
رقص در مسجد، سیاست در حمام، 
تدریس در آشپزخانه
نگاهی به کتاب »رقص در مسجد«

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

نقش و جایگاه مهاجران افغان در روند صلح
کزاد، پژوهشگر در بنیاد مطالعات بنی املللی و اسرتاتژیک فرانسه یم پا گفت وگو با دکرت کر

پروسه صلح افغانستان در جریان است و سرنوشت کشور 
به نتیجه مذاکرات صلح در دوحه بستگی دارد، این بخش 
افغانستان  جنگ  اصلی  آسیب دیدگان  که  افغان های  از 
گرفته  نادیده  می رسد  به نظر  شده اند،  مهاجر  و  بوده اند 
نقش  و  تأثیرگذاری  عدم  عوامل  گفت وگو  این  در  شده. 

مهاجران در روند صلح و نادیده گرفتن | صفحه 4

جنگ بخش زیادی از شهروندان افغانستان را در کشورهای 
مختلف مهاجر کرده است. گروه های مهاجر در کشورهای 
مهاجران  گروه   این  هرازگاهی  و  گرفته  شکل  مختلف 
و  سیاسی  کنش های  به  اقدام  همدیگر  با  هماهنگی  در 
و  سیاسی  مناسبات  در  نوعی  به  که  می کنند  اجتماعی 
اجتماعی داخل افغانستان تأثیرگذار بوده است. اکنون که 

می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
نمونه ی   ۱۸۴۹ گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که 

مشکوک به ویروس کرونا را...
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کانال ۱۲ اسرائیل: 
نمایندگان دولت آینده 

امریکا، مذاکرات پنهانی با 
ایران را آغاز کرده اند

وقتی ابرستاره ها هم 
از کوره درمی روند

کدام بیشتر کارت قرمز گرفته؛ 
مسی یا رونالدو؟ صفحه 7صفحه 6

ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امراهلل 
نیم  و  شش  جلسات  از  گزارش اش  آخرین  در 
صبح گفته است که برای عبرت گیری دیگران، 
بمب های  ترور،  وقایع  در  که  تروریست هایی 
مقناطیسی و انفجارها دست داشته و بازداشت 
گفته  صلح  آقای  شوند.  اعدام  باید  شده اند، 
»بلبل گونه«  بازداشت  از  پس  افراد  این  است 
از  عفو  امید  به  و  کرده  اعتراف  جنایات شان  به 

مجازات، جسورانه عمل می کنند.
و  ناامنی  ترور ،  عامالن  بر  مجازات  اعمال 
کدام  به  این که  از  فارغ  تروریستی  انفجارهای 
گروه تروریستی تعلق دارند، باید با جدیت توسط 
موضع  شود.  دنبال  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
معاون نخست رییس  جمهور از این منظر، قانونی 
و  مالحظات  به  بی توجه  است.  حمایت  قابل  و 
در  که  افرادی  صلح،  روند  به  مرتبط  تحوالت 
ترور، انفجارهای تروریستی و هر نوع اخالل نظم 
به صورت  امنیت عامه نقش دارند، می بایست  و 
شجاعانه و در چارچوب قوانین نافذه ی کشور به 
اقدام  این  و عدالت سپرده شود.  قانون  پنجه ی 
است  امور  مسئولین  وظایف  از  و  قانونی  نه تنها 
که از حمایت گسترده ی مردم برخوردار و یک 

مطالبه ی جمعی است...
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تیفا از آمادگی حکومت 
برای برگزاری سه انتخابات 
در سال آینده ابراز نگرانی کرد

کابل نان؛ 
چای و  بوره با مزه ی ناگوار

میررحمان رحمانی: 
نمایندگان مجلس پیش از 
تصویب بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ 
به رخصتی رفته نمی توانند
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اطالعات روز: به دنبال پیشنهاد کمیسیون مستقل 
انتخابات مبنی بر برگزاری سه انتخابات در ماه 
میزان سال آینده ی خورشیدی )۱۴۰۰( و...

ننه جان )مادرکالن( همیشه می گفت دختر باید 
در چشم اش ترس داشته باشد. فقط همین؟ نخیر! 
دختر باید بلند صحبت نکند؛ با پسرها بازی نکند؛...

ناامین پشت 
دروازه های شهر هرات

ک در هرات  »ایران از 22 گروه  خطرنا
حمایت مایل و تسلیحایت می کند«

برای  نمایندگان  مجلس  اعزامی  هیأت  یافته های 
بررسی اوضاع امنیتی والیت هرات نشان می دهد که 
در این والیت به طور کل 23۰ گروه در اخالل امنیت 
دست دارند و از این میان، 63 گروه تروریستی فعال 
به گفته ی  دارند.  فعالیت  این والیت  در  و خطرناک 
در  نابه سامانی  و  آدم ربایی  ترورها،  هیأت،  اعضای 

شاهراه های هرات زیر سر این گروه ها هستند.
در گزارش هیأت آمده است که 22 گروه »خطرناک« 
تسلیحاتی  و  مالی  حمایت  ایران  کشور  سوی  از 
در  افغانستان  در  ایران  سفارت  که  ادعایی  می شود. 

گفت وگو با اطالعات روز »دروغ مطلق« می داند. 
مجلس  هیأت  جدی(   ۱5( پیش  هفته  دو  حدود 
حسینی،  عبدالستار  بود.  رفته  هرات  به  نمایندگان 
کرام الدین  و  پدرام  حمیداهلل حنیف، حبیب الرحمان 

رضا زاده برای هفت روز اوضاع امنیتی...
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صفحه 5

پولیس فدرال 
امریکا سوابق 

نظامیان اعزامی 
به واشنگتن را 
بررسی می کند

کرونا در افغانستان؛ 
شناسایی ۷۹ مریض جدید و فوت 

سه نفر در شبانه روز گذشته
چهار نیروی 

خیزش مردمی 
در حمله ی طالبان 

در بدخشان 
کشته شدند

یافته های گزارش تحقیقی شبکه زنان افغان نشان می دهد 
که وجود اسلحه در خانه حس امنیت را از زنان می گیرد 
و حتا وجود آن مانع بزرگی در برابر خواسته ها و حقوق 
این  یافته های  براساس  می شود.  محسوب  زنان  اساسی 

تحقیق، زنانی که اغلب مورد خشونت | صفحه 4

سالح در خانه خشونت علیه 
زنان را افزایش می دهد

تبلیغ ادبیات 
فراقانوین پایان یابد

جزئیات کامل مصارف کد 91 پالیسی هنوز در اختیار 
اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفته است
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ماه  در  شهرداری ها  از  تعدادی  و  والیتی 
 )۱۴۰۰( آینده ی خورشیدی  میزان سال 

برگزار شود.
کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
نشست  یک  در  زمان  آن  در  انتخابات 
تمامی  که  بود  گفته  همچنان  خبری 
برای  عملیاتی  و  تخنیکی  آمادگی  های 
میزان  ماه  در  ها  انتخابات  این  برگزاری 
گرفته  کمیسیون  این  توسط  آینده  سال 

شده است.
در  غنی  اشرف  رییس جمهور  آن،  پی  در 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  با  دیداری 
انتخابات در تاریخ 2۸ جدی گفته بود که 
حکومت به اصل انتخابات متعهد است و 
تسهیالت الزم را برای برگزاری انتخابات 
ولسوالی،  شوراهای  والیتی،  شوراهای 
شهرداری ها و انتخابات پارلمانی در والیت 

غزنی فراهم می کند.
والیت   33 در  گذشته  پارلمانی  انتخابات 
میزان  ماه  در  تأخیر  سال  چهار  با  کشور 
انتخابات  اما  شد.  برگزار   ۱3۹۷ سال 
روی  اختالف ها  به دلیل  غزنی  پارلمانی 
برگزار  تاکنون  انتخابات  برگزاری  شیوه ی 

نشده است.
و  انتخابات  این  که  بود  قرار  آن  از  پس 
همزمان  ولسوالی  شوراهای  انتخابات 
سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  با 
که  شود  برگزار  خورشیدی  گذشته ی 

بازهم به تأخیر افتاد.

که  است  کرده  پیشنهاد  افغانستان 
درنظرداشت  با  باید  انتخاباتی  اصالحات 
انتخابات های  از  آموخته شده  درس های 
حقوقی  چارچوب  و  ساختار  در  گذشته 
اعتباردهی  برای  و  شود  وارد  انتخابات 
نظارتی  یافته های  آینده،  انتخابات 
انتخابات شامل طرح  در  نهادهای دخیل 

اصالحی شود.
کـه  اسـت  گفتـه  نهـاد  ایـن  همچنـان 
طـرح  یـک  بایـد  افغانسـتان  حکومـت 
امنیتـی واقع بینانـه برای انتخابـات آینده 
اول  مرحلـه ی  در  و  گیـرد  روی دسـت 
و  کـرده  تضمیـن  را  شـهروندان  امنیـت 
بعـدا بـرای انتخابـات برنامه هـای امنیتی 

خـود را پیشـکش کنـد.
در اعالمیه تأکید شده است که کمیسیون 
انتخابات  باید نسبت به مصارف  انتخابات 
شفاف  میکانیزم  و  باشد  پاسخ گو  گذشته 
را برای مصرف بودجه در انتخابات آینده 
باید  اعالمیه،  از  نقل  به  کند.  مشخص 
به  رفتن  برای  سیاسی  چهره های  اجماع 
اصل  یک  عنوان  به  نیز  انتخابات  طرف 
سبب  امر  این  تا  شود  گرفته  مدنظر 

مشارکت وسیع مردم در انتخابات شود.
در  را  انتخابات ها  برگزاری  حالی  در  تیفا 
است  خوانده  نگران کننده  آینده  سال 
 2۹ در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
که  بود  کرده  پیشنهاد  به حکومت  قوس 
انتخابات پارلمانی والیت غزنی، شوراهای 

ممکن  را  آن  برگزاری  که  انتخابات 
مشخص  هنوز  و  نبوده  موجود  می سازد، 
است،  قرار  منابع  کدام  از  که  نیست  هم 
به  اشاره  با  اعالمیه  در  شود.  تأمین 
است:  نیز گفته شده  انتخاباتی  اصالحات 
»با درنظرداشت اینکه آخرین انتخابات ما 
یک انتخابات ناکام و پر از تقلب بود، هیچ 
نوع اصالحات ژرف و کلیدی عملی نشده 

است.«
است  آمده  اعالمیه  در  آن ها،  بر  افزون 
انتخاباتی  مبارزات  برای  نیز  فضا  که 
ساختارهای سیاسی مساعد نیست و این 
انتخابات  در  را  آنان  واقعی  مشارکت  امر 
گفته ی  به  همچنان  می سازد.  ناممکن 
تیفا، شرایط برای حضور زنان که همواره 
در  نیز  است،  بوده  جدی  چالش های  از 

انتخابات پیشرو »ناممکن« است.
است  گفته  نهاد  این  هم،  سویی  از 
زمینه ی  افغانستان  در  هم اکنون  که 
فراهم  صلح«  به  رسیدن  برای  »گزار 
بدون  نباید  افغانستان  حکومت  و  شده 
برای  دقیق  استراتیژی های  درنظرداشت 
به یک صلح، گرفتار دغدغه های  رسیدن 
تأکید  تیفا  گردد.  سلیقه ای  و  شخصی 
کرده است که این موضوع سبب می شود 
فرصت  و  ساله  چند  دستاوردهای  که 
معرض خطر  در  را  برای صلح  پیش آمده 

قرار دهد.
شفاف  انتخابات  بنیاد  حال،  همین  در 

پیشـنهاد  به دنبـال  روز:  اطالعـات 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات مبنـی بـر 
برگـزاری سـه انتخابـات در مـاه میـزان 
 )۱۴۰۰( خورشـیدی  آینـده ی  سـال 
آن،  بـرای  حکومـت  آمادگـی  اعـالم  و 
بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان )تیفا( 
می گویـد که شـرایط بـرای برگـزاری این 

نیسـت. مسـاعد  انتخابات هـا 
نشر  با  جدی(   2۹ )دوشنبه،  دیروز  تیفا 
کمیسیون  تصمیم  این  اعالمیه ای، 
را  افغانستان  حکومت  و  انتخابات 
که  است  گفته  و  خوانده  تکان دهنده  
میزان  ماه  در  انتخابات ها  این  برگزاری 
سال آینده برای دموکراسی، دستاوردهای 
افغانستان  آینده ی  و  گذشته  سال   2۰

نگران کننده است.
چالش های  به دلیل  اعالمیه،  از  نقل  به 
تمویل  منابع  مشخص نبودن  امنیتی، 
اصالحات  تطبیق نشدن  و  انتخابات ها 
کلیدی در آن، شرایط برای برگزاری این 
خورشیدی   ۱۴۰۰ سال  در  انتخابات ها 

مساعد نیست.
تیفـا تأکیـد کـرده اسـت کـه هم اکنـون 
افغانسـتان در وضعیـت »دشـوار امنیتی« 
قـرار دارد؛ طـوری کـه بـه گفتـه ی ایـن 
پایتخـت  در  شـهروندان  »حتـا  نهـاد، 
کشـور و مراکـز شـهری از امنیت نسـبی 

نیسـتند«. برخـوردار 
بودجه ی  که  است  افزوده  همچنان  تیفا 

تیفا از آمادیگ حکومت برای برگزاری سه انتخابات در سال آینده ابراز نگراین کرد

است و پارلمان تنها می تواند آن را رد و 
یا قبول کند.

او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه 
قانون اساسی گرفته نمی تواند.

ایـن گفته هـای رییس جمهـور بـا واکنش 
شـد.  مواجـه  نماینـدگان  مجلـس  تنـد 
میررحمـان رحمانـی در 22 جـدی گفت 
کـه مجلـس نماینـدگان بـه هیـچ کسـی 
اجـازه نمی دهد تـا با توجیه »سـلیقه ای« 
از قانـون، دارایـی  و »تفسـیر شـخصی« 

عامـه را حیف ومیـل کنـد.
اظهارات  که  افزود  رحمانی  آقای 
صالحیت  بر  مبنی  رییس جمهور 
بودجه  تصویب  مورد  در  مجلس  این 
و  تاریک«  »دیدگاه  نشان دهنده ی 
اساسی  قانون  مواد  از  او  »بی خبری« 
کشور است. او تأکید کرد که برمنبای این 
حکومت  وظیفه ی  بودجه  تعدیل  قانون، 
از  آن  تأیید  و  تصمیم گیری  اما  می باشد، 

صالحیت های مجلس نمایندگان است.

است  گرفته شده  نظر  در  افغانی  میلیارد 
میلیارد   3۱۱ از  بیش  میان،  این  از  که 
افغانی بودجه ی عادی و ۱6۱.۸۴2 میلیارد 
افغانی بودجه ی انکشافی پیش بینی شده 

است.
پیش نویـس نخسـت آن نیـز در تاریخ ۱۰ 
جـدی از سـوی مجلـس نماینـدگان رد 
شـد. در ایـن طرح، بیـش از ۴52 میلیارد 
افغانـی پیش بینـی شـده بود. کمیسـیون 
مالـی و بودجـه ی مجلـس نماینـدگان در 
آن زمـان اعـالم کـرد که طـرح بودجه ی 
جـدی  مشـکل   ۱۷ مالـی   ۱۴۰۰ سـال 

است. داشـته 
رد طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ توسط 
مجلس نمایندگان سبب بروز تنش میان 
حکومت و این مجلس شد. رییس جمهور 
کابینه در  غنی در ۱۷ جدی در نشست 
مالی  سال  بودجه ی  طرح  رد  به  واکنش 
اساسی،  قانون  براساس  که  گفت   ۱۴۰۰
اجرائیه  قوه ی  کار  بودجه  ارایه ی  و  تهیه 

در  است  آمده  کشور  اساسی  قانون   ۹۹
ملی،  شورای  اجالس  در  که  صورتی 
و  انکشافی  پروگرام  یا  ساالنه  بودجه ی 
عامه،  امنیت  به  مربوط  موضوع  هم  یا 
مطرح  کشور  استقالل  و  ارضی  تمامیت 
باشد، مدت اجالس شورا، قبل از تصویب 

آن خاتمه نمی یابد.
)شنبه،  پیش  روز  دو  نمایندگان  مجلس 
مالی  سال  بودجه ی  طرح  جدی(   2۷
کرد.  رد  بار  دومین  برای  را   ۱۴۰۰
اعالم  هنگام  آن  در  رحمانی  میررحمان 
بودجه  سند  دوم  پیش نویس  در  که  کرد 
او همچنان  ۱۹ مورد تخطی وجود دارد. 
گفت که به موضوع یکسان سازی معاشات 
توجهی  هیچ  بودجه  پیش نویس  در  نیز 
نمایندگان  مجلس  است.  نگرفته  صورت 
در این مورد طرحی را هم در تاریخ ۱۷ 

جدی به تصویب رساند.
در پیش نویس دوم سند بودجه برای سال 
 ۴۷3 از  بیش  خورشیدی   ۱۴۰۰ مالی 

اطالعات روز: میررحمان رحمانی، رییس 
براساس  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
این  اعضای  افغانستان،  اساسی  قانون 
سال  بودجه ی  طرح  تصویب  تا  مجلس 
مالی ۱۴۰۰ نمی توانند به رخصتی بروند.

