
انواع نود و پنجگانه  ی صلح | طنز

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

گوالک چنی؛ 
داستان یک بازمانده

به  شد.  وصل  و  قطع  تلفن  می بردم.  به سر  شرکت  این 
سختی می توانستم صدایی بشنوم.

امضای  برای  باید  بود گفت: »شما  که پشت خط  مردی 
خانم  برگردید،  کارامای  به  بازنشستگی  تان  اسناد 

هائیتیواجی.« کارامای شهری در | صفحه 4

بخش  در  »راستش  گفت  بود  خط  آن سوی  که  مردی 
حساب داری« یک شرکت نفت کار می کند. صدایش برایم 
ناآشنا بود. اول نفهمیدم برای چه تماس گرفته بود. ماه 
نوامبر 2016 بود و من از 10 سال پیش که چین را به 
مقصد فرانسه ترک کرده بودم، در رخصتی بدون معاش 

والیت  در  محلی  مسئوالن  هرات:   – روز  اطالعات 
هرات می گویند که کمپین خانه به خانه واکسین پولیو 

در سه ولسوالی این والیت به دلیل...
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موشک های سپاه 
»در ۱۰۰ مایلی ناو امریکایی 

در اقیانوس هند 
فرود آمدند«

اف بی آی: 
تهدید مقام های انتخاباتی 
امریکا از سوی عوامل سایبری 
ایرانی ادامه دارد صفحه 6صفحه 6

برای  نمایندگان  مجلس  شنبه  روز  نشست  در 
دلیلی  کرد.  رد  را   1۴00 سال  بودجه  دوم  بار 
برای  را  بودجه  آن  براساس  مجلس  اعضای  که 
دومین بار رد کردند، جدی و نگران کننده است. 
نمایندگان مدعی شدند که حکومت پس از رد 
الزم  اصالحات  نه تنها  اول  دور  در  بودجه  سند 
بلکه دو تخطی جدید نیز در  نیاورده  را در آن 
که  است  همین  واقعیت  است.  شده  اضافه  آن 
مجلس  اصالحی  نکات  به  افغانستان  حکومت 
بی توجهی کرده است. واقعیت انکارناپذیر دیگر 
رد سند  برای  است که دالیلی که مجلس  این 
است.  درست  و  منطقی  قانونی،  دارد،  بودجه 
مالی که حکومت  بودجه ی  زیرا همه ساله سند 
به مجلس می فرستد با مالحظات جدی مواجه 

است. 
مورد  در  مجلس  اعضای  گذشته،  سال های  در 
سند بودجه اعتراض ها، مالحظات و پیشنهاداتی 
براساس  بودجه  سند  هرگز  اما  کرده  مطرح  را 
تهیه  افغانستان  ضرورت  و  استندرد  معیارهای 
حکومت  که  کاری  تنها  است.  نشده  تصویب  و 
در سال های گذشته کرده با واردکردن تغییرات 
اندک و جزئی از مجلس نمایندگان رأی تصویب 

گرفته و...
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امرالله صالح: 
دو دختر که از افراد مشهور در کابل 
باج گیری می کردند، بازداشت شدند

ورت رسمی   سازی تشبثات کوچک  ضر
و متوسط در اقتصاد کشور

رییس جمهور غنی: 
حکومت تسهیالت الزم را 
برای برگزاری چهار انتخابات 
فراهم می کند

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2
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اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری می گوید که پولیس حوزه ی سوم 
امنیتی شهر کابل دو دختر خانمی را...

چهره افغانستان 
در مجموعه داستان 

»انجریهای رسخ مزار« 
نوشته ی  مزار«،  سرخ  »انجیرهای  داستان  مجموعه 
در   1383 سال  زمستان  محمدی،  محمدحسین 
برنده ی  داستان  مجموعه  این  شد.  چاپ  تهران 
مجموعه  بهترین  به عنوان  گلشیری  ادبی  »جایزه ی 
دوره ی  سومین  »برنده   ،»138۴ سال  اول  داستان 
جایزه ادبی اصفهان 138۴« و »برنده ی جایزه ی صلح 
همچنین،  است.  شده   »1387 سال  در  افغانستان 
جشنواره  در  قبل  سال  چند  داستان  مجموعه  این 
بین المللی خاورمیانه و افریقا در شهر فلورانس ایتالیا 

نیز جایزه گرفته است.
شده  تشکیل  کوتاه  عمدتا  داستان  چهارده  از  کتاب 
»عبدل  از»مرد گان«،  اند  عبارت  به ترتیب  که  است 
بیتل آمده بود این جا بمیرد«، »بچه ها بیدار نشوند«، 
»اهلل اهلل«، »فاتیا«، »ما را هم می کشند«، »َکنِچنی«، 

»انجیرهای سرخ مزار«، »پری دریایی«،...
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صفحه 2

ربایندگان 
رییس زندان هرات 

بازداشت شدند

کمپین خانه به خانه 
واکسین پولیو در سه ولسوالی هرات 

تطبیق نمی شود
چهار مریض 

کووید۱۹ در 
یک شبانه روز 

گذشته در افغانستان 
جان داده اند

که  کرد  وعده  بار  دو  یک    سال،  در  غنی  رییس  جمهور 
کرد؛  خواهد  افتتاح  کشور  جنوب  در  را  کمال   خان  بند 
این وعده عملی نشده  است.  با گذشت ماه ها  تاکنون  اما 

محمداشرف غنی، رییس  جمهوری کشور، | صفحه 3

»وعده های رس خرمن«؛ 
بند کمال خان تا پایان 
امسال افتتاح می شود؟

پیشنهادات پارملان 
حرف شهروندان است

دو قاضی زن توسط افراد مسلح ناشناس 
در شهر کابل ترور شدند
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امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن،  راس 
در کابل و الیسون بلک سفیر بریتانیا در 
کابل این حمله را محکوم کرده و خواستار 

شناسایی عامالن آن شده اند.
سرپرسـت سـفارت امریـکا ایـن حملـه را 
بـه طالبـان نسـبت داده و گفتـه اسـت: 
»طالبـان بایـد بداننـد چنیـن اعمالی که 
ایـن گـروه مسـئول آن اسـت، جهـان را 
خشـم گین می کنـد و اگـر قرار اسـت که 
صلـح بـه افغانسـتان بیایـد، بایـد متوقف 

» شود.

ضمن  اعالمیه  در  است.  داده  نسبت 
این  آمده است که  این حمله  محکومیت 
و  اسالمی  ارشادات  مخالف  حمله  گونه 
روحیه صلح بوده و در تضاد با اجماع ملت 

افغانستان می باشد.
که  است  گفته  ریاست جمهوری  ارگ 
»جنایت«  و  »وحشت«  »ترور«،  »زور«، 
طالبان  گروه  از  و  نیست  مشکل  راه حل 
آتش بس  پذیرش  با  که  است  خواسته 
دایمی اراده ی عملی خود را در رابطه به 

صلح نشان دهد.

