجـران افغانسـتان در ایـران را در
تنگنـا قـرار میدهـد ،بلکه خدمـات درمانی
و حسـاب بانکـی از مشـکالت دیگری اسـت
کـه مهاجـران بـه آن بهصـورت محـدود
دسترسـی دارنـد و یـا هیـچ دسترسـی
ندارند.
حدود ده روز پیش ،فرشته حسینی ،یک
بازیگر افغان در ایران با گذاشتن عنوان
«امروز روز خوبی برای مادرم نبود ».در
انستاگرامش ماجرای مادرش را که یک
دفتر مخابراتی برایش سیمکارت نداده
بود ،روایت کرد« :امروز صبح وقتی خواهر
کوچکم نتوانست در مدرسهی/مکتب
آنالین شرکت کند ،مادرم متوجه میشود
که سیمکارتش مشکلی برایش پیش آمده،
به مخابرات میرود و مشکل را میگوید و
طبق معمول به مادرم میگویند «صاحاب
[صاحب] سیمکارت باید بیاد!»
در ایـران اکثـر مهاجـران افغانسـتان
سـیمکارتهای را اسـتفاده میکننـد که در
شـرکتهای مخابراتـی بـه اسـم خودشـان

عکس :خبرگزاری شفقنا

ثبـت نیسـت و یا به اسـم یـک افغانسـتانی
یـا ایرانی دیگر ثبت شـده اسـت .مسـئولین
مخابـرات مشـکل سـیمکارت مـادر فرشـته
را بهدلیـل اینکـه سـیمکارت بـه اسـم
خـودش نیسـت ،حـل نمیکنـد .در عیـن
حـال برایـش سـیمکارت جدیـد هـم صادر
نمیکنـد چـون پاسـپورت ندارد و بـا کارت
اقامـت موقتی وزارت داخله ایـران (آمایش)
در ایـران بهسـر میبرنـد.
فرشته نوشته است« :پس مشکل سیمکارت
مادرم را حل نمیکنند و به او سیمکارت
جدیدی هم نمیفروشند .مادرم با من تماس
گرفت و گفت امروز روز خیلی بدی داشتم،
زهرا نتوانست درس یاد بگیرد و همهی
امروز را گریه کرد .گفت من هم امروز در
مخابرات گریه کردم چون هیچ کار دیگری
نتوانستم بکنم!»
شب وقتی ظهیر پست فرشته را میبیند
تصمیم میگیرد که برای احقاق حقوق اولیه
راه اندازد .او که قبال
مهاجران کارزاری را به 
با مدیران سایت «کارزار» -سایت اختصاصی
جمعآوری امضا -آشنایی داشته است با
هشتگ #من_مهاجرم! کارزاری را تحت
عنوان «درخواست اقدام فوری برای رفع
مشکالت مهاجران از جمله مسائل درمانی،
افتتاح حساب بانکی و خرید سیمکارت»
راهاندازی میکند.
در متن درخواستی این کارزار که به آدرس
وزارت داخله ایران نوشته شده ،آمده است:
«برخی مشکالت خاص دامنگیر مهاجران
افغانستانی در ایران شده و در صورت عدم
رسیدگی بهموقع ممکن است با فاجعه
انسانی روبهرو شویم».
در مورد ارائه خدمات سیمکارت و حساب
بانکی نوشته« :الزم است خاطرنشان شود

نعیم زارع ،کاربری دیگری
نوشته« :وقتش است که جدا
از شعارها ،ما ایرانیها هم به
کارزار تالش برای احقاق حقوق
مهاجران بپیوندیم .برادران و
خواهران افغان ما سالها در این
کشور زندگی کردند ،چرا نباید از
ابتدا�ییترین حقوق برخوردار
باشند؟ خدمات درمانی و
داشتن سیمکارت حق همه
ساکنین این سرزمین است».

که مدتی است سیمکارتهای مهاجران
افغانستانی به دالیل نامعلوم و به گونهای
سلیقهای مسدود میشود .این امر باعث شده
کودکان و دانشآموزان مهاجر به آموزش
آنالین دسترسی نداشته باشند و از حق
مسلم آموزش محروم شوند .بدیهی است
رفع مشکل ثبت سیمکارت و حسابهای
بانکی که مستلزم تعیین تکلیف مهاجران
فاقد مدرک و اعتباردهی به مدارک هویتی
مهاجران قانونی است»
کریمه عطایی ،فعال مهاجر افغان در ایران
میگوید داشتن سیمکارت و حساب بانکی
بسیار مهم است« :حاال که همه چیزها
در ایران آنالین شده ،مثال مدارس/مکاتب
بهصورت آنالین تدریس میکند و تا زمانی
که سیمکارت نداشته باشی ،نمیتوانی وارد
کالس آنالین شوی و تا زمانی که سیمکارت
نداشته باشی از برخی خدمات بانکی هم
بهرهمند شده نمیتوانی».
خانم عطایی میگوید که در بخش ارائهی

سیمکارت و افتتاح حساب بانکی سلیقهای
برخورد میشود« :بهار همین سال من رفتم
در یک بانک برای خودم حساب باز کردم
و کارتم را برای چهار سال تمدید کرد .اما
همین چند روز پیش که میخواستیم برای
خواهرم حساب بانکی باز کنیم ،همین بانک
حساب باز نکرد».
بخشی از این کارزار روی خدمات درمانی
مهاجران تمرکز دارد که در متن درخواستی
در مورد ارائه خدمات درمانی نوشته شده
است« :با توجه به اینکه هزینههای بستری
کرونا در شرایط حاد خصوصا بستری در
بخش مراقبتهای ویژه بسیار هزینهبر
است ،بسیاری از بیماران فاقد مدرک مهاجر
بهدلیل همین هزینههای سرسامآور در
گوشه خانههای خود در بدترین شرایط با
مرگ دستوپنجه نرم میکنند».
علـی ابراهیمـی ،فعـال مهاجـر میگویـد،
مهاجران بیمه ندارند و مصارف درمانیشـان
بهصـورت آزاد حسـاب میشـود .بـه گفتـه
آقـای ابراهیمی ،مصـارف درمانـی مهاجران
کـه بـا پاسـپورت در ایران زندگـی میکنند
در شـفاخانههای دولتـی متناسـب بـا یـک
توریسـت خارجـی کـه بـه ایـران میآیـد،
حسـاب میشـود که «این هزینه متاسـفانه
بـاال اسـت .موردهـای زیـادی را مـا داریـم
کـه شـفاخانههای دولتـی بـا ایـن معیـار
میسـنجد کـه خیلـی متفاوتتـر از کسـی
اسـت کـه [کارت] آمایـش دارد».
تا هنوز هیچ کدام آمار رسمی و غیررسمی
وجود ندارد که چه تعداد مهاجران
افغانستان در ایران به ویروس کرونا مبتال
شده و جان باخته است .اما زینب رضایی،
یکی از داکتران مهاجر افغانستان در ایران
که در بخش مبارزه با کرونا فعالیت دارد

چرا «آن شب هیچ یک از مردان خانواده برنگشتند»؟
خلیل پژواک

ماه اسد بود و در قزلآباد فصل خرمنکوبی
از راه رسیده بود؛ همراهش گویا طالبان هم
وارد شهر شده بودند .میرمحمد و گلمحمد
اولین با ِر گندم را به خانه رساندند .از چاشت
گذشته بود که دو برادر را طالبان بردند ،تنها
آنها نه که حداقل  16عضو خانواده زهرا را
هم بردند .این سرآغاز رنجی است که زهرا
و سهیال کشیدهاند؛ کسانی که مانند هزاران
خانوادهای دیگر بیدلیل چنان فاجعهای را
پشت سر گذاشتهاند که بازگفتنش پس از
سالها با اشک و درد غیرقابل وصفی همراه
است.
کتاب آن شب هیچ یک از مردان خانواده
برنگشتند ،حاوی  38قصه از کسانی است
که دستکم یکی از اعضای خانوادهشان را
به فجیعترین شکل ممکن از دست دادهاند.
به همین سبب سرگذشتها واقعی است،
کسانی که زخمهایشان را باز میکنند و از
دردهایشان حرف میزنند هنوز زندهاند .این

کتاب پردهای است که روبهرویمان آویخته
شده تا قربانی زنده و اسم و رسمدار ،از آن
طرف قصهاش را باز گوید.
اهمیت و تأثیر کتاب را نیز از همینجا
میتوان درک کرد و سنجید ،چه اینکه ما
را به شنیدن بیواسطه سخنان قربانی دعوت
میکند؛ نوعی رفتن به ساعات و لحظات
رنجاندود و تلخی که اعضای یک خانواده،
همسر ،پدر ،فرزند یا دوستان قربانی تجربه
کردهاند .بسیاری از این قربانیان خشمگیناند
و از ما میطلبند که خشمشان را همراهی
یا دستکم تأیید کنیم .از طرفی این یک
همراهی همدالنه است که مخاطب میکوشد
تا برای همدردی با قربانی ،به حرفهایش
گوش فرا دهد .در پایان این همراهی طوالنی
اگر این قصهها یخن مخاطب را رها نکنند و
نگذارند دردها با خواندن واپسین جمله محو
شوند ،کتاب در کارش موفق بوده است.
تاریخ شفاهی قربانیان یک هدف اساسی