آقـای رحمانـی کـه در نشسـت عمومـی 
مجلـس  جـدی(   2۹ )دوشـنبه،  دیـروز 
نماینـدگان صحبـت می کـرد، گفـت: »تا 
کـه بودجـه )طـرح بودجـه ی سـال مالی 
۱۴۰۰( تصویـب نشـود، کسـی حق ندارد 
بـه رخصتـی برود. بنـا به تعطیـالت رفته 

نمی توانیـم.«
او همچنان گفت که براساس مواد قانون 
این  کمیسیون های  تمامی  اساسی، 
مجلس سر از روز شنبه ی هفته ی آینده، 
روی طرح بودجه ی سال مالی ۱۴۰۰ کار 

می کنند.
نمایندگان  مجلس  زمستانی  رخصتی 
این  مدت  می شود.  آغاز  دلو  ماده  اول  از 
رخصتی نیز ۴5 روز است. اما در ماده ی 

مریرحمان رحماین: 

نمایندگان مجلس پیش از تصویب بودجه ی سال مایل ۱۴۰۰ به رخصیت رفته نمی توانند

رییس  جمهور  نخست  معاون  موضع  در 
و  ادبیات  تبلیغ  اما  افراد  این  مورد  در 
با  مواجهه  در چگونگی  فراقانونی  روش های 
نخست  معاون  است.  نهفته  مسائل کشوری 
طی  بدون  نمی تواند  ریاست جمهوری 
نهادهای  در  افراد  این  پرونده های  مراحل 
صدور  دادگاه،  برگزاری  قضایی،  و  عدلی 
چارچوب  در  باصالحیت  دادگاه  حکم 
دهد.  دستور  آن ها  »اعدام شدن«  به  قانون، 
از  دفاع  عنوان  هیچ  به  سخن،  این  از  مراد 
عمومی  نظم  و  امنیت  مخل  و  تروریست 
نوع  هر  که  است  این  بر  تأکید  بل  نیست 
این  خصوص  در  قضایی  و  عدلی  اجراآت 
یک  محصول  باید  مجازات  تطبیق  و  افراد 
نافذه ی  قوانین  چارچوب  در  و  قانونی  روند 
در  شریک  افراد  است  ممکن  باشد.  کشور 
مراحل  طی  از  پس  تروریستی  جرم  یک 
عدلی و قضایی پرونده ی شان به مجازات های 
و  از حبس های متوسط  متفاوتی  و  مختلف 
یعنی  مجازات  شدیدترین  تا  طویل المدت 
از خشم و ترجیح  اعدام محکوم شود. فارغ 
سیاسی، باید به صالحیت نهادهای عدلی و 
به  قانونی  و  مناسب  رأی  صدور  در  قضایی 
نوع  هر  و  گذاشته شده  احترام  مجرم  افراد 
طریق  از  باید  مجرمی  نوع  هر  بر  مجازات 
روندهای قانونی در نهادهای عدلی و قضایی 

اعمال و اجرا شود.
اعمال  بر  تأکید صریح معاون رییس  جمهور 
مجازات اعدام بر این افراد بدون طی مراحل 
قانونی پرونده ی این افراد در نهادهای عدلی 
رأی  صدور  و  دادگاه  برگزاری  قضایی،  و 
دادگاه باصالحیت، تبلیغ ادبیات فراقانونی و 
دورزدن صالحیت نهادهای عدلی و قضایی و 

روندهای عدلی است.
ایـن نخسـتین بار نیسـت که آقـای صالح از 
ادبیـات فراقونـی در ابرازنظرهایش اسـتفاده 
کـرده و بـه نوعی این نوع ادبیـات و مواجهه 
بـا قانـون را تبلیـغ می کنـد. بـاری او گفتـه 
بـود کـه پولیـس حـق فیـر دارد و انتقـاد از 
رفتارهـای  از  شـکایت  و  پولیـس  عملکـرد 
ناقـض قانـون منسـوبین پولیس، جـرم قابل 
پی گـرد اسـت. همچنـان در یـک مـورد او 
کسـانی را کـه اخبـار و گزارش هـای مربوط 
حملـه ی  در  غیرنظامیـان  کشته شـدن  بـه 
هوایـی ارتـش بـه والیـت تخـار را منتشـر 
کردنـد، بـه پی گـرد قانونی به جـرم تضعیف 
کـرده  تهدیـد  امنیتـی  نهادهـای  وجهـه ی 
بـود. در ایـن ماجرا حتـا یکی از افـرادی که 
در اولیـن سـاعت های پـس از وقـوع رخداد 
خبر آن را منتشـر کرده بود، دسـتگیر شـد. 
ابرازنظرهـای  دسـت  ایـن  از  نمونه هایـی 
فراقانونـی و مبلـغ ادبیـات فراقانونی توسـط 

آقـای صالـح فراوان اسـت.
معاون  به عنوان  که  بداند  باید  صالح  آقای 
و  تطبیق  مسئول  و  رییس  جمهور  نخست 
با  مبارزه  جمله  از  و  امنیتی  میثاق  اجرای 
جرایم و ناامنی در پایتخت بر روی معبری 
به باریکی یک مو حرکت می کند. او اگر از 
و  تروریست  با  که  دارد  مسئولیت  سو  یک 
مجرم مبارزه کرده و امنیت و نظم را تأمین 
شماره  فرد  قامت  در  دیگر  سوی  از  کند، 
دوم حکومت مسئولیت دارد که در اجراآت، 
تصمیم ها و ابرازنظرهایش، نه تنها مطابق به 
قانون رفتار کرده و سخن بگوید که از قانون 

حمایت و حراست کند.
مهم،  و  خطیر  مسئولیت  این  برعکس 
ابرازنظرهای  از  پروایی  هیچ  اما  صالح  آقای 
روش  های  و  رفتارها  مبلغ  و  فراقانونی 
خطا  راه  این  به  بارها  و  ندارد  فراقانونی 
شبه  فراقانونی،  ادبیات  تبلیغ  است.  رفته 
دیکتاتوری و تقدم مقام و منزلت سیاسی بر 

مفاد و مواجب قانون باید پایان یابد.

چهار نریوی خزیش مردمی در حمله ی طالبان در بدخشان کشته شدند
به گفته ی آقای نظری، جنگ جویان طالبان در این حمله، شش 

عضو دیگر نیروهای خیزش مردمی را با خودشان برده اند.
او همچنان افزود که طالبان پاسگاه این نیروها را نیز به آتش 

کشیده و تجهیزات آن را با خودشان برده اند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

والیت بدخشان در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است 
یاوان  ولسوالی  جمله  از  والیت  این  از  بخش هایی  در  طالبان  گروه  جنگ جویان  که 

حضور و فعالیت گسترده دارند.

که  می گویند  بدخشان  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
پاسگاه  یک  بر  طالبان  گروه  نتیجه ی حمله ی جنگ جویان  در 
چهار  والیت،  این  یاوان  ولسوالی  در  مردمی  خیزش  نیروهای 

عضو این نیروها کشته شده اند.
عبداهلل ناجی نظری، عضو شورای والیتی بدخشان در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز گفت که طالبان این حمله ی شان را دو 

شب پیش )یک شنبه، 2۸ جدی( در ساحه ی »سفید خاک« ولسوالی یاوان راه اندازی 
کرده اند.

یض جدید و فوت سه نفر در شبانه روز گذشته کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۷۹ مر
ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.

این تعداد افراد در والیت های کابل، قندوز و نیمروز به دلیل ابتال 
به کووید۱۹ جان باخته اند.

در  کووید۱۹  مریضی  از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
افغانستان تا دیروز به دو هزار و 3۴6 نفر افزایش یافته است.

در  کووید۱۹  مریض  در یک شبانه روز گذشته 5۴3  همچنان، 
بهبود  نورستان  و  بدخشان  پکتیا،  تخار،  ننگرهار،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های 

یافته اند.
نفر  و ۴۱۱  هزار  به ۴6  در کشور  کرونا  ویروس  بهبودیافتگان  ترتیب، شمار  این  به 

افزایش یافته است.

در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
بیست وچهار ساعت گذشته ۱۸۴۹ نمونه ی مشکوک به ویروس 
آن  نمونه ی   ۷۹ آزمایش  نتایج  که  است  کرده  تست  را  کرونا 

مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، 
کنر،  لغمان،  لوگر،  بدخشان،  نیمروز،  بغالن،  پکتیا،  ننگرهار، 

پنجشیر، خوست، زابل و نورستان به ثبت رسیده است.
از  افغانستان  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  مجموعی  شمار  رویدادها،  این  ثبت  با 

نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون به 5۴ هزار و ۱۴۱ نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته سه مورد مرگ 
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درگیر  دولتی  نیروهای  با  غوریان  ولسوالی  بازار 
سلطان زی،  نقیب اهلل  جدی،  ماه   ۱۸ در  شده اند. 
سربازش  سه  با  غوریان  ولسوالی  پولیس  فرمانده 
در 26  طالبان کشته شد. همچنین  با  در جنگ 
ماه جدی نیز ۱2 نیروی خیزش مردمی در فاصله 
2۰۰ متری فرمانده پولیس غوریان از سوی طالبان 

جان شان را از دست دادند. 
نیز  هرات  دیگر  ولسوالی ها  غوریان،  کنار  در 
والیتی  شورای  دارد.  قرار  امنیتی  تهدیدات  زیر 
در  ناامنی ها  افزایش  که  می  دهد  هشدار  هرات 
ولسوالی های نزدیک به شهر هرات، خطر گسترش 
جنگ به سمت شهر را بیشتر از هر زمانی افزایش 

می دهد.
در  هرات  والیتی  شورای  عضو  بهادری،  سردار 
صحبت با روزنامه اطالعات روز، از حکومت محلی 
طالبان  تحرکات  جلو  که  می خواهد  مرکزی  و 
غوریان  ولسوالی  امنیتی  »وضعیت  بگیرند:  را 
نگران کننده است. حکومت باید توجه ویژه به هرات 
کند و هر نوع ناامنی در هرات باعث مشکالت زیاد 

اقتصادی برای مردم و حکومت می شود.«
که  می پذیرد  هرات  والی  قتالی،  وحید  سید 
شهر  در  طالبان  رهبری  تحت  گروه   ۱۹5 تنها 
»جنگ  دارند:  فعالیت  هرات  ولسوالی های  و 
حمایت  خارجی  کشورهای  توسط  افغانستان 
می شود. ۱۱ شبکه تروریستی تنها در شهر هرات 
فعالیت دارند و ما توانستیم سه شبکه را نابود کنیم 

و ما ناامنی ها را مهار می کنیم.«

هرات،میدانقدرتنماییآدمربایان
آمار پولیس هرات نشان می دهد که از آغاز سال 
جاری تاکنون ۱۸ مورد آدم ربایی در این والیت به 
ثبت رسیده است. سلطان داوود، فرمانده پولیس 
توسط  افراد  این  از  تن  پنج  که  می گوید  هرات 
نیروهای امنیتی و ۱۰ تن دیگر با پرداخت پول از 

نزد آدم ربایان رها شده اند.
نزد  در  تن  سه  نیز  اکنون  هم  که  می افزاید  او 

آدم ربایان در هرات به سر می برند. 
که  است  شده  باعث  هرات  در  ناامنی ها  تداوم 
زرگران،  صرافان،  مرتبه  چندین  سال جاری  طی 
اعتصاب  به  دست  هرات  داکتران  و  صنعت گران 
کاری بزنند، اما به نظر می رسد که این اعتراضات 
است.  نشده  آدم ربایی  موارد  کاهش  باعث  نیز 
افزایش ناامنی ها و مخصوصا آدم ربایی ها باعث فرار 

سرمایه از هرات شده است. 

کشور  غرب  در  طالبان  گروه  از  به حمایت  ایران 
متهم است. مقام های ایرانی تماس با گروه طالبان 

را تأیید می کنند. 

اتهامفسادبرفرماندهپولیسهرات
مورد  در  اعزامی  هیأت  این  یافته های  از  بخش 
عبدالستار  است.  هرات  پولیس  فرمانده  کارکرد 
دارد،  عهده  به  را  هیأت  این  ریاست  که  حسینی 
می دهد  نشان  یافته های شان  که  است  مدعی 
هرات  امنیت  تأمین  در  هرات  پولیس  فرمانده 
هرات  عایداتی  منابع  از  که  است  ناکام  نه تنها 
»هفته وار  می کند:  اخاذی  غیرقانونی  به صورت 
فرمانده پولیس هرات ۱۰ لک افغانی از دروازه میر 
از  افغانی،  از پولیس راه اسالم قلعه ۱۰ لک  داوود، 
شاهراه ۱۰ لک افغانی، از دورازه تورغندی 2 لک 
از چک پاینت شیدایی هفته پنجاه هزار  افغانی و 

افغانی می گرفت.«
به  هرات  پولیس  فرمانده  اما  زیاد  تالش های  با 
ادعاها  این  مورد  در  روز  اطالعات  پرسش های 
وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق  اما  نداد.  پاسخی 
روز  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  کشور  داخله 
که  خواست  نمایندگان  مجلس  اعزامی  هیأت  از 
این وزارت شریک کند: »هر نوع  با  را  اسناد شان 
وزارت  با  باشد، رسما  موجود  و شواهد که  اسناد 

داخله شریک بسازند«
مدت هاست که ناامنی در هرات اعتراض شهروندان 
این شهر را برانگیخته است. طی دو هفته ی اخیر 
افزایش  به  واکنش  در  هراتیان  مرتبه  چندین 
ناامنی ها در مقابل ساختمان مقام والیت دست به 
اعتراض زده اند و خواستار برکناری فرمانده پولیس 

شده اند.
همچنین فرمانده پولیس هرات در مصاحبه با یک 
رسانه محلی این والیت مدعی شده است که تمام 
علیزایی،  کامران  براساس خواست  اعتراضات  این 
گرفته  صورت  والیت  این  والیتی  شورای  رییس 
در  بود که  متهم کرده  را  علیزایی  آقای  او  است. 
اتهامات  این  اما وی  پولیس مداخله می کند،  کار 

را رد کرده است.