این قاضیان زن نیز زخمی شده است.
سخن گوی  فرامرز،  فردوس  پیشتر 
فرماندهی پولیس کابل گفته بود که این 
رویداد در سرک دهم قلعه ی فتح اهلل رخ 

داده است.
رویداد  این  به  پیوند  در  کسی  تاکنون 

بازداشت نشده است.
هنوز  گروهی  یا  و  شخص  همچنان 

مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
ارگ ریاست جمهوری اما با نشر اعالمیه ای 
طالبان  گروه  به  ضمنی  به صورت  را  آن 

تأیید  کشور  عالی  دادگاه  روز:  اطالعات 
افراد  توسط  زن  قاضی  دو  که  می کند 
مسلح ناشناس در مربوطات ناحیه ی دهم 

شهر کابل ترور شده اند.
دادگاه  سـخن گوی  قویـم،  احمدفهیـم 
گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  عالـی 
کـه این رویـداد صبـح دیروز )یک شـنبه، 
از  فتـح اهلل«،  »قلعـه ی  در  جـدی(   28
مربوطـات ناحیـه ی دهـم شـهر کابل رخ 

اسـت. داده 
او گفته است که در این رویداد، راننده ی 

دو قایض زن توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل ترور شدند

را  کرونا  زمان خطر  آن  در  استم.  نادم  و 
و ترس  نمی توانستیم  درست درک کرده 
محل  به  زندان  نشود  که  بود  این  ما 

مرگ های دسته جمعی تبدیل گردد.«
حاضر  حال  در  که  است  کرده  تأکید  او 
مشکل افراد مسلح در ناحیه های مختلف 
شهر کابل کاهش یافته است. این درحالی 
چهار  حامل  موتر  دیروز  صبح  که  است 
قاضی زن در مربوطات ناحیه ی دهم شهر 
قرار  ناشناس  افراد  تیراندازی  کابل هدف 
گرفت که در نتیجه دو تن از این قاضیان 

کشته شدند.

حضور زنان در بخش های عدلی و قضایی 
است.  کم  پولیس  صفوف  در  همچنان  و 
این عدم تعادل دسترسی دولت را از دید 
تحقیقات و رسیدگی به مسایل جرمی و 
حقوقی به نیم جامعه محدود کرده و در 

بسا موارد کامال مسدود ساخته است.«
از سوی هم، امراهلل صالح گفته است که 
برخی از »مجرمین متکرر« که وضعیت را 
در شماری از ناحیه های شهر کابل خراب 
کرونا  بهانه ی  به  که  اند  کسانی  کرده اند، 

بخشیده شدند.
صالح نوشته است: »من ازین عفو پیشمان 

را تهدید می کردند که اگر برای شان پول 
به  نیز  و  آنان  خانواده های  به  ندهند، 
می کنند  شکایت  بشر  حقوق  کمیسیون 

که باالی شان دست اندازی کرده اند.
مردان  از  شماری  صالح،  گفته های  طبق 
عزت  حفظ  به خاطر  که  می شدند  مجبور 
و آبروی خود و گریز از هر گونه جنجال 
بدهند.  پول  دختر  دو  این  به  احتمالی 
هیچ  قضیه  این  به  سال ها  او،  گفته ی  به 

رسیدگی نمی شد. 
است:  گفته  ریاست جمهوری  اول  معاون 
که  است  این  بزرگ  معضالت  از  »یکی 

اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
پولیس  که  می گوید  ریاست جمهوری 
حوزه ی سوم امنیتی شهر کابل دو دختر 
خانمی را که با لباس های مفشن از افراد 
می کردند،  باج گیری  مشهور  و  نیک نام 

بازداشت کرده است.
 28 )یک شنبه،  دیروز  صبح  صالح  آقای 
جدی( در صفحه ی رسمی فیس بوک خود 
براساس  دختر  دو  این  که  است  نوشته 
جلسات شش ونیم صبح  مستقیم  هدایت 

میثاق امنیتی کابل بازداشت شده اند.
صالح افزوده است که این دو دختر مردان 

امرهللا صالح: 

دو دخرت که از افراد مشهور در کابل باج گریی می کردند، بازداشت شدند

این کمیسیون گرفته شده است.
والیت   33 در  گذشته  پارلمانی  انتخابات 
میزان  ماه  در  تأخیر  سال  چهار  با  کشور 
انتخابات  اما  شد.  برگزار   13۹7 سال 
روی  اختالف ها  به دلیل  غزنی  پارلمانی 
برگزار  تاکنون  انتخابات  برگزاری  شیوه ی 
این  که  بود  قرار  آن  از  پس  است.  نشده 
ولسوالی  شوراهای  انتخابات  و  انتخابات 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  با  همزمان 
سال گذشته ی خورشیدی برگزار شود که 

بازهم به تأخیر افتاد.

مستقل  کمیسیون  که  است  درحالی  این 
انتخابات در 2۹ قوس به حکومت پیشنهاد 
والیت  پارلمانی  انتخابات  که  بود  کرده 
از  تعدادی  و  والیتی  شوراهای  غزنی، 
آینده ی  سال  میزان  ماه  در  شهرداری ها 

خورشیدی )1۴00( برگزار شود.
کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
انتخابات در آن زمان در یک نشست خبری 
همچنان گفته بود که تمامی آمادگی  های 
این  برگزاری  برای  عملیاتی  و  تخنیکی 
انتخابات ها در ماه میزان سال آینده توسط 

به نقل از خبرنامه، کمیشنران کمیسیون 
مستقل انتخابات طرح ها و برنامه های این 
کمیسیون را ارائه کرده و به خاطر برگزاری 
آمادگی  اعالم  یادشده  انتخابات  چهار 

کرده اند.
گفته  غنی  رییس جمهور  خبرنامه،  طبق 
است که به خاطر تعقیب عملی این طرح ها 
مربوطه  ادارات  و  وزارت ها  با  برنامه ها،  و 
و  دوامدار صورت می گیرد  نوبتی  جلسات 
براساس تقسیم اوقات واضح، کارها تعقیب 

خواهد شد.

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
در دیدار با کمیشنران کمیسیون مستقل 
انتخابات گفته است که حکومت به اصل 
انتخابات متعهد است و تسهیالت الزم را 
انتخابات شوراهای والیتی،  برگزاری  برای 
شوراهای ولسوالی، شهرداری ها و انتخابات 

پارلمانی در والیت غزنی فراهم می کند.
ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه ای گفته 
دیروز  ظهر  از  قبل  دیدار  این  که  است 
)یک شنبه، 28 جدی( در قصر گل خانه ی 

ارگ انجام شده است. 