را دنبال میکند ،اشتراکگذاری آگاهی
قربانی با دیگران و تحت تأثیر قراردادن فکر
و بینش مخاطب از این طریق .این آگاهی
در نحوه اندیشیدن افراد جامعه الجرم
تأثیر میگذارد و به شکلدادن گفتمانی
قربانیمحور و عدالتطلب و ضد ستم در
حوزهی عمومی کمک میکند .مردم پیوسته
در معرض این سوال قرار میگیرند که چرا
باید کسی بیدلیل یا بیدلیل موجه و قانونی
قربانی خشونت میشوند؟ ما ،مای ناظر ،چه
میتواند تا زخم قربانیان التیام یابد یا عدالت
بر خاطیان اجرا شود؟
با این توضیح کتاب «آن شب هیچ یک از
مردان خانواده برنگشتند» اولین گام برای
برآوردن اهدافی است که گفته شد38 .
قصهی این کتاب ،گزارش احوال کسانی
است که به دست رژیم کمونیستی ،گروههای
جهادی ،طالبان و زورگویان به اشکال
مختلفی مانند اختطاف ،زندان و شکنجه

و ترور و ماینگذاری فردی یا دستهجمعی
کشته شدهاند.
این مجموعه محصول مصاحبههای طوالنی
است که همکاران مؤسسه حقوق بشر

و دموکراسی طی سالها کار با قربانیان
جنگ جمعآوری کردهاند .تدوین آن از
این نظر که کار پیراستهای عرضه شده،
بیشک طاقتفرسا بوده است .برای خواننده
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به بخش افغانستان خبرگزاری شفقنا در
مورد ارائه خدمات درمانی به مهاجران
افغان گفته است« :موج اول و دوم کرونا به
سختی افغانستانیها را پذیرش میکردند
و حتا بهراحتی اجازه ورود نمیدادند و ما
به همراه بعضی از دوستانمان به منزل هم
وطنانمان برای ویزیت ،درمان و حتا تهیه
دارو میرفتیم .در موج سوم تعداد بیماران
بد حال زیاد شد و رسیدگی در منزل نیز
دیگر امکانپذیر نبود .با رایزنیهایی که
صورت گرفت پذیرش بیمارهای افغانستانی
هم شروع شد و حاال که ما در اوج کرونا قرار
داریم بیماران مهاجر نیز با همان شرایطی
که برای دوستان ایرانی وجود دارد هم
در بیمارستانهای خصوصی و هم دولتی
پذیرش میشوند».
در ماههای اخیر که ویروس کرونا در
منطقه شیوع پیدا کرده است ،ایران یکی
از کشورهای است ویروس کرونا در آن
همهگیر شده است و در حال حاضر موج
سوم شیوع کرونا را سپری میکند.

بیرون ریختند .اکبر مجیدی نوشته است:
«ایا گناه ما چیست که مهاجر شدیم؟ حال
همه خراب است .من خودم سه تا مریض
دارم که احتیاج به عمل دارند ،ولی پول
کافی ندارم .تمام دفاتر رفتم برای بیمه ولی
هیچکس حرفم را گوش نداد ...خدایا خودت
به داد ما برس».
زینب رمضانی هم نوشته است« :وقتی ما
بهعنوان یک مهاجر و بهصورت قانونی در
کشور ایران زندگی میکنیم و با کارت
آمایش که خود دولت ایران برای ما صادر
کردند .چرا با این کارت حتا حق داشتن
حساب بانکی و کارت عابر بانک که در عصر
حاضر یک بحث ضروری برای همه است،
محرومیم؟!»

 5هزار نفر این کازار را امضا کردهاند
کارزار #من_مهاجرم در 22عقرب آغاز
گردیده و تا  22حوت سال جاری ادامه
خواهد داشت و تاکنون  5هزار و  50نفر با
امضا شان از این کارزار حمایت کرده است.
درخواستی این کارزار به آدرس وزارت
داخلهی ایران نوشته شده و دبیران این
کارزار میگوید که برای در مرحله اول 5
هزار امضا کافی است تا درخواستی به وزارت
داخله فرستاده شود.
در کنـار مهاجـران افغانسـتان در ایـران،
شـماری زیـادی از شـهروندان ایرانـی هـم
از ایـن کارزار حمایـت کردهانـد .کاربـری
بـه اسـم روح اهلل ابوترابی سـایت این کارزار
نوشـته اسـت« :چـرا مهاجـران بایـد از یک
سـیم کارت یـا خدمـات درمانـی یا حسـاب
بانکـی کـه دیگـه جـزء امکانـات اولیـه
محسـوب میشـود ،محـروم باشـند؟ طـرف
 30سـال اسـت که پـدر و مـادرش در ایران
زندگـی میکنـد و خـودش نیـز در ایـران
متولـد شـده و بـزرگ شـده ،آیـا نبایـد بـه
اینگونـه افراد شـهروندی ایران اعطا شـود؟
بـه بهانـه یـک سـری مشـکالت نبایـد حق
دادن شـهروندی را از آنـان گرفـت».
نعیم زارع ،کاربری دیگری نوشته« :وقتش
است که جدا از شعارها ،ما ایرانیها هم به
کارزار تالش برای احقاق حقوق مهاجران
بپیوندیم .برادران و خواهران افغان ما
سالها در این کشور زندگی کردند ،چرا
نباید از ابتداییترین حقوق برخوردار باشند؟
خدمات درمانی و داشتن سیمکارت حق
همه ساکنین این سرزمین است».
در میان نظرات ،شماری زیادی از مهاجران
افغانستان در ایران درد دلهای شان را

پاسخ حکومت افغانستان و ایران
بعـد از انتقـاد بازیگـر مهاجـر افغانسـتان و
آغـاز کارزار #من_مهاجـرم! ،محمـد جـواد
آذری جهرمـی ،وزیـر ارتباطـات و فـنآوری
اطالعـات ایـران واکنـش نشـان داد .او در
صفحـه انسـتاگرامش نوشـته اسـت کـه
هیـچ محدویتـی بـرای واگذاری سـیمکارت
بـه مهاجرانـی کـه دارای مـدارک معتبـر
هسـتند ،وجـود نـدارد.
آقای جهرمی همچنان نوشته« :دوم
اینکه برای واگذاری سیمکارت به مادر
ایشان[بازیگر مهاجر افغانستان] ،هیچ
استعالمی از سامانه احراز هویت سازمان
تنظیم مقررات نشده است .این بدان معناست
که دفتر خدمات ارتباطی ،از وظایف خود
تخطی کرده است .به او گفتهاند سیمکارت
به شما نمیدهند ،تا چند تومان پول بیشتر
بگیرند و نقره داغش کنند .بیوجدانی است
انصافا ».اما شماری از مهاجران که در زیر
پست وزیر ارتباطات ایران نظر دادند ،با آقای
جهرمی موافق نیستند.
در همین حال ،گران هیواد ،سخنگوی وزارت
خارجه کشور به اطالعات روز میگوید که
شماری از مهاجران افغانستان در ایران که
اسناد و مدارک الزم را ندارند در سکتورهای
بانکی و مخابرات به مشکالت مواجه
میشوند و به همین دلیل دولت افغانستان
هیأتهای را برای تکمیل روند ثبت احوال
نفوس و توزیع تذکره الکترونیکی و توزیع
پاسپورت ماشینخوان به ایران فرستاده
است تا به این مشکالت مهاجران افغانستان
رسیدگی کند.
آقای هیواد میگوید که سفارت افغانستان
در تهران با مقامات ایرانی روی حل این
مشکالت رایزنی میکند .سخنگوی وزارت
خارجه میگوید که دو روز پیش (دو شنبه،
 3قوس) عبدالغفور لیوال ،سفیر افغانستان
در تهران با ابراهیم قالیباف ،رییس مجلس
نمایندگان ایران در مورد حل این مشکالت
مهاجران دیدار کرده است.