رسیدنناامنیتادروازههایشهرهرات
است.  رسیده  هرات  شهر  دروازه های  به  ناامنی ها 
شهر  به  ولسوالی ها  نزدیک ترین  از  یکی  غوریان، 
هرات در ماه جاری چندین مرتبه شاهد حمالت 
طالبان بوده است. گروه طالبان چندین مرتبه در 
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برای  نمایندگان  مجلس  اعزامی  هیأت  یافته های 
بررسی اوضاع امنیتی والیت هرات نشان می دهد 
که در این والیت به طور کل 23۰ گروه در اخالل 
گروه   63 میان،  این  از  و  دارند  دست  امنیت 
تروریستی فعال و خطرناک در این والیت فعالیت 
دارند. به گفته ی اعضای هیأت، ترورها، آدم ربایی 
این  سر  زیر  هرات  شاهراه های  در  نابه سامانی  و 

گروه ها هستند.
گروه   22 که  است  آمده  هیأت  گزارش  در 
»خطرناک« از سوی کشور ایران حمایت مالی و 
در  ایران  سفارت  که  ادعایی  می شود.  تسلیحاتی 
»دروغ  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  افغانستان 

مطلق« می داند. 
حدود دو هفته پیش )۱5 جدی( هیأت مجلس 
نمایندگان به هرات رفته بود. عبدالستار حسینی، 
حمیداهلل حنیف، حبیب الرحمان پدرام و کرام الدین 
رضا زاده برای هفت روز اوضاع امنیتی این والیت 
از یافته های این هیأت  را بررسی کرده اند. بخش 
تأمین  پولیس هرات در  فرمانده  ناکامی  در مورد 

امنیت این والیت است. 
در  نمایندگان  مجلس  عضو  حسینی،  عبدالستار 
که  است  مدعی  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
ایران  سوی  از  هرات  در  گروه ها  خطرناک ترین 
هرات  در  گروه خطرناک   22« می شوند:  حمایت 
گروه ها  این  و  می شوند  حمایت  ایران  سوی  از 
در  که  هستند  گروه هایی  خطرناک ترین  جزء 
دامن  شاهراه ها  نابه سامانی های  و  آدم ربایی  ترور، 

می زنند.«
به گفته ی او، گروه های مورد حمایت ایران در شهر 
و ولسوالی های هرات فعالیت دارند و خانواده های 
و  »مهمات  می کنند:  زندگی  ایران  در  آنان 
ذوالفقار  دهانه  مسیرهای حسن  آباد،  از  تجهیزات 
از  برخی  می شود.  افغانستان  وارد  کمانه  بنیاد  و 
مسئوالن هرات نیز باز از افغانستان مواد مخدر به 

ایران قاچاق می کنند.«
هیأت کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس 
اثبات  برای  کافی  اسناد  که  می گوید  نمایندگان 
گروه های  از  ایران  حمایت  بر  مبنی  ادعای شان 
خطرناک را در نشست عمومی مجلس طی هفته 

آینده در میان می گذارند.
اهداف  از  یکی  هیأت،  این  یافته های  بربنیاد 
وحشت  و  رعب  ایجاد  آدم ربایی ها،  و  ناامنی ها 
وحید  که سید  مسأله ای  است.  هراتیان  میان  در 
نشست  در  میزان   23 به تاریخ  هرات  والی  قتالی 
با زرگران، صرافان و صنعت گران در مسجد جامع 

بزرگ هرات نیز به آن اذغان کرده بود. 

دروغمطلق
اعزامی  هیأت  اتهامات  کابل  در  ایران  سفارت 
مجلس نمایندگان به هرات در پیوند به همکاری 
این کشور را با گروه های مّخل امنیت رد می کند. 
این سفارت در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه 
جمهوری  »سفارت  است:  نوشته  روز  اطالعات 
اسالمی ایران، گفته های هیأت اعزامی کمیسیون 
به  نمایندگان  مجلس  ملی  امنیت  و  داخلی  امور 
ایران  سفارت  می  کند.«  تکذیب  مطلقا  را  هرات 
بخش  افغانستان  در  پایدار  است:»ثبات  نوشته 

جدایی ناپذیر سیاست منطقه ای ایران است.«

انامین پشت دروازه های هشر هرات

امروزه بسیاری از مردمان جهان دارای نوستالوژی مشترک و خاطرات 
جمعی هستند؛ چیزهایی که یک نسل به صورت همگانی آن ها را در 
تلویزیونی،  برنامه های  دوران کودکی تجربه و زندگی کرده اند، مانند 
چیزها.  قبیل  این  از  و  هنرمندان  صدای  مکتب،  دوران  درس های 
است.  فقر  و  اما جنگ  افغانستان  در  نسل  مشترک چند  نوستالوژی 
چنانچه کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که داغی از جنگ بر 
جگر نداشته باشد، نیز کمتر کسی یافت می شود که خاطراتی از فقر 
و نادارای در حافظه نداشته باشد. هرگاه حرف از ناداری پیش بیاید، 
یکی از پربسامدترین خاطر ه های که مردم افغانستان از دوران کودکی 

به یاد می آورند، خاطره  ی »چای و بوره« است.
مـن بنـا به دلبسـتگی شـخصی که بـه خاطـرات دوران کودکی مردم 
دارم، بسـیاری  ها را بـه بازگویـی خاطـرات کودکـی شـان واداشـته ام. 
جالـب این کـه بسـیاری ها دربـاره ی چای و بـوره قصه هـای معناداری 
داشـتند. یـک نفـر قصـه می کـرد کـه در خانـه ی مـا فقـط زمانـی 
بـوره دیـده می شـد کـه مهمـان می آمـد. دیگـر وقت هـا بـوره مثـل 
چیزهـای قیمتـی در امن تریـن صنـدوق خانـه قفل می شـد. یک نفر 
دیگـر می گفـت مـن وقتـی در کودکـی بـا خواهـرم جنـگ می کردم، 
او انتقامـش را هنـگام خـوردن چـای صبـح از مـن می گرفـت. چـون 
مسـئول چـای او بـود. او هـم وقتـی در گیالس هـا چـای می ریخـت، 
روی گیـالس دیگـران نولـه ی چایبـر را پاییـن می گرفـت، امـا وقتی 
بـاال  خـوب  را  چایبـر  نولـه ی  می رسـید،  مـن  گیـالس  بـه  نوبـت 
می گرفـت کـه سـبب می شـد بوره هـا در همـان گیـالس اول خالص 

. شود
نقل  را  جالب تری  قصه ی  بود،  غزنی  والیت  باشنده  که  دیگر  کسی 
می کرد. او می گفت ما هنوز نوجوان بودیم که یکی از هم بازی های ما 
عروسی کرد. بعد ما از تازه داماد به شوخی و جدی می پرسیدیم که 
»خاتو« چه مزه می دهد؟ در جواب او از ما پرسید که هنوز چای و 
بوره خوردید؟ یک نفر ما گفت »آره، من چند ماه پیش در فالن  قریه 
خانه مامایم رفته بودم، صبح ما را چای بوره داد. زیاد مزه داد.« بعد 
تازه داماد گفت؛ خاتو دقیقا مثل چای و بوره مزه می دهد، اما کمی 

زیادتر. 
یـک وقـت دیگر یـک پیرمرد اهـل ولسـوالی لعل و سـرجنگل والیت 
غـور روایـت می کـرد کـه در دوران ظاهـر شـاه کسـی از روسـتای ما 
بـرای چنـد مـاه بـه کابـل آمـده بـود. وقتی بـه قریـه بازگشـت ما به 
دیـدارش رفتیـم و از او می پرسـیدیم که در این مسـافرت چه دیدی، 
چـه شـنیدی، چه خـوردی و چـه خریـدی؟ قصه های او تمام شـدنی 
نبـود. از جملـه می گفـت؛ نـان گـرم همراه با چـای و بـوره عجب مزه 
می دهـد. مـا می گفتیـم چطـور؟ تـو خـوردی؟ او می گفـت؛ نـه مـن 
خـودم نخـوردم، ولـی در یـک سـماوار رو در روی یـک نفـر نشسـته 

بـودم، او  می خـورد مـن لـذت می بـردم.
وسوسه کننده ترین کار این است که این نوشته را تا دره به بازروایی 
خاطرات مردم از چای و بوره ادامه بدهم، ولی بهتر آن است که با یک 
مورد تازه به پایان برسانم. همین دیروز مردی را در یکی از خیابان های 
کارته چهار دیدم که خریطه ی پالستیکی می فروخت. اسمش قاسم 
بازار  برابر  چند  را  خریطه  اش  یک  شدم  هم صحبت   او  با  وقتی  بود. 
قیمت تر بَی کرد. وقتی گفتم چرا نمی روی میان شهر و بازار، جایی که 
مردم سودا می خرند و خریطه الزم دارند؟ این جا که دکانی نیست. 
آن جا  ولی  می فرشم،  خریطه  کرد-  اشاره  سرخ  پل  به   - آنجا  گفت 
مرا بچه های اسپندی اذیت می کنند. چطور اذیت می کنند؟ کالهم را 
می گیرند. خریطه  هایم را پاره می کنند. متوجه شدم که مشکل دماغ 
دارد و به همین خاطر ساده مانده و شعورش به درستی کار نمی کند، 

اما دیوانه نبود.
او در کودکـی بسـیار  نیـم سـاعت حـرف زدم.  از  بیـش  قاسـم  بـا 
شـوخ و جنجالـی بوده اسـت. همیشـه از مـادرش شـیرنی گک و بوره 
می خواسـته و از خوردنـش سـیر نمی شـده اسـت. دندان هایـش را 
نشـانم داد، ولـی مـن جـز چنـد اسـتخوان کوچـک سـیاه  در جـوف 
دهانـش ندیـدم. حتا دندان هـای جلو نابود شـده بود. گفـت به خاطر 
خـوردن زیـاد شـیرنی گک از بیـن رفته اسـت. او در کودکـی یک روز 
جنجـال می کنـد کـه چـای و بـوره می خواهـم. ایـن خواسـتش از 
طـرف مـادر اجابـت نمی شـود. گریه می کنـد، ولی اعتراضش شـنیده 
نمی شـود. شـاید بـوره ای در خانـه وجـود نداشـته. او هـم عصبانـی 
می شـود. از جـا بلنـد شـده سـرش را چندیـن بـار محکم محکـم بـه 
دیـوار می کوبـد؛ آن قـدر کـه بی هـوش می شـود. از آن پـس دیگـر 
هیـچ وقـت کامـال به هـوش نمی آید. حاال هوشـش آن قدر هسـت که 
در سـی و چنـد سـالگی زورش به کـودکان تخص خیابانی نمی رسـد.

خانواده ی  یک  کانون  در  امروز  از  پیش  سال  چند  و  سی  قاسم 
اما  است،  آمده  دنیا  به  میدان وردک  بهسود  ولسوالی  در  فقیر  بسیار 
رسانده  جوانی  به  وزیر آباد  قالی  چهار  محله ی  در  را  کودکی هایش 
انجام  کارهای خرد و ریز مثل  با  نیز در همان محل  را  و جوانی اش 
که  دارد  خود  از  کوچک تر  برادر  یک  است.  گذرانده  خریطه فروشی 
ازدواج کرده و یک دستگاه سیار دارد که با آن به قول خود قاسم »سر 
سرک ها کوله موتر ها را پوف می کند.« خانواده ی او بیست روز می شود 
که در یک خانه ی نم ناک واقع در کوچه ی قالی وزیر در حوالی پل 
سرخ کوچ کشی کرده است. گفت راه کوته سنگی را بلد نیستم. مادرم 
می گوید آن جا نروی که گم می شوی. برو سر چهار راه پل سرخ، شاید 

پیسه نان خشک را بتوانی کار کنی.
این جا کابل جان است.

چای و  بوره اب مزه ی انگوار
سهراب سروش
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می کنند، مواضع قومی می گیرند. دیاسپورای 
افغانستانی متحد و متشکل وجود ندارد. هیچ 
امیدی وجود ندارد که فردا ما شاهد تظاهرات 
یا  کردها  ارمنی ها،  شبیه  نفری  هزار  چند 
و  ملی  مطالبات  و  ادعاها  روی  فلسطینی ها 

میهنی افغان ها باشیم.
امریکا  و  اروپا  مقیم  افغان های  آن هم  با 
استادان، پژوهشگران و شخصیت های باتجربه 
از  افغانستان  مسائل  در  انفرادی  به شکل 
طریق رسانه های کشورهای محل اقامت شان، 
داخل  مدنی  و  سیاسی  محافل  و  رسانه ها 
افغانستان تالش دارند تا در مورد پروسه صلح 

نظر بدهند و تأثیرگذار باشند.
عدم  و  نسبی  دوری  در  که  عواملی  از  یکی 
سرنوشت  به  رابطه  در  مهاجران  حساسیت 
سیاست  کرده،  بازی  نقش  کشور  آینده  و 
برای  است.  افغانستان  حکومت های  عمدی 
اروپا  پاکستان،  ایران،  در  مهاجران  اول  بار 
و امریکا نمایندگان خود را برای شرکت در 
انتخاب کردند.  اساسی«  قانون  »لویه جرگه 
چنین سیاستی که در آن وقت فراگیربودن 
به زودی  می داد،  نشان  را  موقت  دولت  اداره 
کنار گذاشته شد. مهاجران که در حدود یک 
افغانستان  جمعیت  پنجم  یک  یا  و  چهارم 
محروم اند.  رای  از حق  تشکیل می دهند،  را 
جهان  کشورهای  اغلب  در  درحالی که 
بخشی از کرسی های پارلمان به »دیاسپورا« 
در حدود  افغانستان  در  اما  یافته،  تخصیص 
انتخاب  در  افغانستان  جمعیت  میلیون   6
ندارند.  سهمی  پارلمانی  و  ریاست جمهوری 

یا مشارکت در  و   به صحت  یا دسترسی  و 
با  همواره  عمومی شان  زندگی  در  یا  کار 
می شوند  روبه رو  روانی  و  جسمی  آزارهای 
غیرقانونی  از سالح های  موارد  بیشتر  در  که 
به عنوان ابزار خشونت در برابر آن ها استفاده 
می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
در دسترس بودن سالح های غیرقانونی یکی از 
موانع بزرگ فراروی توانمندسازی زنان افغان 

است.
وجود  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج 
حاکمیت  به دلیل  غیرقانونی  سالح های 
دستیابی  و  زنان  کنترل  سبب  مردساالری 
به حقوق شان می شود به طوری که مردان از 
این ابزارها برای ترسانیدن و آزار و اذیت زنان 
استفاده می کنند. از سوی دیگر در دسترس 
آن  آسان  استفاده ی  و  سالح ها  این  بودن 
اجتماع  در  زنان  بر مشارکت  منفی  تاثیرات 

دارد.
در  که  افغان  زنان  شبکه  تحقیق  یافته های 
می دهد  نشان  گرفته  صورت  والیت  هشت 
افزایش  به  منجر  غیر قانونی  سالح های  که 
خشونت بر زنان، آزارهای جسمی و جنسی 

اگر سه یا چهار دهه قبل تعداد انگشت شمار 
افکار  توانستند  امریکا  یا  اروپا  در  افغان ها 
با  و  کنند  بسیج  را  کشورها  این  عمومی 
راحتی دیدار و گفت وگو  با  دولت های آن ها 
یک طرف  از  که  بود  خاطری  به  می کردند 
افکار عمومی این کشورها از مردم افغانستان 
که در برابر غول امپراتوری شوروی مقاومت 
از  می کردند.  حمایت  و  ستایش  می کرد، 
درگیر  نوعی  به  دولت  های شان  دیگر  طرف 
جنگ با شوروی، رقیب بزرگ شان، بودند. در 
جریان جنگ سرد با حمایت نظامی و مالی از 
مجاهدین به نوعی در کنار مجاهدین دخیل 

در جنگ بودند.
حاال برعکس موضوع افغانستان تا حد زیادی 
از پرده حوادث روز غایب است. باید که حمله 
رسانه ها  تا  بگیرد  صورت  مرگ آور  انتحاری 
اصلی  امریکا، قدرت  یاد کنند.  افغانستان  از 
غرب در جنگ با طالبان، با آن ها توافقنامه 
صلح امضا کرده است. کارشناسان می دانند 
با  اروپا که  اتحادیه  اخیر  این روزهای  تا  که 
بود؛  مخالف  ترمپ  دونالد  خارجی  سیاست 
ترمپ  سیاست  اقلیم،  روی  پاریس  توافق 
با  اتمی  توافقنامه  از  خروج  میانه،  شرق  در 
دیگر  و  یونسکو  از  خروج  )برجام(،  ایران 
و  اقتصادی  تنش  بین الملل،  سازمان های 
در  ترمپ  مورد سیاست های  در  تا حدی   ...
با  می دادند.  نشان  رزرف  خود  از  افغانستان 
این حال ممکن است با جو بایدن بهتر کنار 
بلینکن،  آنتونی  می دانید  طوری که  بیایند. 
وزیر خارجه حکومت جو بایدن، دو هفته قبل 