ییس جمهور غین:  ر
حکومت تسهیالت الزم را برای برگزاری چهار انتخابات فراهم می کند

هرگز هم در قبال چگونگی مصرف بودجه 
زیرا  است.  نداشته  را  الزم  پاسخگویی 
مجلس  هم  و  حکومت  هم  این،  از  پیش 
نمایندگان در تدوین و تصویب سند بودجه 
کرده  غیرمسئوالنه  و  سطحی  برخوردهای 

است. 
رد  دوبار  بودجه  سند  که  است  بار  اولین 
قاطعیت  به  شهروندان  واکنش  می شود. 
مجلس توأم با خوشحالی و امیدواری است. 
دلیل مردم برای خوشحالی و امیدواری این 
است که تاکنون برخورد مسئوالنه با سند 
بودجه وجود نداشته است که بزرگ ترین و 
مهم ترین سند مالی دولت است و چگونگی 
همه ی  بر  آن،  اجرای  و  تصویب  تدوین، 
تأثیرگذار  شهروندان  زندگی  عرصه های 
و  مجلس  این  از  پیش  قاطع  به طور  است. 
حکومت در برخورد با مهم ترین سند مالی 
»کلوخ گذاشتن  معروف  قول  به  افغانستان 
از  مردم  انتظار  است.«  گذشتن  آب   از  و 
کاستی های سند  با  قاطع  برخورد  پارلمان 
از  نباید  ملت  خانه  و  است  ملی  بودجه ی 
تأکید روی تعدیل چند بخش مهم بودجه 
برخورد  مسأله ی  دام  در  یا  بیاید  کوتاه 
باید  ملی  شورای  بنابراین،  بیفتد.  انفرادی 
تهیه  چگونگی  در  را  خود  نظارتی  نقش 
از  پس  آن  مصرف  نیز  و  بودجه  طرح 

تصویب به اثبات برساند.
پیشنهادات  و  اعتراض ها  مطالبات، 
در  نمایندگان  مجلس  از طرف  مطرح شده 
خصوص مسوده ی پیشنهادی بودجه توسط 
برخالف   ،1۴00 مالی  سال  برای  حکومت 
و  تعیین کننده  و  اساسی  قبل،  سال های 
درخور توجه است و در صورت برآورده شدن 
گام مهمی برداشته شده است. پیش از این 
در  توازن  و  عدالت  رعایت  مطلق  به طور 
گرفته  نادیده  والیات  انکشافی  بودجه ی 
اساسی  قانون   6 ماده  درحالی  که  شده، 
حکومت را مکلف به انکشاف متوازن میان 
در  توازن  درخواست  می کند.  والیت ها 
معاشات کارمندان خدمات ملکی منطقی و 
قابل دفاع است. کابینه افغانستان دو سال 
پیش طرح همسان سازی معاش کارمندان 
دولتی را در کلیت تصویب کرد. با گذشت 
ادارات  میان  طرح  این  هنوز  سال  دو 
دولتی  کارمندان  معاش  است.  سرگردان 
به شدت نابرابر است. پایین ترین معاشی که 
به یک کارمند پرداخت می شود پنج هزار 
افغانی است، اما مقام های بلندرتبه یا مافوق 
رتبه تا بیش از چهارصدهزار و پنج صدهزار 

افغانی نیز دریافت می کنند. 
عملیاتـی  واحـد  بودجـه ی  در  بازنگـری 
بـه  فقـط  کـه  ریاسـت جمهوری  ارگ 
رییس جمهـور پاسـخگو اسـت، حـذف یـا 
دسـت کم کاهش سـقف بودجـه ی کدهای 
احتیاطـی، شـفافیت در چگونگـی مصـرف 
از ایـن کدهـا نیاز اسـت. اختصـاص بودجه 
صالحیـت  کـه   ۹2 و   ۹1 ُکـد  بـه  زیـاد 
رییس جمهـوری  بـه  آن  از  اسـتفاده 
برمی گردد، فسـادزا اسـت. دو سـال اسـت 
کـه روزنامـه اطالعـات چگونگـی مصـرف 
یافته هـای  می کنـد.  بررسـی  را   ۹1 کـد 
نشـان دهنده ی  قطـع  به طـور  گـزارش 
اسـتفاده ناصـواب از بودجـه ملـی توسـط 
نهادهـای  بـاور  بـه  کـه  اسـت  حکومـت 

بـارز فسـاد اسـت.  نظارتـی مصـداق 
و  پارلمان  رویارویی  اخیر  ماه های  در 
حکومت  نگاه  است.  شده  بیشتر  حکومت 
منطقی  است.  پایین  به  باال  از  مجلس  به 
پیشنهادات  نباید  حکومت  که  است  این 
قانونی و درست مجلس را از عینک تقابل 
و  برحق  به صالحیت  باید  ببیند. حکومت 
قانونی مجلس مبنی بر رد یا تصویب سند 
بودجه احترام گذاشته و به مطالبات برحق 
و مسئوالنه ی این نهاد پاسخ مثبت دهد، نه 
باال. زیرا جنجال و کشمکش و  جواب سر 
در نتیجه تأخیر در تصویب بودجه ملی از 
یک طرف پیامد مالی سنگینی بر معیشت 
شهروندان به همراه دارد و از سوی دیگر، 
نهاد  هر  از  بیشتر  را  حکومت  تقابل  این 
هم اکنون  کرد.  خواهد  زمین گیر  دیگری، 
تصویب  معطل  دولتی  کارمندان  معاش 

بودجه جدید است.

ییس زندان هرات بازداشت شدند ربایندگان ر
از چنگ آنان آزاد شد.

فرمانده  است.  داشته  نگران کننده  افزایش  گذشته  ماه  چند  در  هرات  در  آدم ربایی 
پولیس هرات گفت که در جریان سال جاری 18 نفر در هرات ربوده شده که از این 
میان، ده نفر آنان با پرداخت پول و پنج نفر دیگرشان با همکاری نیروهای امنیتی 

آزاد شده اند.
این  از جمله ی  نیز  از چنگ آدم ربایان نجات داده شد،  یک داکتر که دو روز پیش 
افراد اند. او 20 روز در قید آدم ربایان بود و با وساطت فامیلش از چنگ آنان آزاد شد. 

همچنان سه نفر دیگر نیز هنوز در قید آدم ربایان اند.

اطالعات روز-هرات: منابع امنیتی در والیت هرات از بازداشت یک گروه پنج نفری 
آدم ربایان در ولسوالی گذره ی این والیت خبر می هند.

سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات دیروز) یک شنبه، 28 جدی( درصحبت با روزنامه 
اطالعات روز گفت که اعضای این گروه آدم ربایان دو شب پیش از ساحه »دل آباد« 
ولسوالی گذره بازداشت شده اند. آقای داوود افزود که این افراد در سه مورد آدم ربایی 
در هرات دست داشته و در ازای رهایی ربوده شدگان بیش از 70 میلیون افغانی پول 
 13۹7( پیش  دو سال  نیز  هرات  زندان  فعلی  مدیر  نورزی،  امراهلل  کرده اند.  دریافت 
خورشیدی( توسط آنان ربوده شده بود، که پس از پرداخت مبلغ ده میلیون افغانی، 

کسنی پولیو در سه ولسوایل هرات تطبیق نمی شود کمپنی خانه به خانه وا
که شماری از کودکان در ولسوالی های شیندند، کشک کهنه و گلران از واکسین محروم 
قبلی تطبیق  بودند که در دور  این، مسئوالن صحی در هرات گفته  از  بمانند. پیش 
واکسین پولیو، ۴0 درصد کودکان در زون غرب کشور از این واکسین محروم مانده اند. 

دور قبلی تطبیق واکسین پولیو در دهم قوس سال جاری آغاز شده بود.
آقای رحمانی می گوید که در این دوره حدود سه هزار کارمند کمپین تطبیق واکسین 

پولیو را بر عهده دارند.
در جریان سال جاری در والیت هرات دو مورد مثبت پولیو در ولسوالی های پشتون 

زرغون و شیندند به ثبت رسیده است.
آمار مجموعی موارد مثبت پولیو در جریان سال جاری در غرب کشور به 8 نفر و در سطح 

کشور به بیش از ۵0 نفر رسیده است.

اطالعات روز – هرات: مسئوالن محلی در والیت هرات می گویند که کمپین خانه به خانه 
واکسین پولیو در سه ولسوالی این والیت به دلیل تهدیدات امنیتی تطبیق نخواهد شد.

نوراحمد حیدری، معاون والی هرات دیروز )یک شنبه، 28 جدی( به روزنامه اطالعات 
روز گفت که در ولسوالی های شیندند، کشک کهنه و گلران به دلیل حضور طالبان این 

کمپین به گونه ی خانه به خانه تطبیق نخواهد شد.
آقای حیدری افزود که دور تازه ی کمپین واکسین پولیو از امروز برای مدت پنج روز در 

مرکز و ولسوالی های هرات به گونه خانه به خانه تطبیق خواهد شد.
در همین حال، مسئوالن صحی در هرات می گویند در این دوره ی پنج روزه، 6۵6 هزار 

کودک زیرپنج  سال واکسین پولیو دریافت خواهند کرد.
عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسین پولیو در هرات می گوید، نگرانی وجود دارد 

یض کووید۱۹ در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان داده اند چهار مر
ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.

این تعداد افراد در والیت های هرات و فراه به دلیل ابتال به کووید1۹ جان باخته اند.
شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید1۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار 

و 3۴3 نفر افزایش یافته است.
همچنان، در یک شبانه روز گذشته ۴03 مریض کووید1۹ در والیت های کابل، هرات، 

قندهار، بلخ، تخار، پکتیا، پروان، بدخشان و هلمند بهبود یافته اند.
نفر  و 868  هزار  به ۴۵  در کشور  کرونا  ویروس  بهبودیافتگان  ترتیب، شمار  این  به 

افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته 
1۵8۴ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 81 

نمونه ی آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، 

بغالن، قندوز، بدخشان، کاپیسا، لغمان، کنر و خوست به ثبت رسیده است.
از  افغانستان  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  مجموعی  شمار  رویدادها،  این  ثبت  با 

نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵۴ هزار و 62 نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته چهار مورد مرگ 
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چهره افغانستان در مجموعه 
داستان »انجیرهای رسخ مزار« 

»وعده های رس خرمن«؛ 

بند کمال خان ات اپیان امسال افتتاح یم شود؟

می شود. در داستان »عبدل بیتل این جا آمده 
که  بودمت  »نگفته  است  آمده  بمیرد«  بود 
خودت را با بچه های ابضل نگیری؟ نگفته بودم 
که بچه های ابضل به هیچ صراطی مستقیم 
نیستند و پشت بهانه می گردند؟ نمی فهمیدی 
بچه های قوماندان استند »عبدل بیتل آمده 
بود این جا بمیرد، ص2۹(. راستی، چه نسبتی 
وجود  قومندان«  »بچه های  و  »قانون«  میان 
حرف  قانون«  »زورِ  از  همه جا  در  که  دارد 
دل شان  هرکاری  همه جا  در  نیز  و  می زنند 
قانون  این حال  با  و  می دهند  انجام  خواست 

چیزی برای گفتن ندارد؟
است:  آمده  اهلل«  »اهلل  داستان  در  یا  و 
»می گویم تفنگ را چه کنم؟ من که جنگ 
کرده نمی توانم. می گوید: »تفنگ که داشتی، 
و   .)۴8 اهلل،  )اهلل  ندارد...«  کارت  هیچ کس 
واقعیت هم همین بوده که تا به حال همیشه 
گرده ی  بر  »تفنگ ساالرها«  و  »تفنگ دارها« 
البته  و  کرده.  بی قانونی  و  بوده  سوار  مردم 
این بی قانونی ها را یک باور دیگر هم حمایت 
رادیکال.  و  بینادگرایانه  اسالم گرایی  می کند: 
به شکل  را  خودش  تفکر  طرز  این  برآیند 
نیت  به  »جهاد«  عنوان  تحت  انضمامی تر 
دست یافتن به زندگی بهتر و اما موهوم نشان 
از یک آب و خاک آمده  می دهد. »هرکسی 
بود تا جهاد کند، مثل من، و به بهشت برود... 

)دشت لیلی، ص118(.
در کل، داستان ها با ریتم های مختلف اما وفادار 
به یک اصل )بازگویی واقعیت های جامعه( به 
داستان  و  می شود  نزدیک  خودشان  پایان 
»سگ ها تا صبح می جفند« جمع بندی معنادار 

و قابل قبول برای این مجموعه داستان است.
دو تفسیر می توان از داستان آخری )سگ ها 
تا صبح می جفند( بیرون داد؛ معنای تشبیهی 
به نظر  »سگ«.  واقعی  معنای  و  »سگ«  از 
واقعی  معنای  ارائه  پی  در  داستان  می رسد 
از »سگ« است اما معنای تشبیهی می تواند 
بامفهوم تر باشد. داستان می گوید سگ ها بعد 
از جنگ جشن می گیرند و به جفیدن شروع 
اما  است،  سگ  واقعی  معنای  این  می کنند. 
آدم های  به  را  »سگ«  آن  تشبیهی  معنای 
کرده  تبدیل  ویرانه  به  را  سرزمین  این  که 
این سرزمین  نزدیک می کند. می توان گفت 
که  است؛ سگ هایی  تسلط »سگ«ها  تحت 
سگ ها  می جفند،  »سگ ها  می جفند!  مدام 
تا صبح خواهند جفید. شام ها سگ ها جشن 
دارند. بعد از جنگ سگ ها جشن می گیرند« 
)سگ ها تا صبح می جفند، ص1۴۴(. سگ ها 
از  نشانی  و  می جفند  مدام  سرزمین  این  در 
پایان جنگ پدیدار نیست. و این گونه است که 
آرامش از همه جا رخت بر می بندد و درخت 

بدبختی در همه جا ریشه می دواند.