نیز خواندن این قصهها اصال آسان نیست.
خواننده با سرگذشت کسانی روبهروست که
تلخترین مصیبتها را در جریان جنگ و پس
از آن با پوست و استخوان تجربه کردهاند.
هر صفحه دردی را میگشاید که هنوز
زخماگین و تازه است؛ زخمهایی که بهندرت
در رسانهها و حوزهی عمومی دیده یا در
موردش حرف زده شده است .اهمیت کار نیز
در همین است که توانسته روایتی صادقانه
از اکثریت بیصدا و مردم عادی را که گاهی
حتا نقش و نظر چندانی در مسائل سیاسی
نیز نداشتهاند به دست دهد ،و آیینهایست
از پیامدهای دردناکی که حاکمیتهای
خودکامه ،سرزمین بیدولت و جنگ ،بر سر
فعاالن سیاسی یا کسانی که دیگرگونه فکر
میکردند ،میآورد.
برای اینکه بتوانیم به درک فراگیر از رنج
قربانیان دست یابیم ،هدفی که این پروژه
دنبال میکند ،ناگزیریم تمهیداتی بسنجیم
که بتواند به خواندهشدن و شنیدهشدن
قصههای قربانیان کمک کند .بهنظرم رسید
که دو-سه نکته را در این مورد پیشنهاد
کنم .عرضهی رایگان و همگانی با استفاده
از تمامی پلتفرمهای انتشار کتاب ،با توجه به
ضعفی که در توزیع و نشر کتابهای کاغذی

وجود دارد ،به سادهترشدن دسترسی به این
کتاب کمک میکند .پارهای از اشکاالت در
صورتبندی قصهها و برگردان دقیقتر شکل
گفتاری یک کلمه به نوشتار مرتبط است.
به این معنا که الزم است قصهها یکدست
باشد و بریدگیهای ناشی از طرح سوال
مصاحبهکننده به هنگام مصاحبه با قربانی،
نباید مسیر قصهها را پیوسته عوض کند
یا قصه را دشوارفهم سازد .ما در میانهی
یک قصه گاه حتا تا مرز حدسزدن اینکه
مصاحبهکننده چه پرسیده که قربانی به
تتهپته افتاده ،پیش میرویم .در طول کتاب
صدای راویان مشخص است ،بیآنکه بدانیم
در چه حالاند و چه میکشند .از این جهت
وفاداری صددرصد به پیادهکردن و ویرایش
مصاحبه با همان روالی که انجام شده،
میتواند به منظور بهترشدن متن کنار
گذاشته شود.
همانطور که در مقدمه کتاب آمده ،باید
منتظر انتشار جلدهای بعدی قصههای
قربانیان جنگ باشیم ،اما پیش از آن این
کتاب از ما دعوت میکند که تا به صحنههای
کشتار و ترور و زندان و اختطاف بیدلیل
خیره شویم و بپرسیم آنها به چه جرمی
چنان بیرحمانه کشته شدند؟

روز دوم کنفرانس ژنو

بر حفظ دستآورهای دو دهه ،حقوق زنان
و اقلیتها و برقراری آتشبس تأکید ویژه شد
اطالعات روز :اشتراککنندگان روز دوم و پایانی کنفرانس ژنو
(کنفرانس  2020افغانستان) بر حفظ و تقویت دستآورهای دو
دهه اخیر ،برقراری آتشبس فوری ،محافظت از حقوق بشر بهویژه
حقوق زنان ،اقلیتهای قومی و مذهبی و قربانیان جنگ در روند
صلح ،مبارزه جدی با فساد ،تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون
تأکید کردند.
شمار زیادی از کشورها ضمن تأکید بر موارد باال متعهد شدند که
در چهار سال آینده به حمایت مالی از افغانستان ادامه میدهند.
تا لحظهی نوشتن این گزارش ،مجموع کمکهای مالی تعهدشده
برای چهار سال آینده افغانستان نهایی نشده بود ،از این رو میزان
کمکهای تعهدشدهی مالی کشورها در این گزارش نیامده است.
صرف در مرحلهی اول که بیش از  10کشور تعهدات مالیشان را
اعالم کردند ،به گفتهی وزارت مالیه حدود شش میلیارد دالر برای
چهار سال آینده تعهد شده بود.
اکثر کشورها کمکهای مالیشان را به حفظ دستآوردهای دو
دهه اخیر ،تأمین حقوق زنان و اقلیتها ،مبارزه جدی با فساد
و حاکمیت قانون مشروط کردند .شماری از کشورها کمکهای
مالی شان را برای چهار سال آینده مشخص کردند و برخی
کشورهای دیگر تنها به برای یک سال کمک مالی تعهد سپردند
و گفتند در صورتی به کمکهای شان در سالهای بعدتر ادامه
میدهند که دولت افغانستان به تعهدات خود عمل کند.
ابراز نگرانی از سطح باالی خشونت در افغانستان از موضوعاتی
مهم دیگری بود که تمامی اشتراککنندگان در صحبتهای شان
به آن اشاره کردند و خواستار فوری برقراری آتشبس یا حداقل
کاهش چشمگیر خشونت شدند .آنان روند فعلی گفتوگوهای
صلح را یک فرصت تاریخی برای افغانستان خواندند و تأکید
کردند که این روند باید تقویت شود.آنان همچنان گفتند که این
روند باید همهشمول باشد و نقش و حضور همهی اقشار جامعهی
افغانستان بهویژه زنان در آن به صورت معنادار در نظر گرفته شود.
نشست روز دوم که نشست اصلی کنفرانس ژنو  2020بود،
دبیرکل سازمان ملل متحد و اشرف غنی رییسجمهور افغانستان
از سخنرانان اصلی بودند و نمایندگان کشورها و سازمانهای
بینالمللی به صورت خالصه تعهداتشان را به افغانستان اعالم
کردند.
دبیر کل سازمان ملل متحد از همبستگی کشورها و سازمانهای
بینالمللی با دولت و مرد افغانستان در مسیر صلح ،ثبات و رفاه
تشکری کرد و از شرکای بینالمللی افغانستان خواست تا در
ساختن آینده صلحآمیز و سعادتمند افغانستان سهم بگیرند .آقای
گوترش یادآور شد که سازمان ملل متحد در کنار مردم افغانستان
در مسیر صلح ،توسعه و خودکفایی ایستاده است.
آقای گوترش ضمن اشاره به دستآوردهای دو دهه اخیر در
افغانستان گفت که حقوق بشر بهویژه حقوق زنان ،اقلیتها و
کودکان باید پایه و اساس آینده صلحآمیز افغانستان باشد و
ضروری است که آنها در قانون باقی بماند در عمل از آنها
محافظت شود .او با اشاره به پیشرفت زنان افغانستان در عرصههای
مختلف گفت که آنان نیاز به حمایت مداوم جامعه جهانی دارد و
کام ً
ال ضروری است که روند صلح فراگیر باشد و زنان در تعیین
نتیجه آن نقش معنادار و برابر داشته باشند.
دبیر کل سازمان ملل متحد مذاکرات جاری صلح دوحه را یک
فرصت مهم خواند و حمالت اخیر علیه غیرنظامیان را شنیع
توصیف کرد و گفت که نگران ادامه سطح باالی خشونت است.
گوترش خواستار دوبرابرشدن تالشها برای آتشبس فوری و
بدون قید و شرط شد تا جان مردم نجات یابد و از گسترش
بیماری کرونا جلوگیری شود.
دبیر کل سازمان ملل متحد ،جنگ ،فقر و تطبیق نابرابر قانون را
از چالشهای اصلی مردم افغانستان عنوان کرد.