و  کار  همچون  اجتماعی  فعالیت های  در 
تحصیل منع می کنند که همین سبب شده 
تا آن ها با نداشتن حس امنیت نتوانند صدای 
خود را بلند کرده و یا از حقوق اساسی خود 

دفاع کنند
این  در  شرکت کننده  زنان  از  درصد   2۱
پژوهش گفته اند، زمانی که اسلحه در خانه 
امنیت  احساس  آن ها  باشد  داشته  وجود 
می کنند. به باور آن ها وجود سالح در خانه 
برابر  در  شخصی  امنیت  تقویت  موجب 
می شود.  مجرمانه  اقدامات  سایر  و  سرقت ها 
2۸ درصد دیگر نیز با انتخاب گزینه نمی دانم 

نظری در این باره نداشته اند.
جنگ  دهه  چندین  جریان  در  افغان  زنان 
از  بیش  مسلحانه  درگیری های  و  کشور  در 
آن ها  که  به طوری  شده اند  متأثر  دیگران 
مسلحانه ی  جنگ های  و  درگیری  زمان  در 
و  دارند  عهده  به  را  خانواده  از  مراقبتی 
زخمی شدن  یا  و  کشته  با  دیگر  سوی  از 

سال های ۱۹۸2 و ۱۹۸3م، دادگاه بین المللی 
خلق ها در سویدن و پاریس جنایات روس ها 

در افغانستان را محکوم کرد.
حاکمیت  سپس  داخلی،  جنگ های  از  بعد 
و  امریکا  نظامی  مداخله  سرانجام  و  طالبان 
تغییرات  اخیر  سال   2۰ مصیبت بار  جنگ 
به  مهاجرت  ماهیت  و  ترکیب  در  زیادی 
وجود آورد. ده ها هزار افغانستانی که به سوی 
نبودند،  سیاسی  فعاالن  شدند،  سرازیر  اروپا 
در  یا  فقر  و  خشونت  جنگ،  از  آن ها  بلکه 
بیشتر  امنیت  و  بهتر  زندگی  جست وجوی 
ترکیب  لحاظ  از  آوردند.  روی  مهاجرت  به 
را  فامیلی  شکل  گاهی  مهاجرت  این  هم 
می گرفت. بخش بزرگ این مهاجران فرهنگ، 
عادات، سنن، رسوم، به ویژه تفاوت های قومی 
و مذهبی را نیز با خود به کشورهای مقصد 

آوردند.
نیز  غربی  کشورهای  در  مهاجرت  از  پس 
شبیه همان وضعیت که در کابل حاکم است، 
به  زدند،  دست  قومی  آمیزش  به  ندرت  به 
استثنای یک عده از تحصیلکرده های ملی گرا. 
ایجاد شدند  مذهبی  و  فرهنگی  انجمن های 
که اعضای آن از یک قوم هستند. تالش های 
کوچکی و حرکات فراقومی که روی مسائل 
حیاتی افغانستان صورت گرفت، در نهایت به 
شکست انجامید. بنابراین، در چنین حالتی از 
افغانی نمی توانیم صحبت کنیم.  دیاسپورای 
از نگاه تعریف سیاسی و حقوقی دیاسپورا که 
از لحاظ تاریخی به یهودی ها اطالق می شد، 
می تواند در مورد برخی دیگری از اقوام یا ملل 
ارمنی،  دیاسپورای  مانند  شود.  برده  کار  به 
یا  فلسطینی  دیاسپورای  ُکرد،  دیاسپورای 
امریکا.  در  ایرانی  دیاسپورای  حدی  تا  حتا 
در  نداریم.  افغانی  دیاسپورای  ما  بدبختانه 
مبنای  بر  که  عقیده ای  افغانستان  خارج 
مناسبات  و  ندارد  وجود  افغان«  »ملت  آن 
زاویه  از  را  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی 
تعلق به قوم نگاه می کنند، قوی تر از داخل 
افغانستان است. از این سبب است که ما یک 
ابتکار بزرگ مهاجران یا »دیاسپورای افغان« 
را همان گونه که سه یا چهار دهه قبل برای 
مشاهده  ملی  حاکمیت  و  استقالل  از  دفاع 
می کردیم، امروز نمی بینیم. برای فهم موضوع 
افغانستانی«  از »دیاسپورای  ندارد که  عیبی 
زیبنده  زیاد  این اصطالح  ببریم، گر چه  نام 

نیست.
افغانستانی دیاسپورای و مهاجران آیا
درکشورهایاروپاییوامریکامیتوانند
و کنند عمل مؤثر البیهای بهعنوان
دموکراسی ارزشهای از حمایت در
با دهه دو این مدنی دستاورهای و
کشورهایکهجنگوصلحافغانستانرا
مدیریتمیکنند،واردگفتوگوشدهو
بهمثابهزبانوترجمانمردمافغانستان

عملکنند؟
با  حدی  تا  سوال  این  به  پاسخ  پاکزاد: 
برای  می گیرد.  رابطه  نخست  سوال  پاسخ 
روشن شدن بهتر موضوع باید عالوه کنم که 

۷26 نفر( بر این نظرند که دولت افغانستان 
روی دست  را  باید سیاست های خلع سالح 
گیرد و سیاست حذف سالح های سبک را در 
اعمال  غیرقانونی  روستایی  و  جوامع شهری 

کند.
یافته های این تحقیق همچنان نشان می دهد 
که از میان ۷26 زن که در این تحقیق مورد 
مصاحبه قرار گرفته اند، ۴63 نفر آن ها گفته اند 
که با وجود سالح در خانه حس امنیت ندارند 
و وجود سالح های غیرقانونی موجب اضطراب 
آن ها  آسان  استفاده  بر  مبنی  آن ها  ترس  و 
می شود. این شرکت کنندگان با شریک کردن 

تجربیات خود این موضوع را بیان کرده اند.
نفر معادل  افراد مورد تحقیق 26۷  از میان 
وجود  به دلیل  گفته اند  زنان  از  درصد   3۷
اسلحه در خانه احساس مصونیت نمی کنند. 
خانواده  اعضای  گفته اند  زنان  از  شمار  این 
با  پدران شان  و  همسران  برادران،  مانند 
استفاده از سالح آن ها را تهدید و از مشارکت 

افغانستان  از شهروندان  جنگ بخش زیادی 
را در کشورهای مختلف مهاجر کرده است. 
گروه های مهاجر در کشورهای مختلف شکل 
در  مهاجران  گروه   این  هرازگاهی  و  گرفته 
کنش های  به  اقدام  همدیگر  با  هماهنگی 
نوعی  به  که  می کنند  اجتماعی  و  سیاسی 
داخل  اجتماعی  و  سیاسی  مناسبات  در 
که  اکنون  است.  بوده  تأثیرگذار  افغانستان 
و  است  جریان  در  افغانستان  صلح  پروسه 
سرنوشت کشور به نتیجه مذاکرات صلح در 
از افغان های  دوحه بستگی دارد، این بخش 
افغانستان  جنگ  اصلی  آسیب دیدگان  که 
می رسد  به نظر  شده اند،  مهاجر  و  بوده اند 
این گفت وگو عوامل  نادیده گرفته شده. در 
روند  در  مهاجران  نقش  و  تأثیرگذاری  عدم 
مناسبات  در  آن ها  نادیده گرفتن  و  صلح 

سیاسی افغانستان را بررسی کرده ایم.
جمعیت زیادی بخش جنگ سالها
و همسایه کشورهای به را افغانستان
شما بهنظر است. کرده مهاجر جهان
در بهخصوص مهاجران حجم این با
بهعنوان چیزی آیا اروپایی کشورهای
دیاسپورایافغاندراینکشورهاشکل
گرفته؟وحاالکهپروسهصلحافغانستان
درجریاناست،مهاجرانودیاسپورای
افغانبهطورهماهنگچقدردرقبالاین

روندفعالهستند؟
پاکزاد: این سوال مفاهیم مهم سیاسی را در 
خود نهان دارد که اگر تک تک آن ها را به 
شناسایی نگیریم نمی توانیم پاسخ کامل را که 
ارزش علمی داشته باشد افاده و بیان کنیم. 
پناهنده سیاسی، مهاجر، دیاسپورا، جنگ و 
دیگر  از سوی  مفاهیم اند.  این  زمره  از  صلح 
موقعیت و نقش افغان های مقیم در خارج از 
آن هایی  میان  است؛  متفاوت  هم  افغانستان 
 که در ایران و پاکستان مقیم اند با آن هایی که 
تفاوت  زندگی می کنند  در کشورهای غربی 

وجود دارد. 
افغان در  چنان که فعالیت اکثریت مهاجران 
رژیم  علیه  جنگ  آغاز  در  پاکستان  و  ایران 
اتحاد  نظامی  تجاوز  سپس  و  پرچم  و  خلق 
شوروی در رابطه و حتا در اختیار احزاب و 
تنظیم های جهادی بود. اما آنچه به افغان های 
مقیم امریکا، اروپا، آسترالیا و کانادا برمی گردد، 
مراحل مختلف فعالیت و اثرگذاری آن ها را در 
سرنوشت افغانستان شاهد هستیم. دوره اول، 
زمان مخالفت با رژیم کودتای کمونیستی و 
به  ویژه تجاوز شوروی بود که اکثریت  آن ها 
در برخی کشورها مانند فرانسه و یا کشورهای 
اروپای شمالی از چند ده نفر تجاوز نمی کرد، 
پناهندگان و فعاالن سیاسی بودند. این ها در 
بسیج افکار عمومی و جلب حمایت به جنبش 
احزاب  برخی  و  افغانستان  مردم  مقاومت 
جهادی نقش فعال و حتا سازنده بازی کردند. 
به  طور نمونه یک ماه بعد از دخول سربازان 
شوروی کنفرانس حمایت از مردم افغانستان 
در فرانسه دایر شد. به زودی فعاالن افغان در 
سراسر اروپا این حمایت را همگانی کردند. در 

معصومه جعفری 
گزارشگر

یافته های گزارش تحقیقی شبکه زنان افغان 
نشان می دهد که وجود اسلحه در خانه حس 
آن  وجود  حتا  و  می گیرد  زنان  از  را  امنیت 
حقوق  و  خواسته ها  برابر  در  بزرگی  مانع 
براساس  می شود.  محسوب  زنان  اساسی 
یافته های این تحقیق، زنانی که اغلب مورد 
خشونت قرار گرفته اند، بیشتر توسط اسلحه 
بوده و از سوی بزرگان قومی و اعضای نزدیک 

خانواده شان تهدید شده اند.
شبکه زنان افغان با انجام یک تحقیق میدانی 
با  که به صورت توزیع پرسشنامه و مصاحبه 
۷26 نفر در والیت های پکتیا، هرات، ننگرهار، 
بلخ، کابل، کندز، بامیان و قندهار، به موضوع 
اسلحه های  تأثیر  و  خانگی  خشونت های 

غیرقانونی بر زندگی زنان پرداخته است.
که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 
از  نفر  این تحقیق )5۹۰  بیشتر زنان شامل 

اعالم کرد که حکومت بعدی امریکا سیاست 
کنونی امریکا را در افغانستان ادامه می دهد. 
در این صورت احتمال همراهی بیشتر اروپا با 

امریکا وجود دارد.
افغانی االصل  اروپایی های  یا  افغان  مهاجرین 
اگر متحد و متشکل عمل می کردند و واقعا 
یک گروه فشار را که در دموکراسی ها نقش 
مهم دارند، تشکیل می دادند، ممکن بود که 
روی تصامیم این کشورها کمی تأثیر بگذارند. 
ولی واقعیت این است که امریکا، اروپا، ایران 
یا پاکستان و ... سیاست های شان روی دفاع 
از منافع خودشان استوار است، نه روی دفاع 

از دموکراسی بی اعتبار افغانستانی. 
دیاسپورای و مهاجران اکنون چرا
اروپایی کشورهای در افغانستانی
و معنادار حرکت نوع هیچ امریکا و
صلح پروسه با رابطه در چشمگیر

افغانستاننداشتهاند؟
پاکزاد: بگذارید یک واقعیت دردناکی را بیان 
کنم که به جواب به سوال تان کمک می کند. 
در همین شهری که من زندگی می کنم در 
بیمارستان،  بر  انتحاری  به حمالت  اعتراض 
بار  یکی دو   .... مساجد  تدریسی،  مکان های 
مرکزی  میدان  در  نفر  ده  چند  حدود  در 
شهر اجتماع و شمع روشن کردند، اما برای 
محلی  در  نفر  چندصد  عاشورا  روز  تجلیل 
جمع می شوند و سینه و زنجیر می زنند. در 
جواب های قبلی هم اشاره کردم که اکثریت 
مهاجران دو دهه اخیر از آگاهی سیاسی الزم 
وانمود  چنین  هم  اگر  و  نیستند  برخوردار 

تنهایی  به  را  خانواده  بار  خانوار  سرپرست 
این وضعیت در  ادامه ی  بر دوش می کشند. 
فضای جنگی و محیطی ناآرام زنان و دختران 
این سرزمین را با دشواری های بسیار روبه رو 

کرده است.
که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 
تهدید  مورد  اسلحه  توسط  که  زنانی  اغلب 
بی باوری  علت  به  قرارگرفته اند  خشونت  یا 
نهادها  این  به  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 

مراجعه نمی کنند.  
شبکه ی زنان افغان با محوریت قراردادن زنان 
از  استفاده  به  نسبت  آن ها  آسیب پذیری  در 
تحقیق  این  انجام  با  غیرقانونی  سالح های 
جمع آوری  پروسه  تا  دارد  قصد  میدانی 
با  و  کرده  ایجاد  را  غیرقانونی  اسلحه های 
شناسایی و مستند سازی تأثیرات استفاده از 
این سالح ها تأثیرات آن را بر زندگی زنان در 
مناطق شهری و روستایی به نمایش بگذارد.