مهاجم کشته شدند.
تاریخ 3 عقرب سال  - حمله   ی مسلحانه در 
سرباز  شش  کشته شدن  به  منجر  که  روان 

پوسته   ی امنیتی بند کمال   خان شد.
که  عامه  محافظت  ملی  تصدی  مسئوالن 
را  کمال   خان  بند  امنیت  تأمین  مسئولیت 
به   دوش دارند، حاضر به گفت   وگو با خبرنگار 
آقای رحمت عمری مشاور  اما  نشدند؛  پیک 
مطبوعاتی مقام والیت نیمروز، تأکید می کند 
که هیچ سند و مدرکی برای اثبات مداخله   ی 
بیرونی در کار این پروژه وجود ندارد و به هیچ 
شخص یا گروهی نیز، اجازه نخواهند داد که 

مانع کار و بهره   برداری این پروژه شود. 
برخی از کارشناسان أمور آب   وبرق، به   این باورند 
راه   های  بازشدن  تهدیدها،  رفع  افزون   بر  که 
حداقل  کار،  سرعت بخشیدن  و  مواصالتی 
بند  کاسه   خانه   ی  تا  است  نیاز  دیگر  چهارماه 

کمال   خان پُر از آب شود. 
این همه دفتر مطبوعات ریاست جمهوری  با 
نوشته  پیک  به خبرنگار  پاسخ  افغانستان در 
آینده  روز  چند  تا  خان  کمال  بند  که  است 
نظام  اما  شد،  خواهد  سپرده  بهره برداری  به 
خپلواک، سخن   گوی اداره   ی ملی تنظیم آب، 
و  بهار  فصل  فرارسیدن  با  که  است  امیدوار 
موسم آب   خیزی کاسه   خانه   ی بند کمال   خان پُر 
بهره   برداری  آماده   ی  پروژه  این  و  از آب شده 
با خبرنگار  در گفت وگو  آقای خپلواک   شود. 
پیک تأکید کرده است که بند کمال   خان، تا 
پایان سال روان خورشیدی افتتاح خواهد شد.

است. برای همین، وقتی در این جا از مجموعه 
داستان »انجیرهای سرخ مزار« حرف می زنم 
به این نکته توجه دارم که اگر قرار باشد یک 
تصویری از افغانستان بحران زده ترسیم شود 
این مجموعه داستان )و احتماال هر داستان 
و  واقعی تر  تصاویر  می تواند  دیگر(  رمان  و 

شفاف تر از زندگی مردم ترسیم کند.
داستان  مجموعه  این  برجسته  عناصر 
»جنگ«،  است.  اجتماعی  ناهنجاری های 
و  »بی قانونی«  »فقر«،  »ناامیدی«، 
اما  است  موضوع ها  این  شامل  »محرومیت« 
موارد  این  از همه ی  بیش  بتوان گفت  شاید 
»خشونت« در این داستان ها برجسته است، 
داستان  در  فیزیکی.  خشونت  صرفا  نه  البته 
و  می کنند  گدایی  فقیر  کودکان  اهلل«  »اهلل 
تحمل  را  طبیعت  سرمای  و  گرما  مجبورند 
کنند. در داستان »عبدل بیتل آمده بود این جا 
بی قانونی  و  زورگویی  خشونت،  نیز  بمیرد« 
در  خشونت  همه  از  بیش  و  است.  نمایان 
داستان »دشت لیلی« برجسته است؛ در حدی 

نیمروز آبیاری خواهد شد. 
 807 هزینه   ی  با  بند  این  سوم  فاز  پروژه   ی 
وزارت  توسعه   ای  بودجه   ی  از  افغانی  میلیون 
انرژی و آب با شرکت داخلی »آسیا  پیشین 
بنا افغان« و شرکت تُرکی »تیم پیک« به   مدت 
سال  بهار  تا  سال 13۹۵  بهار  از  سال  چهار 

13۹۹خ. قرارداد شده  است. 

وعده های بربادرفته
مطابق  کمال   خان  بند  پروژه   ی  بود  قرار 
پیش  ماه ها  یعنی  روان  بهار سال  تا  قرارداد، 
به بهره   برداری برسد؛ اما بنابر دالیل گوناگونی 
این  ارائه می   شود، کار  از سوی مسئوالن  که 
هرچند  نرسیده    است.  به    اکمال  هنوز  پروژه 
مسئوالن أمور، ناامنی، شیوع بیماری کرونا و 
سرمای زمستان را دلیل تأخیر در کار پروژه 
می   دانند، اما عبدالغفار عزیزی فعال مدنی در 
والیت نیمروز، عواملی چون تهدیدهای امنیتی 
عوامل  از  را  حکومت  غیرعملی  وعده   های  و 

اصلی پس   مانی کار این پروژه می   داند. 
و  طالبان  گروه  تهدیدهای  هم  دیگر  برخی 
مداخله   ی کشورهای همسایه را، از عوامل دیگر 

ژانری  را  اخالقی  اعتراض  گویای  رمان های 
بدانند که غرب در آن به استادی رسید. تمرکز 
روی این ژانر به آن ها کمک می کند که امید 
به آزادی و برابری و نه تکنولوژی را مهم ترین 

میراث غرب بدانند... .«
را  فلسفی  تالش های  مقاله  این  در  رورتی 
اگرچند عمیق ولی ماهیت گرایانه و نه چندان 
را  ادیبان  و  رمان نویسان  تالش  و  جزئی نگر 
جزئی نگر و نه چندان عمیق اما موفق توصیف 
می کند. او تالش نوع اول را »نظریه« می نامد 
و تالش نوع دوم را »روایت«. خالصه ی سخن 
و  رمان  که  است  این  مقاله  این  در  رورتی 
به  داستان تصویر شفاف تر و واضح تر نسبت 
این  با  از یک جامعه ترسیم می کند.  فلسفه 
پیش زمینه چند مورد کلی را در مورد مجموعه 
داستان »انجیرهای سرخ مزار« بیان می کنیم.