محمد اشرف غنی ،رییسجمهوری افغانستان در کنفرانس ژنو
گفت که رویکرد دولت او بر سه اصل صلحسازی ،دولتسازی و
مارکیتسازی (ایجاد بازار) استوار است .آقای غنی با اشاره به این
که اولویت مهم مردم افغانستان تأمین صلح پایدار است ،گفت که
رسیدن به هدف مطلوب -افغانستان مستقل ،متحد و دموکراتیک
در صلح با خود ،منطقه و جهان که توانایی حراست و توسعه
دستاوردهای دو دهه گذشته را دارد -دیدگاه مشترک حکومت،
مردم افغانستان و جامعه جهانی است.
او تأکید کرد که باید حکومت ،جامعه مدنی و مردم افغانستان
همراه با همکاران بینالمللی ،روی تطبیق مؤلفههای اعمار
صلح تمرکز نمایند« :نسخه دوم چارچوب ملی انکشاف و
صلح افغانستان چارچوبی است که چگونگی اعمار صلح در
شرایط کنونی افغانستان را ترسیم خواهد کرد ».رییسجمهور
ایجاد شرایط رفاه ،کاهش فقر ،بهبود وضعیت معیشتی مردم و
اشتغالزایی را اقداماتی برای برقراری صلح پایدار دانست و گفت
که مارکیتسازی و دولتسازی رابطه جداییناپذیر با اعمار صلح
دارند.
آقای غنی در بخش دیگر از صحبتهای خود بر حاکمیت
قانون و مبارزه علیه فساد و اتصال منطقهای و نقش افغانستان
منحیث یک مرکز و محور را برای چهار نوع اتصال -ترانسپورت،
انرژی ،صنعت و تجارت و دیجیتل -تأکید کرد و افزود که اتصال
منطقهای نه تنها برای تحقق اجندای ایجاد بازار و دولتسازی
مهم است ،بلکه برای اجندای اعمار صلح نیز یک امر کلیدی
میباشد .رییسجمهور غنی گفت که فساد بهعنوان یک چالش
بزرگ در تمام سطوح وجود داشته ،اما در جریان پنج سال
گذشته در این زمینه پیشرفتهای شده است.
رییسجمهور غنی از همکاران بینالمللی افغانستان خواست که
با دولت افغانستان کمک کنند تا با امکانات کمتر ،کار بیشتر را
انجام دهد« :افزون بر تعهدات معمول برای کمکها ،ما باید بر
انواع تضمینها و بیمههای مالی تمرکز کنیم که به ما کمک کند
تا اجندای اتصال منطقهای را تحقق بخشیم و بهطور ویژه در
سکتورهای انرژی و ترانسپورت ،تمرکز نماییم».
او همچنان گفت« :نتیجه نهایی کار ما و مزیت مشارکت که به
آن تعهد کردهایم زمانی حاصل میشود که جنگ ،فقر و تهدید
ویروس کرونا را پشت سر بگذاریم .من مطمئن هستم که با
تالشهای مشترک ،قادر خواهیم شد که یک آینده مثبت ،مرفه
و صلحآمیز را برای افغانستان رقم بزنیم».
در نشست دیروز و نهایی کنفرانس ژنو نمایندگان کشورها بهویژه
کشورهای غربی بر حفظ دستآورهای  19سال گذشته در
افغانستان و استمرار آن به صورت ویژه تأکید کردند .آنان گفتند
که در دو دهه گذشته ،جامعه مدنی ،رسانههای آزاد و نهادهای
آموزشی و تحصیلی شکل گرفته است که پس از این نیز باید
حفظ و تقویت شود .یکی از موضوعات که به صورت ویژه از سوی
اکثر کشورها بر آن تأکید شد ،حفظ حقوق زنان و اقلیتها بود.
بیشتر کشورهای منطقه هرچند مقدار کمک نقدی خود را
مشخص نکردند ،اما اعالم کردند که به ادامه همکاری با افغانستان
در بخش تجارت ،حمل و نقل ،ساخت زیربناها و روند صلح ادامه
میدهند.
در روز نخست کنفرانس ژنو چهار نشست جانبی برگزار شد که در
مورد تأمین صلح پایدار با تأکید بر تضمین و تقویت حقوق بشر و
مشارکت زنان و ادغام مجدد مهاجران و برگشتکنندگان؛ اتصال
منطقهای؛ روشهای سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و
اولویتهای اقتصادی و مؤثریت کمکها بحث شد.
در کنفرانس ژنو  2020نمایندگان حدود  100کشور و
سازمانهای بینالمللی حضور داشتند که اکثرا ً از طریق ویدیو در
این نشست وصل بودند.

خبرهای خارجی
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حسنی دهقان مشاور نظامی رهرب ایران برای انتخابات  ۱۴۰۰اعالم نامزدی کرد
اطالعات روز :سرتیپ حسین دهقان ،مشاور نظامی آیتاهلل
خامنهای ،برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰
اعالم نامزدی کرده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،این فرمانده سپاه پاسداران
که در حال حاضر مشاور رهبر ایران است با انتشار
ویدئویی گفته که امیدوار است با نامزدی در انتخابات
ریاستجمهوری سال آینده بتواند «یک فضای تفاهم در
توگوی از موضع قدرت و
سطح ملی» و «یک فضای گف 
عزت با خارج را فراهم کند».
حسین دهقان اولین فردی است که برای انتخابات سال
آینده رسما اعالم نامزدی کرده است .گزارشهایی از
تمایل سرتیپ سعید محمد فرمانده قرارگاه اقتصادی
سپاه پاسداران موسوم به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا هم
منتشر شده است.
پیش از این سرتیپ اسماعیل کوثری ،مشاور فرمانده کل
سپاه ،از امکان به ریاستجمهوری رسیدن یکی از اعضای
این نیروی نظامی دفاع کرده و گفته بود نباید با استفاده از

واژه نظامی «مردم را ترساند».
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران قرار است
خرداد سال آینده برگزار شود و طی آن جانشین حسن
روحانی که به مدت هشت سال رییسجمهور ایران بود،
تعیین شود.
آقای دهقان  ۶۴ساله در دولت اول آقای روحانی وزیر دفاع
بود .پس از شروع دوره دوم ریاستجمهوری او ،آیت اهلل
خامنه ای حسین دهقان را بهعنوان مشاور فرماندهی کل
قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح
منصوب کرد.
سرتیپ دهقان پیش از این جانشین و مدتی فرمانده نیروی
هوایی سپاه و پس از آن به جانشین رییس ستاد مشترک
سپاه پاسداران بوده است.
وی در دولت محمد خاتمی معاون وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح بوده و در دولت محمود احمدی نژاد و
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران قرار است

در  ۲۸خرداد سال آینده برگزار شود اما به دلیل شیوه
ویروس کرونا مقام های وزارت کشور گفته اند در صدد
هستند آن را طی دو روز برگزار کنند.
مطابق قوانین ایران وزارت کشور مجری انتخابات
ریاستجمهوری است و شورای نگهبان بر برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری نظارت میکند .تعیین زمان
برگزاری انتخابات ،مشخص کردن نامزدهای نهایی از
طریق بررسی صالحیت داوطلبان نامزدی انتخابات
ریاستجمهوری و سرانجام تایید نتایج انتخابات ،در اختیار
شورای نگهبان است.
رییسجمهور بعدی که قرار است در سال  ۱۴۰۰انتخاب
شود ،پس از ابوالحسن بنی صدر ،محمدعلی رجایی ،آیت
اهلل علی خامنهای ،اکبر هاشمی رفسنجانی ،محمد خاتمی،
محمود احمدی نژاد و حسن روحانی ،هشتمین فردی است
که در تاریخ ایران به منصب ریاستجمهوری میرسد.
شروع ریاستجمهوری این فرد با سال اول ریاستجمهوری
جو بایدن رییسجمهور امریکا همزمان خواهد بود.

روزنامه رشق:

ایران غرامت هواپیمای اوکرایین را از صندوق توسعه پرداخت خواهد کرد
اطالعات روز :روزنامه شرق در گزارشی در شماره امروز ( ۴قوس) خود
نوشته است دولت حسن روحانی ،رییسجمهوری ایران برای پرداخت غرامت
سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تا سقف  ۲۰۰میلیون یورو از صندوق
توسعه برداشت خواهد کرد.
به نقل از بیبیسی فارسی ،این روزنامه از قول یک کارشناس اقتصادی
نوشته دولت ایران به دلیل محدودیت منابع ارزی خود ،مجبور به استفاده
از این صندوق است.
یک کارشناس بودجه هم به این روزنامه گفته است چون شرکتهای بیمه
در ایران توان پرداخت چنین غرامتی را ندارند ،تصمیم گرفته شده تا پول
آن از این صندوق پرداخته شود.

اطالعات روز :دونالد ترمپ پذیرفته است که انتقال رسمی
قدرت برای رویکارآمدن جو بایدن ،رییسجمهوری
منتخب آغاز شود .آقای ترمپ در تویتر نوشت كه از
مقامات خود خواسته است كه روند انتقال قدرت را آغاز
كنند ،هرچند كه قبول نكرد كه در انتخابات باخته است
و گفت كه بهطور قانونی به شکایت خود ادامه خواهد داد.
به گزارش بیبیسی فارسی ،اظهارات آقای ترمپ به
دنبال چندین شکست در دادگاه برای آقای ترمپ و تأیید
پیروزی آقای بایدن در ایالتهای مهم صورت گرفت.
سناتورهای ارشد جمهوری خواه از او خواسته بودند که
شکست خود را بپذیرد ۱۶۰ .نفر از رهبران تجاری -از
جمله کمک کنندگان بزرگ مالی جمهوری خواه هم از
آقای ترمپ خواستهاند شکست خود را بپذیرد و به او
گفتند عدم انجام چنین کاری به امریکا ضرر میرساند.
با آغاز روند انتقال قدرت ،تیم آقای بایدن به بودجه فدرال
و دفاتر دولتی دسترسی خواهند داشت .او همچنین از
این پس به طور مرتب گزارشهای اطالعاتی محرمانه را
دریافت خواهد کرد.
آقای بایدن گفته است اولویت او مقابله با شیوع بیشتر
ویروس کرونا است.
رییسجمهوری منتخب امریکا شروع به اعالم کابینه
خود کرده و تا کنون دو زن مسئولیت دو سمت مهم را
به عهده گرفتهاند .جنت یلین ،قرار است بهعنوان وزیر
دارایی فعالیت کند و آوریل هینس هم برای ریاست اداره
اطالعات ملی معرفی شده است .این نهاد بلندپایه ترین
سازمان اطالعاتی امریکاست .فعالیت هر دو مستلزم تأیید
سنای امریکا است.
آقای بایدن پیشتر آنتونی بلینکن را بهعنوان گزینه خود
برای وزارت امور خارجه معرفی کرده بود.
روند انتقال قدرت
رییس اداره کل خدمات امریکا ،در نامهای رسما جو بایدن
را بهعنوان پیروز انتخابات شناخته و خبر داده که آماده
آغاز روند رسمی انتقال قدرت است.
عصر دوشنبه ۲۳ ،نوامبر ،نخست شبکه خبری سیانان