از  استفاده  تحقیق  این  یافته های  مبنای  بر 
اسلحه های غیرقانونی تأثیرات منفی بر زندگی 
زنان دارد؛ زنان در برابر خواسته های منطقی 
تحصیل  کار، حق  مانند حق  قانونی خود  و 

سالح در خانه خشونت علیه زانن را افزایش یم دهد
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نقش و جایگاه مهاجران افغان در روند صلح
گفت وگو با دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه
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مذاکرات از هر دو طرف مطرح می شود، هیچ  
وقت به  طور جدی مورد توافق قرار نمی گیرد 
و یک نوع پروپاگندای سیاسی است. بازگشت 
مهاجران و فراهم ساختن زمینه زندگی عادی 
این مسائل است.  از  برای آن ها یکی  آرام  و 
طرح این موضوع از یک طرف سعی در جلب 
حمایت مهاجران دارد و از طرف دیگر برای 
رضایت کشورهای که مهاجران را جا داده اند، 

به شمول کشورهای اروپایی و امریکا. 
بحران  به  که  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
و  گرفتارند  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
بحران سیاسی که رشد فزاینده احزاب راست 
افراطی نژادپرست تقریبا در تمام اروپا، حتا 
آفت  این  از  می شد  تصور  که  در کشورهای 
مصون اند، مانند فرانسه، سویدن، ناروی، هالند 
و دانمارک، در چند سال اخیر تا حدی زیادی 
از بحران اقتصادی و حضور مهاجرین خارجی 
تغذیه می شود. یکی از عوامل سخت گیری دو 
سال 2۰۱۸م،  باز  درهای  از  بعد  اخیر  سال 
علیه پناهندگان، چه افغانی و چه غیرافغانی 
در اروپا همین موضوع است. اداره ذی صالح 
سیاسی  ماهیت  به سادگی  این  از  بعد 
و  کابل  نمی پذیرد. حکومت  را  درخواست ها 
پس از این طالبان تالش دارند که کمک های 
مالی و اقتصادی بیشتری را با شعار بازگشت 
مهاجران و فراهم ساختن زمینه زندگی راحت 

برای آن ها، دریافت کنند.
غربی  کشورهای  از  مهاجران  بازگشت  حاال 
به  طور داوطلبانه یک امر تقریبا ناممکن است. 
مهاجران  سوم  حتا  و  دوم  نسل  این که  اول 
در این کشورها تولد شده اند و تابعیت این جا 
اول هم  این که در میان نسل  دارند. دوم  را 
بزرگ  کشورها  این  در  که  هستند  افرادی 
شده اند و گاهی به وزارت، وکالت و پست های 
مهم سیاسی و علمی رسیده اند. بازگشت این 
دو گروه قابل بحث نیست. برخالف بازگشت 
امریکا  اراده  او محصول  یاران  و  اشرف غنی 
خود  به  وابسته  گروهی  می خواست  که  بود 
را در افغانستان ایجاد کند. در میان مهاجران 
قانونی  به  طور  آن هایی که  هم  اخیر  دهه  دو 
اگر  و حتا  زندگی می کنند  این کشورها  در 
با فرهنگ و رسوم این کشورها آمیزش هم 
زندگی  اقتصادی  نگاه  از  حداقل  نیافته اند، 
این  تابعیت  آن ها  از  برخی  دارند،  مناسبی 
فرزندان شان  به ویژه  گرفته اند،  را  کشورها 
پروسه »انتگراسیون« در کشور محل اقامت 

والدین خود را سریعا طی می کنند.
سرانجام می توان گفت که سرنوشت و آینده 
و  تنوع  تمام  با  افغانستانی«  »دیاسپورای 
تضادهای  محصول  و  دارد  که  تضادهایی 
یک  و  صلح  شرایط  در  است،  کشور  داخل 
نظام قابل قبول اکثریت مردم، ممکن است 
نقطه  و  شده  مبدل  افغان«  »دیاستورای  به 
کشورهای  و  افغانستان  میان  شود  وصلی 
دموکراتیک، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر 
اقتصادی. اعتراف می کنم که این بیشتر یک 

آرزوست تا یک واقعیت.

مسئوالن شبکه، استخدام زنان در نهادهای 
اجرایی همچون وزارت داخله، وزارت دفاع و 
امنیت ملی می تواند در راستای حفظ منافع 

زنان در زمینه ی خلع سالح حمایت کند.
با  که  است  این  شبکه  پیشنهادات  دیگر  از 
اینکه سالح های غیرقانونی موجود  به  توجه 
در افغانستان تولید نمی شوند و بطور قاچاق 
مورد  در  باید  حکومت  می شوند  کشور  وارد 
افغانستان  در  سالح  غیرقانونی  تجارت های 
مرزها  و  گیرد  دست  روی  بیشتری  کنترل 
اسلحه  غیرقانونی  تجارت  تا  شوند  کنترل 
ثبت  سیستم  باید  همچنان  یابد.  کاهش 
راحتی  به  متخلفان  تا  شود  تسریع  اسلحه 

قابل ردیابی و پیگرد قرار بگیرند.
جامعه ی  به  تحقیقی  گزارش  این  پایان  در 
افزایش  با  که  می شود  پیشنهاد  جهانی 
راستای  در  مرزی  پولیس  کنترل  سیستم 
به  اسلحه  غیرقانونی  معامالت  کاهش 
افغانستان حمایت کند. همچنین به نهادهای 
مدنی پیشنهاد می کند با افزایش آگاهی دهی 
از تأثیرات منفی اسلحه غیرقانونی با نهادهای 

محلی و شوراها تدبیری بسنجند. 

به  نظر  که  کوچی ها  همزمان  درحالی که 
در  پاکستان  و  افغانستان  میان  تعریف 
رفت وآمد هستند، ده کرسی در شورای ملی 

نماینده دارند.
جمهوری مذاکرهکننده هیأت رابطه
اسالمیافغانستانودرعینحالهیأت
ارزیابی چگونه مهاجران با را طالبان

میکنید؟
حکومت  مذاکره کننده  هیأت  پاکزاد: 
افغانستان تا جایی که من اطالع دارم، رابطه ای 
با مهاجران در اروپا نداشته است. منظور من 
رابطه به آن شکلی که برخی از اعضای هیأت 
با نزدیکان و هواداران حزبی یا قومی خود در 
و سیمنارها  کنفرانس ها  در  و  داشتند  کابل 
شخصی،  روابط  نه  است،  نمودند،  اشتراک 
قومی و حزبی که ممکن میان برخی ها وجود 
زیادی  اهمیت  از  شما  سوال  باشد.  داشته 
برخوردار است. اگر نظام جمهوری حق رای 
را از مهاجران سلب کرد، مذاکرات صلح که 
سرنوشت و آینده مملکت به آن بستگی دارد، 
فرصتی است که در نهایت مردم افغانستان در 
مورد صلح در کشور تصمیم خواهند گرفت. 
بنابراین حکومت افغانستان باید به مهاجران 
و افغان های مقیم خارج در این مورد فرصت 
یا  هم اندیشی و مشوره می داد و حداقل دو 
سه نفر از اعضای هیأت مذاکره  کننده جلسات 
علنی با افغان ها در دو یا سه پایتخت اروپایی 
را  آن ها  و حمایت  نظرات  برگزار می کردند، 

جلب می کردند.
داشت  وجود  که  رابطه ای  تنها  اکنون  تا 
که  بود  مملکت  استقالل  سالگرد  از  تجلیل 
از  تعداد محدود  افغانستان یک  سفارت های 
افغان ها را دعوت می کردند. آنچه که وابسته 
سیاسی  محافل  میان  در  است،  طالبان  به 
کوچک، آن ها هوادارانی داشته اند. در این دو 
سه سال اخیر تعداد جوانان و حتا نوجوانانی 
که از مناطق مرزی پاکستان به اروپا می آیند 
رو به افزایش است. در میان آن ها عناصری 
که تحت تأثیر مفکوره طالبان قرار دارند، کم 
نیستند. در ماه های اخیر برخی از این جوانان 
از گردن بریدن یک معلم در فرانسه به  که 
محمد  حضرت  کاریکاتور  دادن  نشان  جرم 
دفاع کرده بودند، محاکمه شده و حتا یکی 
این  ورای  اما  اخراج شد.  فرانسه  از  آن ها  از 
ارتباط  صلح  مذاکرات  به  که  آنچه  گروه ها، 
می شود  دیده  نشانه های  برخی  می گیرد، 
که طالبان یا عناصر خیلی نزدیک به آن ها 
در  ضدطالبان  شخصیت های  با  می خواهند 
از  یکی  این  بگیرند.  تماس  کشور  از  خارج 
نشانه های است که طالبان در کنار پیشبرد 

جنگ، تمرین سیاست هم می کنند.
یکیازمباحثیکهدرجریانمذاکرات
بازگشت میشود، مطرح هرازگاهی
مهاجرانوفراهمساختنزمینهزندگی
آیا است، آنها برای آرام و عادی
همچونچیزیممکناست؟واصالچرا

اینبحثرامطرحمیکنند؟
جراین  در  که  مسائلی  از  بسیاری  پاکزاد: 

به  دختران  و  زنان  دسترسی  کاهش  و  آنها 
روی  بر  کلی  طور  به  و  می  شود  آموزش 
اثرگذار  جامعه  در  زنان  نقش  محدودکردن 
 ۷26 از  که  یافته ها  این  براساس  است. 
وجود  است،  آمده  بدست  شونده  مصاحبه 
زنان  روان  سالمت  به  غیرقانونی  سالح های 
نیز آسیب می زند که در درازمدت منجر به 

افسردگی، ترس و اضطراب آنها می شود.
یافته های  به  استناد  با  افغان  زنان  شبکه ی 
و  به حکومت، جامعه ی جهانی  تحقیق  این 
نهادهای مدنی پیشنهاد می کند که برنامه ها 
موثر  به طور  را  سالح  خلع  سیاست های  یا 
اجرا کند و مناطق بزرگ روستایی را که در 
کنترل  از  اما  دارد  رونق  اسلحه  تجارت  آن 
حکومت خارج است، در کنترل بگیرند و با 
حمایت شوراهای قبایل محلی و مقامات ملی 
این  والیتی خلع سالح  و  مرکزی  در سطح 

مناطق را آغاز کنند.
از پیشنهادات شبکه برای بهبود این وضعیت 
تصمیم گیری  نقش  در  زنان  شامل کردن 
نظارت  و  اجرا  برنامه ریزی،  زمینه های  در 
باور  به  است.  سالح  خلع  استراتژی های  بر 
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اعضای مجلس نمایندگان رییس جمهور و رییس 
اجرائیه را به »حیف و میل« بودجه ی ملی از کد 91 

پالیسی متهم می کردند. گاهی خواهان این شدند که 
پیشنهاد ایجاد دادگاه خاص رییس جمهور براساس 

ماده 69 قانون اساسی به رای گذاشته شود. 

جزئیات کامل مصارف کد 91 اپلییس هنوز در 
اختیار اعضای مجلس منایندگان قرار نگرفته است

در سال مالی ۱3۹۷ از سوی مجلس نمایندگان رای کافی گرفت، 
اما هنوز ایجاد نشده است. آن زمان نیز اعضای مجلس نمایندگان 
رییس جمهور و رییس اجرائیه را به »حیف و میل« بودجه ی ملی 
که  این شدند  خواهان  گاهی  می کردند.  متهم  پالیسی  کد ۹۱  از 
پیشنهاد ایجاد دادگاه خاص رییس جمهور براساس ماده 6۹ قانون 

اساسی به رای گذاشته شود. 
کد ۹۱  از  مصارف  کامل  جزئیات  امسال حکومت  می  رفت  انتظار 
پالیسی دست کم از سال مالی ۱3۹۸ را در اختیار مجلس نمایندگان 
از  قرار دهد. محمدعظیم محسنی، عضو مجلس نمایندگان پیش 
این به اطالعات روز گفته بود که امسال حکومت صرف برای این که 
کمیسیون خاص ایجاد نشود، حاضر به ارائه اطالعات کامل جزئیات 
و  مالی  کمیسیون  اما  اکنون  است.  پالیسی شده  کد ۹۱  مصارف 

بودجه گزارش داده است که اطالعات کامل را در اختیار ندارند. 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز نیز مصارف 
حکومت از کد ۹۱ پالیسی را نقض آشکار قانون دانستند و بر ایجاد 
کمیسیون خاص و شناسایی عامالن آن تأکید کردند. عبدالرووف 
انعامی عضو مجلس نمایندگان گفت که مصارف از کد ۹۱ پالیسی 
به گونه ی غیرقانونی و اصولی، »اختالس بزرگ« است و عامالن باید 

از طریق دادستانی پی گیری عدلی و قضایی شوند. 
نمایندگان گفت پی گیری  عبدالقیوم سجادی، عضو دیگر مجلس 
جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی مجلس نمایندگان را در برابر مردم 
کمیسیون  که  کرد  پیشنهاد  او  است.  داده  قرار  بزرگ  آزمون  در 
مشترک متشکل از نمایندگان تمام کمیسیون های مجلس تشکیل 
شود. این کمیسیون گزارش تخنیکی مالی را از جزئیات مصارف کد 
۹۱ پالیسی تهیه کند. همچنان تخلفات انجام شده و عامالن آن را 
شناسایی و در نهایت فیصله ی مشخص در این مورد صادر کنند تا 

مجریان قانون که حکومت و دادستانی است آن را اجرا کند. 
خان آقا رضایی عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت که مصارف کد ۹۱ 
پالیسی برخالف اصولنامه بودجه، »کمپینی، شخصی و سلیقه ای« 
بوده است. باید در این مورد کمیسیون خاص ایجاد شود که براساس 
یافته های آن کمیسیون مسئوالن حکومتی از رییس جمهور گرفته 
تا معینان و رییسان، هر آن کسی که تخطی کرده است در مجلس 

نمایندگان حاضر شوند و پاسخ بگویند. 
پس از نشر گزارش تحقیقی اطالعات روز در مورد جزئیات مصارف 
کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱3۹۸، مجلس نمایندگان در 2۴ قوس 
به کمیسیون مالی و بودجه وظیفه سپرده بود که در مدت دو هفته 
این موضوع را بررسی و گزارشش را برای تصمیم گیری به نشست 

عمومی ارائه کند. 
تخصیص بودجه ی هنگفت به کدهای احتیاطی به ویژه کدهای ۹۱ 
پالیسی و ۹2 اضطراری و مصرف بی رویه از آن یکی از دالیل رد سند 
بودجه ۱۴۰۰ است. اکنون که یک ماه از سال مالی ۱۴۰۰ گذشته 
مجلس  اعضای  است.  نشده  تصویب  هنوز  ملی  بودجه  اما  است 
نمایندگان دیروز نیز به خواست های شان تأکید کردند و گفتند تا 
زمانی که بودجه ملی بر اصل انکشاف متوازن، عدالت در معاشات و 
امتیازات کارمندان دولتی، محدود سازی مصارف کدهای احتیاط و 
سایر خواست های شان برآورده نشود، به رخصتی نمی روند و بودجه 

سال مالی جاری را تصویب نخواهند کرد. 
مسوده ی  نمایندگان،  مجلس  جدی(   2۷ )شنبه  پیش  روزهای 
در  مالیه  وزارت  کرد.  رد  دوم  بار  برای  را   ۱۴۰۰ ملی  بودجه ی 
اعالمیه  ای که به رسانه ها فرستاده گفته است بنابر خواست مجلس 
نمایندگان 6۰۰ میلیون افغانی از کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹2 
اضطراری کم شده است. همچنان مقرره ای را برای طرز مصرف از 

این  کدها تهیه کرده است. 
صالحیت مصرف از کد های احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹2 اضطراری 
را رییس جمهور دارد. از این رو جزئیات مصارف این کد ها به ویژه کد 
۹۱ پالیسی از دو سال به این سو خبرساز شده است. کارشناسان 
را  کدها  این  از  حکومت  مصارف  نمایندگان  مجلس  اعضای  و 
باید به  »غیراصولی، بی رویه، سلیقه ای و شخصی« می پندارند که 

آن رسیدگی شود. 

لیاقت الیق
گزارشگر

پس از حدود یک ماه موضوع بررسی جزئیات مصارف کد  احتیاطی 
۹۱ پالیسی در سال مالی ۱3۹۸، دیروز دوشنبه )2۹ جدی( دوباره 
در آجندای رسمی مجلس نمایندگان قرار گرفت اما در مورد آن 
تصمیم نهایی گرفته نشد. کمیسیون امور مالی و بودجه ی مجلس، 
نتیجه ی بررسی های شان درباره جزئیات مصارف  از  دیروز گزارش 
کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱3۹۸ را ارائه کرد، اما قناعت اعضای 

مجلس نمایندگان را فراهم نکرد. 
طرح  تهیه ی  و  دوباره  بررسی  خواهان  نمایندگان  مجلس  اعضای 
این  در  انجام شده  تخطی های  و  تخلفات  به  رسیدگی  برای  جامع 
کد شدند. شماری از آنان مصارف غیراصولی از کد ۹۱ پالیسی را 
یک »اختالس بزرگ« دانستند و گفتند که عامالن آن باید از سوی 
دیگر  شماری  گیرند.  قرار  قضایی  و  عدلی  پی گرد  مورد  حکومت 
اساسی،  قانون   ۸۹ ماده ی  براساس  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
خواهان ایجاد کمیسیون خاص برای بررسی عملکرد حکومت در 

مورد مصارف کد ۹۱ پالیسی و سایر موردها شدند. 