چهره افغانستان در این مجموعه داستان
رویکرد این یادداشت مختصر مبتنی بر سخن 
رورتی در مقاله ی »هایدگر، کوندرا و دیکنز« 

تاکنون  بند  این  بلکه  نشده   ،  تکمیل  تاکنون 
آماده   ی آب   گیری    هم نیست. 

وضعیت و پیشینه   ی پروژه
به   نقل از منابع محلی، پیشینه   ی بند کمال   خان 
در  نیمروز  والیت  چهاربرجک  ولسوالی  در 
از  بیش  زرنج،  شهر  کیلومتری  فاصله   ی ۹۵ 
700 سال پیش به    زمانی برمی   گردد که مردی 
به   نام »کمال   خان« با استفاده از امکانات ابتدایی 
و نیروی مردمی دست به   کار ساخت   وساز یک 
کشاورزی  زمین   های  تا  شد،  آب   گردان  بند 

شان   را آبیاری کنند.
سردار  حکومت  13۵6خ.  سال  در 
کمال   خان  بند  نخست  فاز  محمدداوودخان، 
به   شکل معیاری اعمار شد. فاز دوم آن در سال 
13۹0خ. حکومت حامد کرزی ساخته شد و 
فاز سوم آن در سال 13۹۵ حکومت محمد 

اشرف غنی که تااکنون ادامه دارد.
به   گفته   ی مسئوالن محلی، با بهره   برداری بند 
کمال   خان، افزون   بر تولید 7 تا ۹ میگاوات برق 
با ذخیره    شدن میلیون   ها مترمکعب آب، بیش   از 
والیت  در  کشاورزی  زمین  180هزارهکتار 

مزار«،  سرخ  »انجیرهای  داستان  مجموعه 
زمستان  محمدی،  محمدحسین  نوشته ی 
سال 1383 در تهران چاپ شد. این مجموعه 
گلشیری  ادبی  »جایزه ی  برنده ی  داستان 
سال  اول  داستان  مجموعه  بهترین  به عنوان 
جایزه  دوره ی  سومین  »برنده   ،»138۴
جایزه ی  »برنده ی  و   »138۴ اصفهان  ادبی 
صلح افغانستان در سال 1387« شده است. 
همچنین، این مجموعه داستان چند سال قبل 
در جشنواره بین المللی خاورمیانه و افریقا در 

شهر فلورانس ایتالیا نیز جایزه گرفته است.
کتاب از چهارده داستان عمدتا کوتاه تشکیل 
شده است که به ترتیب عبارت اند از»مرد گان«، 
»عبدل بیتل آمده بود این جا بمیرد«، »بچه ها 
بیدار نشوند«، »اهلل اهلل«، »فاتیا«، »ما را هم 
سرخ  »انجیرهای  »َکنِچنی«،  می کشند«، 
مزار«، »پری دریایی«، »شب باد و باران«، »... 
و باران می بارید«، »دشت لیلی«، »شب مه«، 
روی هم رفته  می جفند«.  صبح  تا  »سگ ها  و 
تم اصلی این مجموعه داستان را موضوعات 
اجتماعی به خود اختصاص داده است. اما از 
آن جایی که بررسی تمام این داستان ها فرصت 
بیشتر می طلبد من تالش می کنم با نگاه  کلی 
و تأکید بیشتر بر روی داستان »دشت لیلی« 

نکاتی را این جا تذکر بدهم.

»روایت« به جای »نظریه«
ریچارد رورتی در مقاله ی »هایدگر، کوندرا و 
دیکنز« وضعیت خیالی ای را به تصویر می کشد 
که در آن قاره اروپا به نابودی کشانده می شود. 
و  آسیا  قاره های  از  مردمانی  آن  با  همزمان 
شناخت  برای  که  می آورد  نظر  در  را  افریقا 
تا  از چندصد سال تالش می کنند  اروپا بعد 
چهره ی واقعی تر از اروپای نابودشده را ترسیم 
کنند. قبل از آن اما رورتی یک امکان را در نظر 
می گیرد: قبل از نابودی شما می توانید مقداری 
کتاب فلسفی و رمان را در جایی پنهان کنید 
تا بعدا به کمک آن ها بتوانید شناخت واقعی تر 
از اروپا داشته باشید. بعد رورتی ادعا می کند 
که کتاب های رمان و داستان می تواند بهتر از 
کتاب های فلسفی به ما کمک کند تا چهره 
واقعی تر از اروپای نابودشده را ترسیم کنیم. 
آفریقایی های  و  آسیایی ها  »اگر  او می نویسد 
تخیلی من بنا به دالیلی ناچار بودند که فقط 
آثار یکی از این دو ]هایدگر و چارلز دیکنز[ 
را نگه دارند، من بیشتر ترجیح می دادم آثار 
دیکنز حفظ شود، چرا که دیکنز می توانست 
بسیار بیش از هایدگر یا هر فیلسوف دیگری 
به آنان در دستیابی به دیدگاه هایی که برای 
بود،  فرد  به  منحصر  بسا  چه  و  مهم  غرب، 
کمک کند. دیکنز می توانست کمکی باشد تا 
مردم به جای رساله فلسفی، رمان و به خصوص 

رییس  جمهور غنی در یک    سال، دو بار وعده 
کشور  جنوب  در  را  کمال   خان  بند  که  کرد 
افتتاح خواهد کرد؛ اما تاکنون با گذشت ماه ها 
محمداشرف  نشده  است.  عملی  وعده  این 
غنی، رییس  جمهوری کشور، یک سال پیش 
)17 / 10 /13۹8خ.( در سفری که به    والیت 
نیمروز داشت، به    مردم این والیت وعده کرد 
که تا چهار ماه دیگر، بند کمال   خان را افتتاح 
خواهد کرد: »منحیث رییس  جمهورتان وعده 
می   سپارم که تا چهار ماه دیگر، بند کمال   خان 

تکمیل و افتتاح می   گردد.«
آقای غنی در    تاریخ ۵ اسد سال روان بار دیگر 
در سفری به والیت نیمروز، چنین وعده کرد: 
»تا چهار ماه دیگر کاسه   خانه   ی بند کمال   خان 
پُر  همیشه  این  از  بعد  و  می   گردد  آب  از  پُر 
خواهد بود.« با گذشت ماه ها این وعده   ها عملی 

نشد.
وعده   هایی که به   باور برخی از نمایندگان مردم 
در شورای ملی کشور، تنها جنبه عوام فریبی 
خرمن  سر  وعده های  رییس جمهور  و  دارد 
مردم  نماینده  احمدی  گل   احمد  می دهد. 
نیمروز در مجلس نمایندگان نیز، حکومت را 
به عدم پاسخ   گویی در برابر مردم و خانه   ی ملت 
متهم می   کند و می   پذیرد که منحیث نماینده 
مردم نیمروز، تا حاال نمی   داند چه    مقدار پول در 
این پروژه به    مصرف رسیده، شرکت پیمان   کار 
آن کیست، با کدام نهاد قرارداد شده و دلیل 
احمدی  آقای  چیست؟  آن  کار  در  تأخیر 
می   گوید که نه   تنها کار کانال   های انتقال آب 