روزنامه شرق از این تصمیم دولت آقای روحانی انتقاد کرده و گفته است این
تصمیم با قوانین و مقررات صندوق توسعه نمیخواند.
هواپیما ۸ ،جنوری ۱۸( ،جدی) پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام
خمینی در جنوب تهران با دو موشک سرنگون شد و  ۱۷۶سرنشین آن جان
خود را از دست دادند.
ایران بعد از سه روز انکار ،سرانجام اذعان کرد که پدافند سپاه پاسداران «به
خاطر خطای انسانی» این هواپیما را هدف قرار داده و سرنگون کرده است.
ایران با پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین
موافقت کرده اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست .صندوق توسعه ملی ایران
در سال  ۱۳۸۹جایگزین حساب ذخیره ارزی (صندوق ذخیره ارزی) شد.

این صندوق برای سرمایهگذاری بلندمدت درآمدهای نفتی و کم کردن
وابستگی دولت به نفت در هزینههای جاری ایجاد شده و قرار بوده «حداقل
 ۳۰درصد» از درآمدهای نفت و گاز ایران به این صندوق واریز شود.
اما به دنبال تحریمهای سفت و سخت دولت دونالد ترمپ ،رییسجمهوری
امریکا ،دولت با کاهش درآمدهای خود به خصوص درآمد نفتی مواجه شده
است.
امسال آقای روحانی پس از کسب موافقت آیت اهلل علی خامنهای ،رهبر ایران
 ۱میلیارد یورو از این صندوق با هدف مبارزه با ویروس کرونا برداشت کرد.
در دولت محمود احمدی نژاد ،رییسجمهوری سابق هم از این صندوق
برداشت شده بود.

ترمپ آغاز روند انتقال قدرت به جو بایدن را پذیرفت

امریکا گزارش کرد به نامهای دست یافته که نشان میدهد
اداره کل خدمات ،جیاسای ،به تیم انتقالی جو بایدن
خبر داده است که آماده آغاز رسمی روند انتقال قدرت به
دولت جدید است.
آقای ترمپ در تویتر نوشته نخواسته بیش از این امیلی
مورفی ،رییس اداره کل خدمات ،جیاسای ،تحت فشار
قرار گیرد و به او پیشنهاد کرده که مقدمات مرسوم و الزم
را آغاز کند.
این نخستین گام در دولت امریکا برای شروع روند انتقال
قدرت است که طی دو هفته گذشته جنجال آمیز شده
بود چرا که دولت آقای ترمپ با وجود گذشت دو هفته
از مشخص شدن پیروزی جو بایدن در رایگیری سوم
نوامبر ،از ارسال چنین نامهای از سوی اداره کل خدمات
خودداری کرده بود .این اختالف به آنجا رسیده بود که روز
دوشنبه ۲۳ ،نوامبر ،مجلس نمایندگان کنگره امریکا در
هشداری به رییس این اداره ،از او خواستند از فوت وقت
اجتناب کرده و برای ارایه دالیل خود فورا برابر نمایندگان
کنگره حاضر شود.
رسانههای امریکا که دقایقی بعد از سیانان صحت این

نامه را گزارش کردند از آن بهعنوان نخستین نشانه رسمی
قبول شکست از سوی آقای ترمپ یاد کردند .هر چند
برخالف رسم معمول در امریکا ،دونالد ترمپ تاکنون به
جوبایدن تبریک نگفته و شکست خود در انتخابات را علنا
بر زبان نیاورده است.
نامه جیاسای به تیم انتقالی جو بایدن اجازه خواهد داد
که عالوه بر دسترسی به بودجههای دولتی موجود برای
تشکیل دولت جدید ،با مراجعه و گفتگو با همتایان خود
در نهادهای دولتی ،خود را آماده تحویل گرفتن دولت
کنند.
ستاد انتقالی جو بایدن هم در واکنش به صدور این نامه
ضمن تایید وصول آن گفته «این گامی مهم برای آغاز
تالش دولت بایدن برای مهار کرونا» و دیگر چالشهایی
است که جامعه امریکا با آن دست به گریبان است.
امیلی مورفی ،رییس این اداره که از منصوبان آقای ترمپ
است روز دوشنبه مدعی شد که در دو هفته گذشته برای
صادر نکردن این نامه تحت فشار از سوی کاخسفید و یا
هیچ مقام و نهاد دیگری نبوده و تنها منتظر نهایی شدن
معیارهای الزم برای صدور آن بوده است.

مجلس نمایندگان امریکا که اکثریت آن با دموکراتهاست
خانم مورفی را برای ادای توضیحات در این باره احضار
کرده است.
این نامه و سخنان آقای ترمپ ،روز دوشنبه ۲۳ ،نوامبر،
در حالی منتشر شده که تالشهای آقای ترمپ برای
برگرداندن نتایج شمارش آرا در چند ایالت کلیدی،
همچنان با بنبست روبرو میشود.
عصر دوشنبه ،کمیسیون قانونی انتخابات در میشیگان،
نتیجه رای گیری سوم نوامبر در این ایالت را تایید کرد.
تایید نتیجه انتخابات در میشیگان به جنجالی بزرگ بدل
شده بود و حتی آقای ترمپ هفته گذشته با دعوت از
نمایندگان مجالس ایالتی میشیگان ،شخصا تالش کرده
بود که جمهوریخواهان میشیگان را ترغیب به نادیده
گرفتن نتایج شمارش آرا کند و خود را برنده انتخابات در
این ایالت بداند.
اختالف آرای او در میشیگان با جو بایدن بیش از ۱۵۰
هزار رای است.
در همین حال ،یکی دیگر از شکایتهای ستاد آقای ترمپ
در ایالت پنسیلوانیا هم روز دوشنبه از سوی قاضی دادگاه
عالی پنسیلوانیا رد شد.
در همین حال ،فشارها از سوی چهرههای جمهوریخواه
برای پذیرش شکست از سوی دونالد ترمپ طی چند روز
گذشته و همزمان با تایید نتایج انتخابات در دست کم ۱۵
ایالت این کشور ،افزایش یافته بود.
کریس کریستی ،یکی از چهرههای عمده حامی دونالد
ترمپ ،از او خواسته است که تالشهایش برای رد کردن
شکستش در مقابل جو بایدن را متوقف کند و نتیجه را
بپذیرد.
آقای کریستی فرماندار سابق نیوجرسی بوده و در این
چهار سال حامی دونالد ترمپ بوده است .او از جمله یکی
از کسانی بود که برای آمادگی آقای ترمپ در مناظره با
آقای بایدن ،با او تمرین میکرد.
او در گفتوگو با برنامه هفتگی شبکه تلویزیونی ایبیسی
امریکا گفته است که رفتار گروه وکالی دونالد ترمپ ،مایه
«شرم کشور» است.
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اوالتس فرد مهمی است اما ارتباطم را کامل قطع کردم