»وزارتمالیهجزئیاتکاملندادهاست«
نشست  در  گزارش  ارائه  هنگام  در  بودجه  و  مالی  امور  مسئوالن 
عمومی گفتند که وزارت مالیه در مورد مصارف کد ۹۱ پالیسی در 
سال مالی ۱3۹۸، اطالعات کامل نداده است. سید عظیم کبرزانی، 
منشی این کمیسیون گفت که جدول ناقصی در اختیارشان قرار 
گرفته است. او با استناد به »جدول ناقص« به گونه ی کلی مصارف 
شماری از ادارات و اهداف مصرف آن را ارائه کرد. چیزی بیش از 
یک ماه پیش در گزارش تحقیقی اطالعات روز با جزئیات بیشتر آن 

نشر شده بود.
مسئوالن کمیسیون امور مالی و بودجه گفتند با وجودی که آنان 
از راه کد ۹۱  رسما در 25 قوس در مورد جزئیات کامل مصارف 
اطالعات  درخواست  مالیه  وزارت  از  مالی ۱3۹۸  در سال  پالیسی 
کرده اند اما این وزارت اطالعات درخواستی آنان را ارائه نکرده است. 
بار دیگر در این موضوع نشست هایی هم با مسئوالن وزارت مالیه 
داشته اند، اما همچنان اطالعات کامل به آنان نرسیده است، بلکه 

»جدول ناقص« در اختیار آنان قرار گرفته است. 
در پاسخ به مسئوالن کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس، سخن گوی 
وزارت مالیه به اطالعات روز می گوید که جزئیات مصارف کد ۹۱ 
پالیسی و ۹2 اضطراری سال مالی ۱3۹۸ در سند قطعیه  وجود دارد. 
شمروزخان مسجدی می گوید که هیچ چیزی برای پنهان کردن در 
این موضوع نیست. او همچنان افزود که جزئیات مصارف کد ۹۱ 
نشر شده  مالی ۱3۹۷ و ۱3۹۸ در رسانه ها  پالیسی در سال های 
و جزئیات این مصارف در قالب سند قطعیه نیز در اختیار اعضای 

مجلس نمایندگان قرار گرفته است. 

کمیسیونخاصبایدتشکیلشود؟
یکی از دالیل درخواست شماری از اعضای مجلس نمایندگان مبنی 
بر ایجاد کمیسیون خاص به اساس ماده ی ۸۹قانون اساسی عدم 
ارائه ی کامل اطالعات در مورد جزئیات مصارف کد احتیاطی ۹۱ 
پالیسی است. ایجاد کمیسیون خاص پارسال پس از نشر گزارش 
پالیسی   ۹۱ کد  مصارف  جزئیات  مورد  در  روز  اطالعات  تحقیقی 
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کانال ۱۲ ارسائیل: 

کرات پنهاین با ایران را آغاز کرده اند یکا، مذا نمایندگان دولت آینده امر
اروپایی ها، سعی دارند با کمک دولت جدید بایدن توافق 

سال 2۰۱5 را نجات دهند.«
با این همه به نوشته واشینگتن پست، در اروپا بر سر اینکه 
آنها  و  دارد  وجود  همگرایی  شود،  خواسته  چیزی  چه 
بازگشت به توافق سال 2۰۱5 را کافی نمی دانند چرا که 
نظامی غیر هسته ای  فعالیت  مانند  توافق موضوعاتی  این 

ایران را پوشش نمی دهد. 
در  فرانسه،  خارجه  وزیر  لودریان،  ایو  ژان  نیز  پیش تر 
گفت وگو با یک نشریه فرانسوی  تاکید کرده بود که حتی 
باز هم  بازگردند،  توافق نامه هسته ای  به  اگر هر دو طرف 
باید گفت وگوهای دشواری  کافی نیست و اضافه کرد که 
همچنین  و  ایران«  دوربرد  موشک های  »برنامه  درباره 

»فعالیت های منطقه ای« این کشور نیز انجام شود.
از سوی دیگر انتشار اخبار مذاکره ایران و امریکا  واکنش 
سعید  جمله  از  است.  داشته  ایران  داخل  در  هم  هایی 
سید  تماس  خبر  خارجه  وزارت  سخنگوی  زاده  خطیب 
عباس عراقچی با تیم بایدن را ساختگی خواند و تاکید کرد: 
»در نیویورک همان روز توسط دفتر نمایندگی جواب داده 
شده که هیچ تماسی مستقیم یا غیر مستقیم نبوده است.«

داشت  تاکید  که  شد  منتشر  جدیدی  اخبار  بعد  چندی 
جو  نماینده  با  عمان  به  سفر  جریان  در  عراقچی،  عباس 

بایدن هم دیدار کرده است.
را تکذیب کرد و گفت: »هیچ  این گزارش ها  اما  عراقچی 
نگرفته  صورت  شایعات  برخی  براساس  خاصی  مالقات 
مالقات های  از  که  »قصه پردازانی  کرد:  اضافه  او  است.« 
شرایط  از  درستی  درک  ظاهرا  می کنند  صحبت  خیالی 

کنونی ندارند.«

ارتش اسرائیل در حال طراحی سه گزینه برای »تضعیف 
تالش های هسته ای ایران، یا در صورت لزوم مقابله با تهاجم 

ایران« است که به زودی به دولت اسرائیل ارائه می شود.
از طرفی کانال ۱2 اسرائیل روز شنبه خبر داد که کوهن 
برای مذاکره با اعضای دولت جدید این هفته در واشنگتن 
اسرائیلی  مقامات  نگرانی  که  می رسد  نظر  به  بود.  خواهد 
خصوصا با مشخص شدن ترکیب نهایی تیم وزارت خارجه 

دولت آینده بایدن بیشتر هم شده باشد.
نشریه اسرائیلی جروزالم پست نیز در گزارشی با اشاره به 
انتخاب وندی شرمن، یکی از مذاکره کننده های ارشد دولت 
اوباما به عنوان معاون وزیر خارجه نوشت: »به نظر می رسد 
انتصاب شرمن نشانه آشکاری است از اینکه ایاالت متحده 
نه تنها برای پیوستن مجدد به توافقنامه اقدام خواهد کرد، 
توافق نامه  مفاد  که  است  این  جدید  دولت  رویکرد  بلکه 

اصلی مناسب بوده است.«
متحدان  پست،  واشنگتن  روزنامه  نوشته  به  حال،  این  با 
زمینه  بایدن  دولت  که  امیدوارند  متحده  ایاالت  اروپایی 

نجات توافق هسته ای را فراهم کند.
روز  از  بعد  که  معتقدند  اروپایی ها  روزنامه  این  نوشته  به 
تحلیف جو بایدن در روز چهارشنبه فرصت کوتاهی باقی 
انتخابات  نتیجه  می کنند  تصور  آنها  که  چرا  ماند  خواهد 
ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن می تواند موجب تشکیل 
دولت جدیدی شود که به نوشته واشنگتن پست »همسو 
با تندروهای محافظه کار « متحد علی خامنه ای باشد، که 

»حرف آخر را در تمام تصمیم های اصلی می زند.«
درصدی   2۰ غنی سازی  آغاز  به  اشاره  با  پست  واشنگتن 
بر  فشار  اقدامات  »این  است:  نوشته  ایران  در  اورانیوم 

که  نیست  بار  اولین  این  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
اخباری درباره مذاکره پنهانی مقامات ایرانی با اعضای تیم 
بایدن منتشر می شود. ۱۷ نوامبر گذشته، روزنامه نیویورک 
معاون  عراقچی،  که »عباس  داد  گزارشی خبر  در  تایمز  
وزیر خارجه ایران، تالش کرده است تا از طریق واسطه ها 

به مشاوران آقای بایدن مرتبط شود.«
نیویورک تایمز اضافه کرده بود که مشاوران بایدن دریافت 
پیام از ایران را تایید نکرده و تاکید دارند که تنها پس از 
این موضوع  با  کار دولت جدید  به  آغاز  و  تحلیف  مراسم 

مواجه خواهند شد.
قبال  متحده،  ایاالت  منتخب  رییس جمهور   ، بایدن  جو 
را  ایران  با  هسته ای  توافق  به  بازگشت  برای  خود  تمایل 
هرگونه  که  است  معتقد  اسرائیل  اما  است.  داده  نشان 
محدودیت های  شامل  باید  هسته ای  توافق  به  بازگشت 
همچنین  و  ایران  دوربرد  موشک های  برنامه  در  جدیدی 
ثباتی در سراسر  ترور و بی  از  حمایت جمهوری اسالمی 

جهان باشد.
چند روز پیش پایگاه خبری آکسیوس خبر داد که بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می خواهد تیمی برای تهیه 
استراتژی در زمینه برنامه دولت بایدن در پرونده هسته ای 
ایران تشکیل دهد. بر اساس این گزارش او همچنین در 
بایدن  با جو  برای گفت وگو  نظر دارد که نماینده ویژه ای 

درباره توافق هسته ای ایران تعیین کند.
از سوی دیگر، تایمز آو اسرائیل با اشاره به این اخبار منتشر 
شده، گزارش داد که یوسی کوهن، رییس موساد، یکی از 

نامزدهای احتمالی برای سرپرستی این تیم است.
که  نوشت  پیش  روز  چند  هم  هیوم«  »اسرائیل  روزنامه 

اطالعات روز: کانال ۱2 اسرائیل خبر داد که مقامات دولت 
مذاکرات  امریکا،  منتخب  رییس جمهور  بایدن،  جو  آینده 
بی سر و صدا با ایران درباره بازگشت به توافق نامه هسته ای 
را آغاز کرده اند و اسرائیل را در جریان این مذاکرات قرار 

داده اند. این شبکه جزییات بیشتری منتشر نکرده است. 
روزنامه تایمز آو اسرائیل نیز با نقل این خبر تاکید کرد که 
کانال ۱2 اسرائیل نه منبع گزارش خود را مشخص کرده 
و نه جزییات بیشتری درباره این مذاکرات پنهانی منتشر 

کرده است.

کنش های جهاین به بازداشت رهرب مخالفان پوتنی ناوالین همچنان در زندان؛ افزایش وا
نیازی به اعمال خشونت علیه مخالفان سیاسی یا بازداشت 

نادرست آنها ندارند.«
در  نیز  کانادا  دولت  جدید  خارجه  وزیر  گارنو،  مارک 
را  ناوالنی  الکسی  بازداشت  »کانادا شدیدا  نوشت:  توییتی 
به مسکو محکوم می کند. مقام های روسیه  بازگشتش  در 
باید فورا او را آزاد کنند. این غیرقابل قبول است و ما به 
درخواست خود برای ارایه توضیحات در زمینه مسمومیتش 

ادامه می دهیم.«
سفر  یک  در  که  حالی  در  گذشته،  تابستان  در  ناوالنی 
سم  یک  با  می برد،  سر  به  سیبری  در  انتخاباتی  دوره ای 

اعصاب مسموم شد.
فشار  با  روسیه،  در  مدت  کوتاه  شدن  بستری  از  پس  او 

نزدیکانش برای ادامه درمان به آلمان انتقال یافت.
سه آزمایشگاه اروپایی نتیجه گیری کردند که ناوالنی با سم 
اهداف  برای  سابق  شوروی  زمان  در  که  نویچوک  اعصاب 
نظامی ساخته شده، مسموم شده است. این نتایج را سازمان 
منع گسترش سالح های شیمیایی که مقر آن در الهه هلند 

است، تایید کرد.
و  دانسته  روسیه  دولت  متوجه  را  خود  مسئولیت  ناوالنی 
پوتین را متهم کرده با طرح پرونده های قضایی علیه ناوالنی 

در صدد جلوگیری از بازگشت او به کشورش بوده است.
ناوالنی را  اتهام نقش داشتن در مسمومیت  دولت روسیه 

رد کرده است.

این کشور در زمینه  بین المللی  خود و همچنین تعهدات 
الزام به حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی، ادامه 
فورا  »باید  ناوالنی  و  اجرا شود«  باید  نیز  اصول  »این  داد 

آزاد شود«.
ماس همچنین درباره »حمله سمی شدید« در خاک روسیه 
این  از روسیه خواست »به شیوه کامل درباره  ناوالنی،  به 
حمله تحقیق کند و عوامل آن را به دست عدالت بسپارد«. 
وزارت خارجه بریتانیا نیز نسبت به بازداشت ناوالنی شدیدا 

ابراز نگرانی کرده است.
نیز  اروپا  اتحادیه  شورای  رییس  میشل،  شارل  همچنین 
بازداشت ناوالنی را »غیرقابل قبول« توصیف کرد و خواستار 

آزادی »فوری« او شد.
وزارت خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای با طرح خواسته 
نگرانی  »با  را  زمینه  این  در  اطالعات  کرد  اعالم  مشابهی 
بسیار شدید« دریافت کرده و پاریس به همراه دیگر شرکای 
»بیشترین هوشیاری«  با  را  ناوالنی  اروپایی خود وضعیت 

دنبال می کند.
بایدن  جو  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک  پیش تر 
رییس جمهوری منتخب امریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه 

امریکا، نیز در این زمینه واکنش نشان داده اند.
دستگیری  برای  روسیه  »تصمیم  از  توییتی  در  پمپئو 
الکسی ناوالنی« ابراز نگرانی کرد و نوشت: »رهبران سیاسی 
و  نمی ترسند  رقیبان  از صدای  دارند  نفس  به  اعتماد  که 

روز دوشنبه 2۹ جدی  ضمن درخواست »آزادی فوری« او، 
تاکید کرد بازداشت این فعال سیاسی در بدو ورودش به 

مسکو »کامال غیرقابل درک است«.
ناوالنی روز یکشنبه وقتی از برلین به مسکو بازگشت، در 
فرودگاه بازداشت شد. پیش از آن، مقام های روسیه اعالم 
کرده بودند که او احتماال به محض ورود به فرودگاه بازداشت 
خواهد شد. وزیر خارجه آلمان اضافه کرد که ناوالنی »به 
صورت آگاهانه تصمیم گرفت تا به روسیه که آن را وطن 

شخصی و سیاسی خود می داند، بازگردد.«
اساسی  قانون  به  روسیه  تعهدات  به  اشاره  با  ماس  هایکو 

اطالعات روز: امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، لهستان، 
الکسی  بازداشت  بین الملل  عفو  سازمان  و  اروپا  اتحادیه 
ناوالنی، اصلی ترین رهبر مخالفان دولت روسیه را محکوم 
کرده اند. همزمان اداره زندان های فدرال روسیه اعالم کرد 

ناوالنی تا زمان برگزاری دادگاه اش در زندان خواهد ماند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز مکان و زمان برگزاری 
دادگاه ناوالنی که به »اختالس« متهم شده مشخص نیست، 
اما به گفته هواداران ناوالنی، او می تواند صبح روز دوشنبه 

با مشاورانش دیدار کند. 
به نقل از ایران اینترنشنال، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 

و مرور بسته شده اند و حضور سنگین نظامیان در مرکز 
شهر، چهره پایتخت امریکا را تغییر داده است.

اعزام شده اند به 25 هزار نفر افزایش یافته است که دو و 
نیم برابر بیشتر از مراسم تحلیف سال های گذشته است.
رییس جمهوری  عنوان  به  بایدن  جو  سوگند  مراسم 
اول  جنوری،  بیستم  چهارشنبه،  متحده  ایاالت  جدید 

بهمن برگزار می شود.
پولیس فدرال امریکا نسبت به احتمال تظاهرات خشونت 
آمیز در واشنگتن و مراکز ایالت ها هشدار داده است. در 
پی حمله به کنگره امریکا در ششم جنوری که با مرگ 
خیابان  شد،  همراه  پولیس  مامور  یک  جمله  از  نفر   5
های اطراف کاخ سفید و ساختمان کنگره بر روی عبور 

تشدید شده است.
رایان مک کارتی، رییس سازمان نیروی زمینی امریکا 
به  که  گفت  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  با  مصاحبه  در 
همه فرماندهان دستور داده شده تا در آستانه برگزاری 
امرشان  تحت  نیروهای  رفتار  مراقب  سوگند  مراسم 

باشند.
که  شواهدی  تاکنون  که  کرد  تاکید  کارتی  مک  آقای 
بیانگر وجود تهدیدات بالقوه باشد، به دست نیامده است.