که آدم ها زنده زنده خون همدیگر را می مکند؛ 
البته این خشونت ها بیشتر از سر استیصال و 
بیچارگی صورت می گیرد. این خشونت ها اما 
همان طور که بدون دلیل رخ نمی دهند علت 
واحد هم ندارند. ناکارآمدی سیاسی، جهالت، 
دست  همه وهمه  اشتباه  ایدئولوژی های 
به وجود  را  وضعیت  این  داده  هم  دست  به 
می آورد. در داستان »دشت لیلی« می خوانیم: 
چه  آ ن ها  می فهمیدم  که  بودم  من  »فقط 
می گویند. »خفه شدیم، اُ نامسلمان ها دروازه 
را باز کنید، خفه شدیم، کباب شدیم.« و همان 
نفر پهلویی ام که قرآن می خواند، سرش را باال 
ریش هایش  بین  که  همان طور  و  بود  کرده 
و  زنده هستند!«  را می خاراند، گفت: »هنوز 
دوباره سرش را در الی قرآن جیبی اش فرو 
برده بود. و آن ها هنوز چیغ می زدند« )دشت 
داستان  پایان  در  بعد  و  ص122(.  لیلی، 
می خوانیم »دهانم را باز می کنم تا هوای پر 
از خاک و ریگ را به درون شش هایم بفرستم، 
ولی دهانم پر از خاک می شود و چشم هایم را 
که بازند و بسته نمی توانم و خاک و خاک... 
 ». خاک...  خاک...  خاک...  خاک...  خاک... 

)دشت لیلی، ص136(.
در داستان »دشت لیلی« آدم های زیاد درون 
یک کانتینر حبس شده اند و می روند تا زیر 
اکثریت  البته  شوند.  دفن  خاک  خروارها 
این آدم ها قبل از رسیدن به کشتارگاه تلف 
را  آن ها  کانتینر  میان  فضای  زیرا  می شوند 
هالک می کنند. فضای درون کانتینر به شدت 
تاریک، بسیار گرم و سوزناک و تحمل ناپذیر 
افراد درون کانتنر  است. برعالوه، دست وپای 
نیز بسته است. »حاال باز باریکه ی نور را که 
بین کانتینر می تابد و در فضای بویگین این جا 
سرگردان است، می بینم... . خدایا من هم پخته 
می شوم. حتمی دوباره تمام جان و کاالهایم از 
عرق تر می شوند و به سختی می توانم نفس 
بکشم. نی، دیگر آبی در جانم نمانده که عرق 
بویگین تر کند.  را  شود و هوای بین کانتینر 
و  استفراغ  بد  بوی  و  مرده ها  عرق  تند  بوی 
شاید هم بوی بد ریخ بعضی ها که در سرشان 
رفته فضای کانتینر را پر کرده است... . دیگر 
هوایی در فضای کانتینر نمانده تا نفس بکشم. 
باال  را  خودم  تا  نمانده  جانم  در  جان  دیگر 
بکشانم...« )ص13۴(. این فضا بی شباهت به 
فضای کلی حاکم بر افغانستان نیست! می توان 
گفت فضای حاکم بر افغانستان شبیه به همان 
فضای درون کانتینر است که در این داستان 

توصیف شده است.
برحسب معمول، ما این جا ناچاریم بازهم یکی 
کنیم:  تکرار  را  کلیشه ای  سخنان  همان  از 
وجود  اگر  ندارد،  وجود  افغانستان  در  قانون 
اعمال  هرجا  در  زورمندان  نفع  به  هم  دارد 

عنوان  کمال   خان  بند  پروژه   ی  کار  پس مانی 
می   کنند.

نعمت   اهلل صدیقی، عضو شورای والیتی نیمروز، 
کشورهای همسایه و گروه طالبان را به مداخله 
و حمله   ی مسلحانه متهم کرده و ادعا می   کند 
همسایه     کشورهای  با  تبانی  در  طالبان  که 
چندین بار تالش کرده   اند تا این بند را تخریب 

کنند.
اما ذبیح   اهلل مجاهد سخن   گوی طالبان، هرگونه 
حمله بر تأسیسات عام   المنفعه از سوی افراد 
مربوط به    این گروه را رد کرده، می   گوید که این 

اتهام   ها همه تبلیغاتی و بی   اساس  است.
بربنیاد اطالعات مسئوالن محلی، در سه سال 
پسین چندین   بار بند کمال   خان و پوسته   های 
امنیتی اطراف آن مورد حمله    ی مسلحانه قرار 
گرفته    است که در سه حمله   ی آن، تلفاتی نیز 
به نیروهای امنیتی و مهاجمان وارد شده    است:

بر  13۹6خ.  اسد   1۴ مسلحانه   ی  حمله   ی   -
پوسته   ی امنیتی بند کمال   خان، یک سرباز و 

یک مهاجم کشته شده   اند.
13۹7خ.  عقرب   22 مسلحانه   ی  حمله   ی   -
امنیتی چورازر، دو سرباز و پنج  بر پوسته   ی 

عباس اسدیان

یونس رووفی، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
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اوقات  گاهی  می زدیم.  نفس نفس  گاو  مثل  می کردیم.  حس  را  خود  بد  نفس 
نمی شد،  برپا  خودش  غش کرده  فرِد  اگر  می کردند.  غش  تای مان  دو  یکی 
با  یا  می کرد؛  پا  به  را  او  سخت  دادن  تکان  با  و  می آمد  سروقتش  نگهبانی 
سیلی ای محکم بیدارش می کرد. اگر او دوباره زمین می خورد، نگهبان ها او را 
از اتاق بیرون می کشیدند و ما دیگر هرگز نمی دیدیمش. هیچ وقت. اوایل این 
موضوع مرا شوکه می کرد، اما بعدا بهش عادت کرده بودم. آدمی به هرچیزی، 

حتا وحشت عادت می کند.

با جامعه اویغورهای تبعیدی بروید. کریم در 
پروپاقرص  شرکت کنندگان  از  یکی  آن زمان 
این گردهمایی ها بود. دخترکم فقط یکی دو 
بار شرکت کرده بود. من، هرگز. سیاست برای 
من نیست. از زمانی که سین کیانگ را ترک 
کردم، عالقه ام به سیاست کم تر شده و بیشتر 

نه.
در این جریان ناگهان مأمور مشتش را روی 

میز اتاق بازجویی کوبید.
»می شناسی اش نه؟«
»آره. دخترم است.«

»دخترت یک تروریست است!«
تظاهرات  آن  در  چرا  او  نمی دانم  »نیست. 