آنتوان گریزمان در گفتگویی با خورخه
والدانو درباره اتفاقات اخیر و پیچ و خم
روابطش با لیونل مسی توضیحاتی ارائه داد.
آنتوان گریزمان ستاره فرانسوی بارسلونا
در یک مصاحبه مفصل با خورخه والدانو
برای برنامه یونیورسو والدانو درباره مسائل
مختلف به خصوص رابطه پر فراز و نشیبش
با لیونل مسی ابرستاره بارسا و اتفاقات اخیر
صحبت کرد .مصاحبهای که بدون شک
واکنشهایی به دنبال خواهد داشت.
گریزمان در این مصاحبه نسبت به بارسلونا
و هوادارانش و همینطور لیونل مسی لحنی
آشتیجویانه داشت و از جمله برای کاهش
تنشها بعد از صحبتهای اخیر ایجنت
سابقش گفت که مدتها است دیگر با اریک
اوالتس رابطهای ندارد.
رابطه با لیونل مسی
گریزمان در سال  2019به بارسا پیوست
ولی یک سال قبل درحالیکه انتظار
میرفت او راهی تیم کاتاالن شود گریزمان
اعالم کرد قصد این کار را ندارد و تصمیم
گرفته در اتلتیکو بماند .این در حالی بود
که مسی در سال  2018درباره این انتقال
رسماً صحبت کرده بود .گریزمان حاال
میگوید بعد از تصمیمش در آن سال با
مسی صحبت کرده بوده و مسی به صراحت
گفته بوده که از تصمیم او عصبانی بوده
است.
گریزمان در این باره گفت « :وقتی با بارسا
قرارداد امضا کردم به مسی گفتم از اینکه
سال قبل برای پیوستن به بارسا تاخیر
کردم و در نهایت گفتم به بلوگرانا منتقل

گر یزمان :میس به این دلیل از من عصباین بود

نمیشوم متاسفم و میخواهم باشگاه من را
ببخشد .به مسی گفتم که برای باشگاه در
زمین هر تالشی خواهم کرد .مسی گفت
وقتی یک سال قبل فرصتی که داشتم
را استفاده نکردم این تصمیم من برای او
خیلی بد شده و همین عصبانی اش کرده
بود .چرا که مسی علنی درباره من صحبت
کرده بود و گفته بود از پیوستنم به بارسا
حمایت میکند .ولی با اینحال مسی با من
بود و من این را از همان روز اول احساس
کردم».
گریزمان در ادامه درباره صحبتهای اخیر
اریک اوالتس ایجنت سابقش و همینطور
داییاش امانوئل لوپز که گفته بودند
گریزمان با مسی رابطهای پرتنش و منفی
دارد حرف زد.
گریزمان در این باره گفت « :اوالتس در
زندگی من آدم خیلی مهمی بود ولی دیگر
با او رابطهای ندارم .از روزی که ازدواج
کردم دیگر ارتباطم را با او قطع کردم.

چون به عروسی دعوتش کردم و او نیامد.
برای همین با او قطع ارتباط کردم .دایی
من هم نمیداند فوتبال چطور کار میکند.
روزنامه نگارها او را تحت فشار گذاشتند
و حرفی که می خواستند را از زیر زبانش
بیرون کشیدند .به لئو گفتم که با آنها
ال صحبت نکرده ام .حتی اص ً
اص ً
ال شماره
تلفن دایی ام را ندارم .حتی پدر و مادر
من هم با اریک صحبت نمی کنند .پس
کی با او حرف زده که بخواهد از قول من
به او چیزی بگوید؟ این اما می تواند به
ما ضربه بزند و مشکالتی در رختکن تیم
ایجاد کند».
درخواست از هواداران بارسا :صبر
داشته باشید
گریزمان در ادامه درباره انتقادهای هواداران
بارسا از او صحبت کرده و گفت برای تطابق
با بارسا به زمان نیاز دارد و از آنها خواست
صبر داشته باشند.

سفارش پپ به مدیران سییت؛
ستاره فرانسوی گفت « :من انتقاد را
میپذیرم .در یک سال و نیم گذشته سه
مربی داشتم و سازگار شدن با سبک بازی
بارسلونا خیلی سخت است .تازه اپیدمی
هم هست که باید با آن هم سر و کله
بزنیم .برای همین برای سازگار شدن با این
شرایط باز هم به زمان نیاز دارم چون ما در
دوران سه مربی مختلف اینجا سه سیستم
مختلف داشتیم .بعضیها میگویند
گریزمان واقعاً خرید خوبی بوده یا نه ولی
من می دانم که میتوانم به بارسا کمک
کنم .شاید تا اینجا به اندازهای که بعضیها
انتظار داشتند نتوانستم مفید باشم ولی من
میخواهم به هم تیمیهایم کمک کنم».
حتی اگر بارسا بخواهد موهایم را نمی
زنم
گریزمان در ادامه به این اشاره کرد که
از پیامهای نفرتآمیز گروهی از هواداران
بارسا خسته شده .او با اشاره به موهایش
گفت حتی اگر باشگاه بارسلونا از او بخواهد
موهایش را به هیچ وجه کوتاه نخواهد کرد.
گریزمان در این باره گفت « :حتی اگر
بارسا از من بخواهد موهایم را کوتاه کنم
چنین کاری نخواهم کرد .موهای من
بلند خواهد ماند .بچه هایم و همسرم می
خواهند اینطور باشد».
ستاره فرانسوی در ادامه گفت « :از روزی
که با بارسا آمدم تا امروز صحبت نکرده
بودم .همان موقع گفتم دلم می خواهد
حرفم را در زمین بزنم و نه در مصاحبه ها.
من حرفهای زیادی را تحمل کرده ام ولی
همینجا می گویم که دیگر بس است .حاال
وقت این است که این ماجرا تمام شود».

پریلو:

رونالدو در یوونتوس تافته جدا بافته نیست
آنـدرهآ پیرلو سـرمربی یوونتوس شـایعات
دربـاره تافتـه جـدا بافته بودن کریسـتیانو
رونالـدو بـودن در ایـن تیـم را رد کـرده و
گفـت بـا او مثـل سـایر بازیکنـان تیمـش
رفتـار مـی کند.
آنـدرهآ پیرلو سـرمربی یوونتوس ،شـایعات
دربـاره تافتـه جـدا بافته بودن کریسـتیانو
رونالـدو ابرسـتاره پرتگالـی این تیـم را رد
کـرده و مـی گویـد در باشـگاه بـا رونالـدو
مثـل سـایر بازیکنـان رفتار می شـود.

رونالـدو در فصـل جاری برای یووه شـروع
خیلـی خوبـی داشـته و بـا اینکـه مدتـی
بـه دلیـل مثبـت شـدن تسـت کرونایـش
از تیـم دور بـوده تـا ایـن لحظـه در شـش
بـازی بـرای بیانکونـری هشـت گل به ثمر
رسـانده .او در جدیدتریـن بـازی یوونتوس
مقابـل کالیـاری هـر دو گل تیمـش را زد
تـا یـک پیـروزی  0-2بدسـت بیایـد .او
در سـال  2020میلادی هـم در سـری آ
 29گل از  59گل بیانکونـری را بـه ثمـر

رسـانده است.
آنـدرهآ پیرلـو کـه پیـش از بـازی شـب
گذشـته یوونتـوس بـا فرنتـس واروش در
لیـگ قهرمانـان در یـک کنفرانـس خبری
شـرکت کـرده بـود در ایـن بـاره گفـت« :
مـن رونالـدو را هنـوز به خاطـر ضربههای
آزاد بـه چالـش نکشـیده ام .رفتـار مـن با
او مثـل رفتـارم بـا سـایر بازیکنـان تیـم
اسـت .مـن چـه در زمیـن و چه بیـرون از
زمین همیشـه در دسـترس همه بازیکنان

هسـتم .برقـراری رابطـه بیـن دو طرف که
هـر دو متواضـع هسـتند راحـت اسـت و
مـن اینطـور آدمی هسـتم».
سـرمربی یوونتـوس در ادامـه گفـت« :
رونالـدو یک قهرمان اسـت ولـی رفتار من
بـا او مثـل رفتـارم بـا فرابوتـا یـا پورتانووا
اسـت کـه دو بازیکـن جوان هسـتند .االن
که سـرمربی هسـتم همان طـور رفتار می
کنـم کـه وقتـی بازیکـن بـودم رفتـار می
کردم».