امریکا،  کنگره  به  ترمپ  دونالد  هواداران  حمله  پی  در 
تعداد سربازان گارد ملی که از سراسر امریکا به واشنگتن 

نگران  امریکا  دفاع  وزارت  های  مقام  روز:  اطالعات 
اعزام  نظامیان  از  بعضی  احتمالی  تهدیدآمیز  اقدام 
سوگند  مراسم  امنیت  تامین  برای  واشنگتن  به  شده 

ریاست جمهوری جو بایدن هستند.
فدرال  پولیس  پرس،  آسوشیتد  خبرگزاری  گزارش  به 
قرار  که  است  سربازانی  سابقه  بررسی  حال  در  امریکا 

است این هفته در پایتخت امریکا مستقر شوند.
به نقل از بی بی سی فارسی، این نگرانی پس از مشخص 
شدن حضور چند نظامی بازنشسته و مامور پولیس در 
جنوری  در ششم  کنگره  ساختمان  به  مهاجمان  میان 

یکا سوابق نظامیان اعزامی به واشنگنت را برریس می کند پولیس فدرال امر
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یوویچ در ۲۰ دقیقه به آمار 
گلزین خود در رئال رسید!

آسیب دیدیگ گنابری 
جدی نیست

قرضی  صورت  به  که  مادرید  رئال  مهاجم 
راهی فرانکفورت شده، توانست در 2۰ دقیقه 
دو گل به ثمر برساند تا با آمار گلزنی اش در 

رئال برابری کند.
به نقل از اسپورت، لوکا یوویچ در یک فصل 
و نیمی که برای رئال مادرید به میدان رفت 

تنها 2 گل برای این تیم به ثمر رساند.
رئال  پیراهن  بار   32 صربستانی  مهاجم  این 
مادرید را برتن کرد. عملکرد ضعیف او باعث 
بازی ها نیمکت نشین شود  تا در بیشتر  شد 
و در نهایت هم که چند روز پیش به صورت 

قرضی به فرانکفورت پیوست.
یوویچ در دیدار برابر شالکه در دقیقه 62 به 
میدان رفت. او در 2۰ دقیقه دو گل به ثمر 
پیروز  یک  بر  سه  نتیجه  با  تیمش  تا  رساند 

بازی شود.
با  که  دقیقه ای   2۰ در  یوویچ  اینکه  جالب 
توانست  رفت  میدان  به  فرانکفورت  پیراهن 
آمار گلزنی خود در رئال مادرید را تکرار کند.

خشم پریلو از شکست 
مقابل اینرت

تیمش  شکست  از  پس  یوونتوس  سرمربی 
مقابل اینتر عصبانی بود.

یکشنبه شب  یوونتوس  بی ساکر،  از  نقل  به 
اینتر  از  با دو گل  آ  در هفته هجدهم سری 
شکست خورد تا فاصله اش از صدر جدول باز 
هم بیشتر شود. آندره آ پیرلو پس از این بازی 
به شدت عصبانی بود و گفت: بیش از اندازه 
بی حس و حال بودیم. خیلی بد بازی کردیم 
و ترسیده بودیم. تنها به دفاع فکر می کردیم 

بدون این که جنگنده باشیم. 
کرد:  اظهار  ادامه  در  یوونتوس  سرمربی 
جنگنده نبودیم و به همین خاطر آن مشکالت 
فرا رسیدند. مسئول نخست سرمربی است و 
اگر تیم آماده نبود مسئولیتش را می پذیرم. 

ایتالیا  سوپرجام  هفته  این  در  که  یوونتوس 
تغییر  درباره  دارد  رو  پیش  ناپولی  برابر  را 
شرایط گفت: ما همچنان جاه طلب هستیم 
حتی پس از چنین شکستی مقابل یک تیم 
قدرتمند همان روش را داریم. تنها چیزی که 
تکرار شود، عملکردی است که  نباید دوباره 

برابر اینتر داشتیم. 

آسیب  مونیخ  بایرن  سرمربی  اعالم  طبق 
فرایبورگ  برابر  دیدار  در  گنابری  دیدگی 
بایرن به  بازیکن کلیدی  این  جدی نیست و 

زودی به ترکیب تیم باز می گردد.
 2۸ دقیقه  در  گنابری  سرژ  بیلد،  از  نقل  به 
دیدار برابر فرایبورگ مصدوم شد و نتوانست 

به بازی ادامه دهد.
آسیب  از  بعد  که  شد  مجبور  فلیک  هانس 
دیدگی این بازیکن، لروی سانه را به میدان 

بفرستد.
بیلد  روزنامه  با  که  گویی  و  گفت  در  فلیک 
گفت:  گنابری  دیدگی  آسیب  درباره  داشت 
به نظر  ناحیه عضله احساس درد کرد.  از  او 
خطرناک  دیدگی  آسیب  این  که  می رسد 
نباشد. پیش بینی من این است که به زودی 

بر می گردد.
بایرن مونیخ در دیدار برابر فرایبورگ با نتیجه 

دو بر یک به پیروزی دست پیدا کرد.

مورینیو،  ژوزه  صبر  که  رسد  می  نظر  به 
به  رو  بیل  برابر گرت  در  تاتنهام،  سرمربی 

پایان است.
رئال  از  قرضی  صورت  به  که  بیل  گرت 
مادرید به تاتنهام آمده، همچنان در این تیم 
بازیکن نیمکت نشین است. در حالی  یک 
وینگر  این  بازی  کم  دقایق  از  بسیاری  که 

می شود صحبت های مورینیو راجع به این 
بازیکن، در واقع پیامی به بیل بود که از روی 

نیمکت این بازی را تماشا کرد.
تجربه  اندازه کافی  به  مورینیو گفت: »من 
دارم که بدانم کی یک بازیکن خیلی خوب 
بازی نمی کند و این به عهده بازیکن است. 
و  دهد  می  تغییر  را  اوضاع  بازیکنی  وقتی 
می  باالیی  خیلی  سطح  به  را  عملکردش 
است.  بازیکن  عهده  به  هم  باز  نیز  رساند 
می  نشان  که  است  خوبی  مثال  اندومبله 

دهد در به روی همه باز است.
باید  کند،  نمی  بازی  بازیکن  یک  وقتی 
بفهمد که چرا این اتفاق افتاده و سعی کند 
بفهمد که چطور می تواند حتی پس از یک 

دوره سخت، دوباره به تیم برگردد.
فوق  زد  که  گلی  فهمید.  را  این  اندومبله 
العاده بود، اما من اهمیتی به گل نمی دهم، 
من به نمایش اش اهمیت می دهم. عملکرد 

او عالی بود!
اراده اندومبله برای تمرینات زیاد و سخت 
گرفتن  پس  و  پیروزی  برای  میلش  و 
اهمیت  من  چشم  در  تیم،  در  جایگاهش 

ویژه ای دارد.«

بازی نکنی؟«
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که 
مورینیو با دستیار خود و چند تن دیگر از 
کارکنان تیم راجع به نارضایتی خود از بیل 
صحبت کرده و گفته صبرش در برابر این 

بازیکن رو به پایان است.
گرت بیل که تازه به میانه یک فصل قرارداد 
تنها  است،  رسیده  تاتنهام  با  خود  قرضی 
در یک بازی در لیگ برتر برای تاتنهام از 
ابتدا به میدان رفته و فقط ۱6۱ دقیقه برای 
اکنون  کرده،  بازی  برتر  لیگ  در  تیم  این 
مشخص شده است که با مورینیو نیز بحث 

هایی داشته.
طرفدار  هرگز  مورینیو  که  شود  می  گفته 
و  نبوده  تاتنهام  به  بیل  گرت  بازگشت 
معتقد بوده این تیم گزینه های بهتری روی 

نیمکت دارد.
پس از برد 3-۱ تاتنهام برابر شفیلد، مورینیو 
بسیار  اندومبله  تانگوی  تیم  این  گلزن  از 
ابتدای حضورش  اندومبله در  تمجید کرد. 
در تاتنهام توسط مورینیو کنار گذاشته شده 
در  خود  جایگاه  توانست  مرور  به  اما  بود، 
یازده نفر اصلی تیم را به دست بیاورد. گفته 

ولزی در تاتنهام متعجبند، ویدیویی که تازه 
اوضاع  از  پرده  منتشر شده،  باشگاه  این  از 

شکر آب بین او و مورینیو برداشته است.
شبکه تلویزیونی تاتنهام ویدیویی را پخش 
کرد که در آن مورینیو با گالیه از عملکرد 
گرت بیل، فریاد می زند: »می خواهی اینجا 
بمانی؟ یا برگردی به رئال مادرید و فوتبال 

ینیو رو به پایان است؛  صرب مور
یر تیغ گرت بیل ز

وقتی پای شکوه و افتخار در فوتبال مطرح 
همیشگی  رقبای  رونالدو  و  مسی  باشد، 
هستند. اما در تعداد کارت قرمز و اخراج از 

زمین کدام جلوتر است؟
لیونل مسی یکشنبه شب اولین کارت قرمز 
 ۷5۰ از  بیش  از  پس  را  بارسلونا  در  خود 
بازی پوشیدن لباس آبی اناری ها دریافت 
کرد. مسی و کریستیانو رونالدو در آماری 
مانند تعداد گل، تعداد توپ طال و از این 
می  پیش  هم  شانه  به  شانه  تقریبا  قبیل 
روند، اما از نظر انضباط اوضاع چطور است؟
یوونتوس  ستاره  و  بارسلونا  کاپیتان 
این  به  و هر دو  رقبای سرسختی هستند 
در  اوضاع  که  مواقعی  در  که  مشهورند 
رقبا  یا  و  نرود  پیش  نفع شان  به  زمین 
بتوانند اعصاب شان را بهم بریزند، از کوره 

در می روند.
در  آمریکا  کوپا  در   2۰۱۹ سال  در  مسی 
بازی برابر شیلی، پس از درگیری با گری 
اولین  این  بازی اخراج شد.  از زمین  مدل 

کارت قرمز او در طول ۱۴ سال بود!
شیلی  برابر  بازی  در  مسی  قرمز  کارت 
بازی اش  دوران  در  او  قرمز  کارت  دومین 
رونالدو  قرمزهای  کارت  تعداد  رکورد  بود، 

اما بسیار بیشتر از کاپیتان بارسلونا است.
مسـی اولیـن کارت قرمز خـود را در اولین 
آرجانتیـن  ملـی  تیـم  بـرای  بـازی خـود 
برابـر مجارسـتان در سـال 2۰۰5 گرفـت.

از  را  خود  پیراهن  سپس  او  بیندازد.  جلو 
در  حاضر  تماشاگران  به  رو  و  درآورد  تن 

نوکمپ باال گرفت.
سوی  از  زرد  کارت  با   CR7 حرکت  این 
داور جریمه شد و کاتاالن های حاضر در 
تسلی  اندکی  بعد  دقیقه  دو  تنها  نوکمپ 
یافتند؛ رونالدو به دلیل سعی در فریب داور 
و دایو زدن، با دریافت دومین کارت زرد از 

زمین بازی اخراج شد!
کارت قرمزی که اشک رونالدو را درآورد، 
کارتی بود که در سال 2۰۱۸ در اولین بازی 
خود با پیراهن یوونتوس در چمپیونزلیگ 
به  رونالدو  دقیقه   2۹ از  پس  تنها  گرفت. 
کارت  با  والنسیا  بازیکن  با  برخورد  دلیل 

قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.
غول  دو  این  بین  مقایسه  از  که  همانطور 
جهان فوتبال مشخص است، رونالدو نسبت 
به مسی از نظر تعداد کارت قرمز دریافتی 
پرونده بسیار سنگین تری دارد. ۱۱ کارت 
قرمز در طول این سال ها به رونالدو نشان 
داده شده و مسی در مقابل تنها 3 کارت 

قرمز دریافت کرده است.
در  کارت   ۴ رونالدو،  قرمز  کارت   ۱۱ از 
مادرید  رئال  در  کارت   6 منچستریونایتد، 
و یک کارت با پیراهن یووه به نام کریس 
تعداد،  این  از  است.  شده  ثبت  رونالدو 
از  مستقیم  قرمز  کارت  با  بار   ۷ رونالدو 

زمین بازی اخراج شده است.

خونسردی اش را از دست داده و از کوره 
در می رود.

در زمان بازی برای شیاطین سرخ، رونالدو 
و   2۰۰6 سال های  در  منچستر  دربی  در 

2۰۰۸ از زمین اخراج شد.
در دوران بازی در رئال مادرید، رونالدو در 
برابر  سال 2۰۱3 در فینال کووپا دل ری 
اتلتیکو مادرید، کارت قرمز گرفت. رونالدو 
در این بازی گل هم زده بود اما در نهایت 

رئال نتیجه را واگذار کرد.
رونالدو سابقه اخراج شدن در ال کالسیکو 
را هم دارد! در سال 2۰۱۷ در بازی رفت 
سه  توانست  رونالدو  اسپانیا،  سوپرکاپ 
رئال  مسی،  تساوی  گل  از  پس  دقیقه 
بارسا  از   ۱-2  ۸۰ دقیقه  در  را  مادرید 

مسـی ۱۸ سـاله در دقیقـه 6۴ بـه زمیـن 
و  بعـد  تنهـا دو دقیقـه  امـا  رفـت  بـازی 
پـس از برخـورد بـا بازیکن مجارسـتان که 
پیراهنـش را کشـیده بـود، از زمیـن بازی 

شـد. اخراج 
اولین کارت قرمز مسی در بارسلونا یکشنبه 
شب و در بازی این تیم در فینال سوپرکاپ 
به  مشت زدن  از  پس  بیلبائو  برابر  اسپانیا 
بازیکن حریف به کاپیتان بارسا نشان داده 

شد.
در مقابل کریستیانو رونالدو در طول دوران 
رئال  منچستریونایتد،  برای  خود  بازی 
اخراج  زمین  از  بارها  یوونتوس  و  مادرید 
شده است. رونالدو به وضوح نشان داده که 
به خصوص در بازی های دربی، خیلی زود 

وقیت ابرستاره ها هم از کوره درمی روند
کدام بیشرت کارت قرمز گرفته؛ میس یا رونالدو؟

مارسلینو، ابرقهرمان اسپانیا با ثبت یک رکورد
که  بود  بازی ای  سومین  شب،  یکشنبه 
سرمربی اسپانیایی هدایت اتلتیک را بر 
عهده داشت. شروع دوران مارسلینو در 
این تیم با دیدار برابر بارسلونا در اللیگا 
سن  در  ها  اناری  آبی  که  شد  همراه 
مامس 3 بر 2 پیروز شدند. دومین بازی 
رئال  مقابل  سوپرجام  نهایی  نیمه  در 
مادرید بود که 2 بر یک پیروز شدند و 
شب  یکشنبه  فینال  هم  دیدار  سومین 
بود که مارسلینو نخستین قهرمانی اش 

را در سوپرجام اسپانیا تجربه کرد. 

سوپرجام  فینال  در  که  قهرمانی ای 
بارسلونا  برابر  بر 2  با پیروزی 3  اسپانیا 
سرمربی  جام  دومین  آمد،  دست  به 
اسپانیایی به حساب می آید. او نخستین 
جام را با والنسیا در کوپا دل ری 2۰۱۹ 
به دست آورد. هر دو جام در یک شرایط 
برابر  و  به دست آمدند؛ در سویا  مشابه 
بارسلونا. به همین خاطر مارسلینو تنها 
سرمربی در تاریخ لقب گرفت که در دو 
شکست  را  ها  اناری  آبی  پیاپی،  فینال 

می دهد. 