این دو نفر خر یده شوند

ایندیپندنت میگوید پپ گواردیوال از مدیریت
منچسترسیتی خواهان دو خرید بزرگ شده
و هری کین و جک گرلیش را به عنوان
مهرههای مد نظرش معرفی کرده است.
هفته گذشته برای گواردیوال و هواداران
منچسترسیتی هفته ای هم تلخ و هم شیرین
بود .در این هفته پپ گواردیوال سرانجام
قراردادش را با سیتی تمدید کرد تا دست کم
تا سال  2023در این تیم ماندگار باشد .اما
در همین هفته گواردیوال و شاگردانش مقابل
ژوزه مورینیو و تاتنهام شکست خوردند تا پپ
در یک نبرد حیثیتی بازنده شود.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت میگوید
گواردیوال بعد از تمدید قراردادش برنامهریزی
برای بازسازی سیتی را آغاز کرده و در اولین
قدم به باشگاه اطالع داده که خواهان جذب
دو مهره بزرگ است .پپ از هری کین و جک
گرلیش به عنوان مهره های مد نظر خود اسم
برده است.
ایندیپندنت مدعی است گواردیوال که از قبل
به هری کین عالقه داشته بعد از تماشای
عملکرد درخشان کاپیتان تاتنهام در مقابل
سیتی عزمش را برای جذب کین جذب
کرده و به مدیریت باشگاه اطالع داده که
احتمال خرید کاپیتان ملی پوش تاتنهام را
بررسی کند .گواردیوال در حال حاضر تنها
دو مهاجم تخصصی یعنی سرخیو آگوئرو و
گابریل ژسوس را در اختیار دارد و گواردیوال
که ترجیح میدهد از فران تورس و رحیم
استرلینگ به عنوان مهاجم نوک استفاده نکند
قصد دارد جلوترین پست تهاجمی خود را با
خرید مهاجم کالسیکی مثل هری کین تقویت
کند .اما بر اساس این گزارش دیگر مهره ای
که گواردیوال خواهان ورود او به سیتی شده،
جک گرلیش بوده است.
جک گرلیش در تابستان گذشته تا یک
قدمی انتقال به سیتی پیش رفت و به نظر
میرسید این ستاره انگلیسی ملی پوش ویال
به گواردیوال و تیمش ملحق خواهد شد .اما
در آخرین روزهای پنجره تابستانی گرلیش
ناگهان قرارداد جدیدی در ویال پارک امضا
کرد تا در استون ویال ماندگار شد .او از آن
زمان به ستارهای بزرگتر تبدیل شده .گرلیش
اولین بازی ملی اش برای انگلیس را انجام داده
و حاال به یکی از ستارههای مهم گرت ساوت
گیت برای یورو 2020تبدیل شده است.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که ریاست تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد اعمار یک باب گدام به ظرفیت  3هزار تن با دو باب اطاق اداری و چاه سپتیک
در والیت زابل به شرکت ساختمانی داوری هلمند دارنده جواز نمبر ( )D-35156واقع مارکت حاجی غالمنبی مرکز هلمند  -لشکرگاه به قیمت مجموعی (( )16,294,500شانزدهمیلیون و دوصد و نود و چهارهزار و پنجصد افغانی) اعطاء نماید.
زراعت آبیاری و مالداری واقع جمالمینه ناحیه
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت
ْ
سوم ،کابل ،افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

«اعالن مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/IFAD/SNaPP2/01052020/NCB :
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم  SNAPP2وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وخریداری تخم های بذری ،کود کیمیاوی و تخم های اصالح شده علوفه جات
به والیات هرات  ،ننگرهار  ،بلخ  ،لوگر  ،پروان  ،و بغالن را مطابق به مشخصات ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده ،شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه  SNAPP2ویا از ویب سایت اداره تدارکات
ملی ) ( www.npa.gov.afوهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری(( www.mail.gov.afو ویب سایت اکبر( )www.acbar.orgبدست آورده  ،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه
و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن الی  1399/10/01ساعت  10:00بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم ،واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری تسلیم نمایند ،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ  1399/10/01ساعت  10:00بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه  SNAPP2واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ ( )200,000.00دوصد هزارافغانی میباشد.

Wednesday 25 November 2020 Year 09 No 2033

چهارشنبه |  5قوس  | 1399سال نهم | شماره 2033

امروز ،روز جهانی «منع خشونت علیه
زنان» است .از این روز در تمام کشورهای
تجلیل میشود و از سیاستمداران گرفته تا
ورزشکاران و مردمان عادی از این پروسه
حمایت میکنند .بهعنوان نمونه ،تمام بازیکنان
فوتبال لیگ ایتالیا در هفته قبلی با مالیدن
رنگ سرخ بر گونههایشان از روز جهانی
«منع خشونت علیه زنان» حمایت کردند .در
افغانستان اما وضعیت طور دیگر است .در اینجا
نهتنها مردمان عادی بلکه سیاستمداران و
شخصیتهای مهم آن نیز علیه زنان خشونت
به کار میگیرند .در بخش ورزش که همگی
ماجرای کرامالدین کریم (رییس فدراسیون
فوتبال افغانستان) را میدانید .من به همین
مناسبت نگاه اجمالی به رمان «ناشاد» ،که
چند روز زندگی مشقتبار یک دختر نوجوان
در والیت بلخ را روایت کرده است ،انداختهام.
البته الزم به تذکر است آنچه که خوانش این
اثر – و هر اثر دیگر – را برایم مهم میکند
«موضوع» و «محتوا»ی آن است نه ساختار و
شگردهای ادبی .البته در عین حال این نکته به
معنای بیاهمیت جلوهدادن چگونگی ساختار
یک اثر و بقیه مباحث مربوط به آن نمیباشد.
رمان «ناشاد» ،نوشتهی محمدحسین
محمدی ،وضعیت زندگی دختری بهنام ناشاد
– که البته اگر نام واقعیاش باشد – در ایام
عادت ماهوار را بازگویی میکند .با وجودی که
رمان سرگذشت ناگوار چندروزه این دختر را
بیان میکند ،اما بهنظر میرسد همین چند
روز بازگوکننده کل زندگیاش است .در این
رمان ،به جز در چند مورد معدود ،نامی از
دختر برده نمیشود .گویا بهنظر میرسد حتا
ذکرکردن اسم دختر نوعی مصیبت و گناه
محسوب میشود .در کنار این ،نویسنده توجه
زیاد به توصیف حاالت روحی و جسمی ناشاد
به خرج داده است .از یک منظر ،در واقع نقطه
قوت رمان همین توصیف حاالت روحی و
جسمی ناشاد است .زیرا توصیف این وضعیت
دقیقا بازگویی همان حالتهای زنانه است که
با وجودی که بسیار مهم است ،اما در عینحال
هیچگاه درباره آن حرف زده نمیشود .همه
به این موضوع نگاه بد و منفی دارند .کسی
حق ندارد در مورد اینکه یک زن در حین
عادت ماهوار با چ ه چالشهایی مواجه است،
حرف بزند .بر همین اساس ،باور من این است
که وضعیت ناشاد در این رمان بیانکننده
وضعیت تمام زنان افغانستانی است .اگرچند
در این اواخر تکوتوک زنان فمینیست و
لیبرال نیز هرازگاهی در رسانهها دیده
میشوند اما فاصلهای که میان این افراد و کل
زنان جامعه وجود دارد پرناشدنی است .نکته
اساسی این است که وضعیت کلی زنان افغان
را به هیچوجه نمیشود برحسب فعالیتهای
هنرمندان و فمینیستهای این کشور توصیف
کرد .سرگذشت ناشاد توصیف دقیق از وضعیت
یک زن – خصوصا دختری که تازه به سن بلوغ
میرسد – در جامعه افغانستان است.
در این مورد که بهلحاظ فیزیولوژیکی زنان چه
ویژگیها و محدودیتهایی دارد مناقشهای
وجود ندارد ،زیرا زنان در هرجا که باشند
با این وضعیت درگیر خواهند بود .اما نکته
اساسی وضع اجتماعی و جایگاه زنان در جامعه
است .آنچه که رمان «ناشاد» را تبدیل به یک

نگاه یشواره به زن
عباس اسدیان

رمان ناشاد در ادامه رمانهای «از یاد رفتن» و «تو هیچ گپ نزن» میباشد که در سال  1389نشر شده است.

رمان جدی و خواندنی میکند اشارههای
جستهوگریخته نسبت به جایگاه زنان در
جامعه ،و یا نوعیت طرز تفکر و استداللی است
که از آن در مواجهه با زنها کار میگیریم.
عقل مذکر
ِ
احتماال ترکیب کلمه «عقل» و «مذکر»
خوشایند و منطقی بهنظر نمیرسد ،اما این مهم
نیست .منظور من در اینجا از «عقل مذکر»
مبحثی نیست که ژنویو لوید تحت عنوان «عقل
مذکر؛ مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب»
پیش کشیده است ،بلکه وامگیری از این عنوان
بهخاطر به میان آوردن دیدگاهی است که ادیان
ابراهیمی نسبت به زنان و میزان بهرهمندیشان
از نیروی بهنام «عقل» مطرح کرده است.
بهصورت کلی ،بهنظر میرسد ادیان ابراهیمی
نگاه سونگر و نهچندان عقالنی نسبت به
زنان دارد .بهعنوان نمونه ،در دین اسالم از
زن بهعنوان موجودی نام برده میشود که
«ناقصالعقل» است .البته در کنار اینها ،همه
میدانیم که در دین اسالم سهم زن از میراث را
به اندازه نصف مرد تعیین کرده ،حق قضاوت را

از آن سلب کرده ،سفر خارجی بدون یک همراه
محرم برای زنان را ممنوع قلمداد کرده و بعضی
موارد دیگر.
سنت حاکم در جوامع دینی مثل افغانستان
از زن بهعنوان «موجود»ی نام برده میبرد که
از عقل کافی برخوردار نیست .اما از آنجایی
که قوه تعقل و تفکر بهعنوان درشتترین و
مهمترین شناسه آدمها قلمداد میشود داشتن
چنین طرز دید از هر لحاظ میتواند بدترین
تأثیر را بر روی جنس زن داشته باشد .در این
سنت دینی عقالنیت به جنس مذکر اختصاص
داده شده و فقط مردان عقل سلیم دارند ،و
ن که باید همهکاره باشد «مرد»
از اینرو آ 
است و نه «زن» .نفس چنین باور میتواند
به نوبه خودش ریشههای خشونت علیه زنان
را برجسته کند .چون زمانی که یک انسان از
عقل کامل برخوردار نباشد از حق انجام خیلی
کارها و دسترسی داشتن به چیزهای حیاتی
محروم نگهداشته میشود .نداشتن عقالنیت
کافی جایگاه یک موجود انسانی را خودبهخود
از زنان سلب میکند .در واقع ،نتیجهای منطقی
استدالل حاضر این است که زن در جوامع

دینی و بنیادگرا جایگاهی ندارد .از این است
که بیشترین خشونتها و اعمال غیربشری
در جوامع دینی و سنتی علیه زنان صورت
میگیرد .برای فهم این موضوع الزم نیست به
تئوریپردازی و بحثهای نظری روی بیاوریم،
کافیست نیمنگاهی به وضعیت دور و اطرافمان
داشته باشیم تا وضعیت را درک کنیم .یکی از
نمونههای کوچک این مورد وضعیتی است که
رمان «ناشاد» آن را توصیف کرده است .به
عبارت دیگر ،عقل مذکر و مردساالر این امکان
را فراهم میکند که زندگیهای چون زندگی
«ناشاد» شکل بگیرد.
فضای کلی رمان «ناشاد» بیانگر نوعی
وحشیگری و در عینحال محرومیت است.
رمان با این جمالت سهمناک پد ِر ناشاد آغاز
میشود« :میشنوی ،ا َ دختر!»« ،ا َ دخت ِر پدر
لعنت!.»...
ناشاد همزمان با اینکه در زیرخانه تاریک و
نامناسب زندگی میکند باید به کارهای خانه
نیز رسیدگی کند .ولی او اغلب برای رسیدگی
به امورات و کارهای خانه شبها از زیرخانهی
تاریک بیرون میشود .بهنظر میرسد او حق
ندارد روزها از زیرخانه بیرون شود .او باید
مدام در همان زیرخانه بماند ،باید تمام دردها
و مصیبتهایش را در همانجا تحمل کند:
«صبح که میشود خودت را باید در تاریکی این
زیرخانه گم کنی .زیرخانه همیشه غمی را در
دلت میآورد .غمت اندکاندک کالن میشود
و کالن میشود و میپندد و باز به کفیدن
میرسد .غمت که کفید باز آب دیده میشود
و از چشمهایت میبرآید .بوبویت میگوید
نمان که غم در درونت خانه کند .گریان کن
تا غمت آبدیده شود و از چشمهایت برآید.
از درونت برآید .غم اگر در درونت ماند ،باز
کالن شده کالن شده میرود و سخت میشود،
سنگواری میشود ،و در درونت میماند و
غمدرون میشوی» )ناشاد ،ص .)65ناشاد
همدمی ندارد؛ نهتنها همدمی ندارد ،بلکه حتا
تنهاییهایش نیز مدیریت شده است .او اجازه
انجام خصوصیترین کارهایش را ندارد .این امر
نشاندهنده اوج استبداد و محرومیت زن از
حقوقش بهعنوان یک موجود انسانی محسوب
میشود.
زن همچون ابژه-شی
تفکر ،مثل هر پدیده دیگر ،از گزند آسیبها
در امان نیست .در واقع ،ناگوارترین و
خونبارترین اتفاقات تاریخ بشر ریشه در تفکر
ناسالم و مریض داشته است ،و ماهیت آدمی
نیز براساس همین تفکر و اندیشهاش معنا
میشود .همانطور که مولوی وجود آدمی را به
«اندیشه» تقلیل داد و مابقی را جز «استخوان و
ریشه» چیزی دیگر نمیدانست .اما یکی از این
آفتهایی که دامنگیر تفکر و اندیشه میشود
همان خودمحوری است که رنه دکارت بارها به
این موضوع اشاره داشته است .بعدها کسانی
چون هایدگر طرز تفکر دکارت را از اساس نقد
میکنند ،زیرا به باور این فیلسوفان رنه کارت از
نوعی سولبسیسم مفرط طرفداری میکند .طرز
تفکر دکارت عمیقا بقیه موجودات و طبیعت را
نادیده میگیرد .برای دکارت بود و نبود عالم
در وجود انسان خالصه میشود .احتماال تفکر
دکارت بیان سخن سوفسطائیان به گونه دیگر

است که میگفتند «انسان ،معیار همهچیز
است».
منظور از ذکر این نکات به هیچوجه حرف
زدن در مورد فلسف ه غرب و آسیبشناسی آن
نیست ،بلکه اقدامیست در جهت اینکه بیان
کنیم چگونه تفکر گاهی به سمتی گرایش
پیدا میکند که وجود «دیگری» را عمیقا نفی
میکند و آن را نادیده میگیرد .همانطور
که تذکر داده شد این طرز تفکر ریشه در
خودمحوری و خودبرترپنداری بیش از اندازه
دارد .وقتی یک فرد یا یک طبقه تمام بود و
نبود عالم را برحسب اندیشه خودشان معنا
کنند ،وجود دیگری را بهراحتی انکار میکنند.
نگاه شیواره به زن و برخورد با آنها همچون
یک ابژه صرف  -در کنار عوامل فرهنگی و
حتا تاریخی دیگر  -از همینجاها میآید.
وقتی کسی فکر کند که همهچیز در عالم به
او برمیگردد و همهچیز از برای او است پس
عجیب نیست که نگاه شیواره به انسانهای
اطرافش داشته باشد و دیگران را مشتی از
اشیایی بداند که همه در خدمت او هستند.
رمان «ناشاد» بهصورت واضح نشان میدهد
نگاه مرد ،و فراتر از آن نگاه جامعه ،نسبت به
زن نگاهی از باال به پایین است .نتیجه این طرز
دید این است که زن را تبدیل به یک ابژه و شی
صرف میکند؛ موجودی که نه از خودش اراده
دارد و نه هویت .ناشاد کامال مفعول است و هیچ
ارادهای بر اعمال و زندگیاش ندارد .بر همین
مبنا ،تمام حق و حقوق ناشاد ازش سلب شده
است .این کار قطعا به آن دلیل صورت گرفته
است که او یک زن است .در جامعهای مثل
افغانستان که باورهای دینی سفتوسخت در
مورد زنان وجود دارد ،هیچگاه به زنان بهعنوان
یک موجود انسانی نگاه نمیشود .بهنظر میرسد
انسانبودن اینجا فقط مترادف «مرد» بودن
است و «زن» هیچ سهمی از این معادله نبرده
است .در بخشی از رمان «ناشاد» میخوانیم
«و باز آغا صاحب تو را به زور عصاچوبها و
گرمشتیهایش که به پشت و پهلوهایت میزد،
به زیرخانه میآورد و خودش هم خبرت را
میگرفت و په رهداریات را میکرد .میگفت
دختر نبودش خوب ،باز وقتی بود یا باید در
خانهی شوی باشد یا در گور( »...ص.)45
ناشاد نیاز عاطفی را تا اعماق وجودش حس
میکند اما چون او یک زن است واضح است
که به هیچوجه حق داده نمیشود حتا درباره
این نیازهایش حرف بزند چه رسد به اینکه
آن را تأمین کند .ناشاد احساس میکند کسی
باید باشد تا با او همدردی کند؛ حرفهایش
را بشنود و به نیازهایش پاسخ بدهد .تعقیب
و گریزهای مرد همسایه در شب تاریک که
توأم با ترس و وحشت همراه است تالشهای
کوچک و در عینحال معنادار ناشاد برای
پاسخگویی به این نیازهایش است .اما هرگز
او به این خواستههایش نمیرسد .بنابراین،
ناشاد یک دردنامه است ،دردنامهای کسی که
هیچ مخاطبی ندارد .او مجبور است به تنهایی
غمها و دردهایش را حمل کند و در کنار آن با
محدودیتها و دشواریهای دنیای زنان نیز کنار
بیاید« .فکر میکنی چند بجهی شب باشد؟ باز
فکر ساعت را کردهای .مگر در این سالها چی
فایده کردهای وقتی که فهمیدهای که ساعت
چند بجه بوده است» (ناشاد ،ص.)132