نخستین  توانست  حالی  در  مارسلینو 
به  بیلبائو  اتلتیک  در  را  اش  قهرمانی 
دست آورد که تنها ۱۴ روز از حضورش 

روی نیمکت این تیم گذشته بود.
بیلبائو  اتلتیک  باشگاه  آس،  از  نقل  به 
سوم جنوری با مارسلینو به توافق اولیه 
رسید تا سرمربی اسپانیایی هدایت این 
تیم را بر عهده بگیرد و جانشین گایسکا 
گاریتانو شود. سپس تنها ۱۴ روز طول 
کشید تا مارسلینو نخستین جامش را با 

اتلتیک فتح کند. 
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با نگاهی کلی می توان گفت که 
حمیرا قادری روایت گر ماهر و 
توانمندی است. روایت های او 
شاید برای مخاطب خارجی شبیه 
فیلم های هالیوود باشد. ولی او 
توانسته با نظم خاص و ماهرانه، 
گوشه های مختلفی از دردهای 
بانوان کشور و مبارزه آن ها برای 
تغییر را بیان کند.

گرفته  قرار  متفاوتی  شرایط  در  حاال  حمیرا 
است. یک  طرف حمیرا )هویتی که او سال ها 
برایش مبارزه کرد(، سوی دیگر حمیرایی که 
بگیرد.  دومی  زن  شوهرش  است  قرار  حاال 
نصحیت های مادرکالنش همچنان ادامه دارد؛ 
باید  است،  عادت می کنی، شرایط همین گونه 
در  حمیرا  و...  کن  فکر  پسرت  به  بسازی، 
خانم  می شود.  ایستاد  شوهر  تصمیم  مقابل 
پدیده  با  اصال  نمی کند.  انتخاب  را  اولی بودن 
بزنید  می کند. حدس  مخالفت  چندزنه داشتن 
که  روزی  می شود؟  ختم  چگونه  آن ها  پیوند 
دانشگاه به تدریس می رود. پیامی از شوهرش 
دریافت می کند. در صفحه وایبر نوشته است: 

»طالق، طالق، طالق.«

کتابیکهنبایدازدستداد
رقص در مسجد کتاب حمیرا قادری از سوی 
کتابی  بهترین  پنج  میان  تودی«  ای  اس  »یو 
شود.  داده  دست  از  نباید  که  شد  معرفی 
نیویارک تایمز آن را در صدر کتاب هایی قرار 
می شود.  سفارش  ادب دوستان  برای  که  داده 
از  -یکی  خاطره نویسی  شکل  به  کتاب  این 
دارای  و  است  شده  نوشته  مشهور-  ژانرهای 
سیزده فصل می باشد. نویسنده تالش کرده تا 
با روایت زن ستیزی های موجود در افغانستان، 
کند.  جلب  پدیده  این  سمت  به  را  دنیا  نگاه 
نامه های حمیرا قادری به فرزندش، راوی درد 
دوری از فرزند و فرهنگ مردساالر افغانستان 
است. قوانین و سنت هایی که او را از دیدن و 
شنیدن صدای فرزندش سال ها محروم ساخت. 
مانند هر اثر ادبی، این کتاب نیز دارای نکات 
مثبت و منفی خاص خودش است. اما با نگاهی 
کلی می توان گفت که حمیرا قادری روایت گر 
شاید  او  روایت های  است.  توانمندی  و  ماهر 
برای مخاطب خارجی شبیه فیلم های هالیوود 
باشد. ولی او توانسته با نظم خاص و ماهرانه، 
گوشه های مختلفی از دردهای بانوان کشور و 
نکته ی  کند.  بیان  را  تغییر  برای  آن ها  مبارزه 
مهم حضور مردانی چون پدرکالن، پدر و برادر 
حمیرا است که او را در مقاطع مختلف زندگی 
حمایت کردند. خانم قادری دید کلی به قضایا 
و  محبت  طالب،  یک  وجود  در  حتا  او  ندارد. 
نفرت از جنگ را دیده و قضاوتش را مختص به 
ظاهر افراد نکرده است. در برخی حاالت حس 
کردم که تصویرسازی داستان اندکی نفس گیر 
و مقید است. اما واقع بینانه اگر ببینیم، روایت 

از درون برقه کاری است دشوار.

فکر می کند. او حالت کنونی را شرم آور می داند. 
این که دختران به جای مبارزه، دل شان را برای 
عروس شدن شاد سازند. او در حمام –به قول 
به  را  سخنرانی اش  نخستین  برهنه-  خودش، 
آماده  آرام همه  آرام  بعد  تقدیم می کند.  زنان 
بروند  طالبان  امیر  دروازه  مقابل  تا  می شوند 
می رسد.  فرا  موعود  روز  کنند.  اعتراض  و 
را  باالی صدنفری  ذهنش جمعیت  در  حمیرا 
تعداد  امارت،  دروازه  مقابل  اما  می کند  تصور 
پیدا  حضور  برقه دار  زنان  از  انگشت شماری 
که  می گوید  طالبان  فرمانده  به  او  می کنند. 
مکاتب دخترانه را باز کنید. در جواب، تهدید 

می شود و با ترس و لرز به خانه برمی گردد. 
همچنان  مادرکالنش  گالیه های  و  نصیحت ها 
ادامه دارد. این را نکن! آن را نکن! فالن چیز 
اما حمیرا  و...  است  نیست، فالن خوب  خوب 
زنان  سهم  که  دنیایی  است.  خودش  دنیا  در 
دختربودن  که  دنیای  نمی گیرند.  نادیده  را 
نیست.  نیست. دخترداشتن شرم  آن جرم  در 
دنیایی که دختران باید هویت مستقلی داشته 
باشند. خانم قادری با هزار سختی و بدبختی، 
روزهای دوشنبه به مدت دو ساعت، نویسندگی 
و  او  شاید  می کند.  رهیاب شروع  ناصر  نزد  را 
دوستش تنها دخترانی در آن زمان بودند که 
فکر می کردند زنان نیز می توانند کارهایی انجام 
دهند که منحصر به مردان باشد. یکی از آن ها 
همین نویسندگی بود. درحالی که بدون داشتن 
تا  تنهایی خانه دوستش می رفت  به  »محرم« 
نویسندگی را بیاموزد، گاهی مورد آزار مردان 
جایی  به  عالقه  این  گرفت.  قرار  نیز  وحشی 
کشیده شد که رسما از سوی طالبان خودش 
و خانواده اش تهدید شدند. حمیرا دیگر بیرون 

رفته نمی توانست. 
طالبان همچنان بر مردم حکمروایی می کردند. 
در کنار آن، دخترانی را که می پسندیدند، به 
دختران  قصه های  حمیرا  می کردند.  نکاح  زور 
فرمانده  روز  یک  اما  بود.  شنیده  همسایه شان 
ناامیدی  و  ترس  فضای  می بیند.  را  او  موسا 
خانه حمیرا را پر می کند. پدرکالن نگران، پدر 
آشفته، مادر پریشان، همه حیران هستند. اما 
حمیرا مصمم شده که اگر فرمانده موسا بیاید 
به دلیل نجات خانواده اش،  و  بدون مقاومت  او 
با او نکاح کند و تمام! فرمانده موسا به جنگ 
لحظه  هر  حمیرا  برنمی گردد.  دیگر  و  می رود 
گوش به دروازه است. موسا خواب او را ربوده 
است. در همین زمان، یکی از همسایه های شان 
نمی خواهد  حمیرا  می شود.  حمیرا  خواستگار 
ازدواج کند. او رویاهای فراوانی دارد. اما به دلیل 
کنند،  نکاح  زور  به  را  او  طالبان  مبادا  این که 
همه خانواده راضی می شوند و حمیرا را به آن 
جوان نکاح می کنند. مادرکالنش می گفت که 
هیچ  پس  شد،  پیدا  خواستگار  حمیرا  به  اگر 

را قبول ندارد. 
سکوت نمی کند حتا وقتی کودکی بیش نیست. 
در  را  )دختران(  کودکان  رشید،  مولوی  وقتی 
مسجد مورد اذیت جنسی قرار می دهد، حمیرا 
از  را  و منطقه اش  ایستاد می شود  مقابلش  در 
شر این مولوی نجات می دهد. وقتی رژیم سیاه 
طالبان در افغانستان حکومت می کند، حمیرا 
به روی  مکاتب  بسته شدن  اصلی اش  دغدغه ی 
دختران است. نوشتن نخستین داستان هایش 
هیچ  وقتی  می کند.  شروع  همین زمان  از  را 
حمیرا  نمی ماند،  مکاتب  بازشدن  برای  راهی 
برنامه می سازد تا دختران را در خانه شان درس 
دختران  قرآن  کریم،  آموزش  بهانه  به  بدهد. 
یاد  نوشتن  و  خواندن  همه روزه  را  زیادی 
می دهد. صنف درسی اش آشپزخانه شان است. 
در همین زمان، باشندگان والیات دیگر به دلیل 
جنگ به هرات مهاجر می شوند. با درخواست 
صنف  می شود.  معلم شان  او  مهاجر،  دختران 
برای  مهاجران  که  است  مسجدی  درسی اش، 
در مسجد  رقص  قصه ی  نماز ساخته اند.  ادای 

در همین مکان رخ می دهد. 
خانه های  به  می توانستند  لحظه  هر  طالبان 
مردم هجوم ببرند. داشتن کتاب جرمش کمتر 
حمیرا  پدر  بنابراین،  نبود.  سالح  داشتن  از 
بود.  کتاب هایش را درون حویلی پنهان کرده 
پدرش  کرد،  شروع  نوشتن  به  حمیرا  وقتی 
متوجه استعدادش شد و از طرف شب، پنهانی 
تنها  آن زمان  شاید  می کردند.  کتاب خوانی 
آرامش و دلخوشی حمیرا، همین کتاب هایش 
بود. کتاب هایی که حمیرا شبانه با دلهره ی زیاد 

با آن ها عشق می ورزید.
حمیرا با آن که دختران همسایه شان را درس 
می داد، دختران و پسران بی جاشده را آموزش 
می داد، اما هنوز هم آرام نیست و به مبارزه فکر 
می کند. حمام عمومی می رود. به گفته خودش، 
حمام شاید تنها مکانی بود که بانوان به راحتی 
و دور از ترس طالبان باهم وقت می گذراندند. 
اوایل  می کند.  بلند  صدا  زیاد،  دلهره  با  آن جا 
همه می خندند. در حمام می رقصند. حمیرا اما 
آینده  به  و  دارد  بلند  دید  او  نیست.  این گونه 

دختر  می گفت  همیشه  )مادرکالن(  جان  ننه 
فقط  باشد.  داشته  ترس  چشم اش  در  باید 
همین؟ نخیر! دختر باید بلند صحبت نکند؛ با 
مساوی  پسرها  با  سهمش  نکند؛  بازی  پسرها 
نباشد؛ لباس منظم بپوشد؛ به درخت باال نشود. 
اگر پا را از گلیم خود دراز کند، بابه غرغری در 

جانش خواهد آمد.
روایت حمیرا قادری مختص به خودش نیست. 
او راوی دردها و محدودیت هایی است که اکثر 
بانوان افغانستان در دوره های مختلف تاریخی 
کتاب »رقص  نرم  کرده اند.  آن دست وپنجه  با 
به  مادر  یک  نامه های  آن که  با  مسجد«  در 
فرزندش گفته شده است، اما به باور من، نقش 
و روایت های زندگی شخصی حمیرا قادری، بر 
نامه های مادرانه او در این کتاب غلبه کرده است. 
از  توانسته گوشه هایی  زیبایی  به  قادری  خانم 
زندگی شخصی اش را به سبک تاریخی روایت 
کند. بحث اصلی کتاب، چگونگی حمیرا شدن، 
به  است.  ماندن  عواقب حمیرا  و  بودن  حمیرا 
زن  یک  زندگی  روایت  کتاب  این  دیگر،  بیان 
افغانستانی است؛ نخست از دوران کودکی اش 
با  همراه  را  چالش هایش  آرام،  آرام  می گوید. 
بیان  خواننده  به  تاریخی-سیاسی  رویدادهای 
می کند. حمیرا هم زمانی که قصه های خودش 
را  نامه هایش  پایان هر بخش،  را می گوید، در 

برای پسرش تقدیم می کند.
او دختری ساده که همواره دنبال گودی بازی 
می شنود  که  را  نصیحت هایی  نیست.  باشد 
دوران  از  واقع  در  نمی کند.  قبول  به سادگی 
طفولیت به کلیشه های جنسیتی نه می گوید. 
می شود.  باال  درخت  در  برادرش  از  باالتر 
از  کله شق تر  و  ضدی تر  می دود.  سریع تر 
همسن وساالنش است. در عین زمان، دوستانی 
آن ها  با  را  دخترانه اش  دنیای  که  دارد  هم 
خانه ای  وقتی  است.  کنجکاو  می گذراند. 
او  می شود،  راکت باران  همسایگی شان  در 
دنیای  کشف  پی  در  و  می رود  مخروبه ها  به 
خودش است. دنیای او پر از کارهایی می شود 
که منحیث یک دختر نباید انجام دهد. او اما 
عصیان گر است و دوبینگی میان دختر و پسر 

چون  چرا؟  ماند.  نخواهد  بی شوهر  دختری 
حمیرا عصیانگر و مبارز بود.

ازدواج  داشت  سال   ۱۷ درحالی که  حمیرا 
تا سطح  آن جا  در  می رود.  ایران  بعد  می کند. 
دکترا تحصیل می کند. زندگی او به سادگی این 
شود.  مادر  نخواست  سال ها  او  نیست.  واژه ها 
می ترسید؟ شاید! اما او نخست خودش را آماده 
باشد  صدایی  تا  کرد  تحصیل  ساخت.  زندگی 
برای همه بانوان کشور. این که سال ها نخواست 
برابر ساختند.  بید خشک  به  را  او  مادر شود، 
ادامه داشت.  نصیحت های مادرکالن همچنان 
بکن،  را  شوهرت  خدمت  باش،  داشته  طفل 
زندگی را سروسامان بده و.... حمیرا دیگر آن 
به  است که  او خانمی  نیست.  دختر عصیانگر 

برابری زنان کار می کند. 
به  او  می شود.  سخت تر  خیلی  ماندن  حمیرا 
او در  بعد  به کابل می آیند.  خواست شوهرش 
می پردازد.  تدریس  به  خصوصی  دانشگاه های 
مادر  حمیرا  می رود.  پیش  آرام  همه چیز 
را سپری کرد. خانم بودن  می شود. دختربودن 
را تجربه می کرد. حاال نیز نوبت مادرشدن فرا 
مادرانه اش،  حس  کنار  در  اما  حمیرا  رسید. 
هیچ گاهی هدف اساسی اش را که زن بودن است 
شوهرش  مخالفت های  است.  نکرده  فراموش 
شروع می شود. به قول خودش، شاید شوهرش 
تحمل این را نداشت تا خانمش در دانشگاه ها 
سخنرانی  مختلف  مراسم  در  و  بدهد  درس 
خانواده،  همه  از  دور  به  حمیرا  حاال  کند. 
در  آن که  با  است.  پسرش  دلخوشی اش  تنها 
خانه چالش های فراوانی دارد، اما همچنان به 
تدریس ادامه می دهد. او در کنار این که مادر 
پسرش است اما اعتقاد به یک هویت مستقل 
دارد. او می خواهد اول تر از هر چیزی، حمیرا 
قادری خطاب شود. او در واقع تالش می کند تا 
جدا از نسبت دادن یک خانم به شوهر، فرزند و 
یا خانواده، بانوان هویت مستقل داشته باشند. 
بدترین حالت شاید برایش زمانی بود که کارت 
پدر  پسرش،  اسم  می نوشتند.  را  پسرش  تولد 
جایی  نوشتند.  را  پسرش  پدرکالن  و  پسرش 
برای اسم مادر نبود. انگار تا زمانی یک فرزند 
باشد.  بطن اش  در  که  است  مادرش  مربوط 
حمیرا با قلم، اسم خود را در آن کارت منحیث 

مادر فرزند می نویسد. 

سیمآخر
روزی دوست حمیرا به او می گوید که شوهرش 
قصد ازدواج دومی را دارد. دنیا تاریک می شود. 

رقص در مسجد، 
سیاست در حمام، تدریس در آشزپخانه

فرهاد حقیار

نگاهی به کتاب »رقص در مسجد«