حضور داشته.«
هی تکرار می کردم که »نمی دانم. نمی دانم او 
آن جا چه می کند. او هیچ کار اشتباهی نکرده. 
نیست.  تروریست  دخترم  می خورم.  قسم 

شوهرم تروریست نیست!«
بقیه بازجویی را به خاطر نمی آورم. تنها چیزی 
پرسش های  دخترم،  عکس  دارم  یاد  به  که 
من  بیهوده ی  پاسخ های  و  بازجوها  تهاجمی 
فقط  کشید،  طول  مدت  چه  نمی دانم  بود. 
خاطرم است که وقتی کار تمام شد، با اعصاِب 
بروم؟  می توانم  »حاال  پرسیدم:  به هم ریخته 
یکی شان  است؟«  شده  تمام  این جا  کارمان 
گفت: »نخیر گلبهار هائیتیواجی. کار ما تمام 

نشده است.«
»به راست! به چپ! راحت باش!«

چهل نفر بودیم. در یک اتاق. همه زن بودیم. 
همه لباس خواب آبی به تن داشتند. اتاق مان 
بود.  معمول  مستطیلی  درسی  کالس  یک 
سوراخ های  از  که  بزرگ  فلزی  کرکره  یک 
ریز آن نور به داخل اتاق راه می یافت، دنیای 
بیرون را از ما پنهان می کرد. یازده ساعت در 
روز، جهان ما به همین اتاق خالصه می شد. 
دم پایی هامان روی کف پوش مشمع اتاق جیر 
جیر صدا می داد. دو سرباز هان وقت را قید 
پایین  و  باال  اتاق  در  بی وقفه  ما  و  می کردند 
»تربیت  رفتن ها  پایین  و  باال  این  می رفتیم. 
بدنی« نام داشت. اما در واقع از آموزش نظامی 

کم نبود.
این سو  به  هماهنگ  ما  فرسوده ی  جسم 
در  گوشه،  آن  به  گوشه  این  از  آن سو،  و 
حرکت بود. وقتی سرباز فریاد »راحت باش!« 
هنگ  ماندارین،  چینی  زبان  به  می کشید، 
یخ زده  آدم های  از  اقیانوسی  به  زندانیان  ما 
تبدیل می شد. او کسی بود که دستور می داد 
یک  حتا  یا  نیم ساعت،  ما  بمانیم.  بی حرکت 
ساعت کامل و گاه حتا بیشتر از یک ساعت 
حسی  جریان  این  در  می ماندیم.  بی حرکت 
را  پاهای مان  به  و سوزن  خار  شبیه خلیدن 
بی تاب  و  گرم  هنوز  که  بدن هامان  داشتیم. 
مرطوب  گرمای  در  استوارماندن  برای  بود، 
حس  را  خود  بد  نفس  می کرد.  تقال  اتاق 
می کردیم. مثل گاو نفس نفس می زدیم. گاهی 
اگر  می کردند.  غش  تای مان  دو  یکی  اوقات 
فرِد غش کرده خودش برپا نمی شد، نگهبانی 
او  دادن سخت  تکان  با  و  می آمد  سروقتش 
را به پا می کرد؛ یا با سیلی ای محکم بیدارش 
می خورد،  زمین  دوباره  او  اگر  می کرد. 
نگهبان ها او را از اتاق بیرون می کشیدند و ما 
دیگر هرگز نمی دیدیمش. هیچ وقت. اوایل این 
موضوع مرا شوکه می کرد، اما بعدا بهش عادت 
کرده بودم. آدمی به هرچیزی، حتا وحشت 

عادت می کند.
از آوردن من به این  ماه جون 2017 بود و 
اردوگاه سه روز می گذشت. پس از حدود ۵ 
کارامای  پولیس  ایستگاه  سلول های  در  ماه 
بی رحمی های  و  مکرر  بازجویی های  برای 
خودسرانه )در یک مرحله مرا به مدت 20 روز 
به عنوان تنبیه به تختم زنجیر کردند، گرچه 
گفتند  من  به  چه(  برای  نفهمیدم  هیچ گاه 
که مرا به »مدرسه« می فرستند. قبال هرگز 
درباره این مدارس اسرارآمیز، یا دوره های به 
من  به  بودم.  نشنیده  آن  آموزشی  اصطالح 
گفتند حکومت این مدارس را برای »اصالح« 
اویغورها ساخته است. زنی که هم سلولی ام بود 
گفت که این به اصطالح مدارس مثل مکاتب 
همه  آن  استادان  فقط  بود،  خواهد  معمولی 
از قوم هان هستند. او گفت که وقتی از این 
مدرسه فارغ شویم، آزادیم که به خانه هامان 

برویم.
»مدرسه«ای که قرار بود مرا به آن بفرستند 

اصطالح  به  این  کردند.  قدعلم  کویری 
طریق  از  »تحول  اردوگاه های  به  مدارس 
آموزش« معروف بودند. بازداشت شدگان برای 
شست وشوی مغزی )و بدتر از آن( به آن جا 

منتقل می شدند.
نمی خواستم به سین کیانگ برگردم، اما فکر 
کردم که حق با کریم است که هی می گفت 
دلیلی ندارد نگران باشم. سفر فقط چند هفته 
بازجویی  برای  حتما  »آن ها  می کشد،  طول 
کامال  این  نترس.  اما  آمد  خواهند  سراغت 

طبیعی است،« کریم مرا اطمینان می داد.
***

پس  روز  چند   ،2016 نوامبر   30 روز  صبح 
در  نفت  دفتر شرکت  به  به چین،  ورودم  از 
کارامای رفتم تا اسناد بازنشستگی ام را امضا 
همان  لکه دار،  دیوارهای  با  دفتری  در  کنم. 
حساب دار هان و منشی اش که پشت صفحه ی 

رایانه اش قوز کرده بود، نشسته بودند.
پولیس  ایستگاه  به  مرا  سفرم  بعدی  مرحله 
»کونلون«، در فاصله 10 دقیقه ای با موتر از 
راهم  در  کشاند.  نفت،  مرکزی شرکت  دفتر 
به سمت ایستگاه پولیس پاسخ هایم را برای 
است  قرار  می کردم  فکر  که  پرسش هایی 
کردم  سعی  کردم.  آماده  شود،  پرسیده  ازم 
این که  از  خودم را پوالدین نشان دهم. پس 
و  تنگ  اتاق  به  مرا  دادم،  تحویل  را  وسایلم 
بی روحی بردند. اتاق بازجویی بود. قبال هرگز 
پایه میز، دو  بازجویی ندیده بودم. یک  اتاق 
صندلی بازجوها را از صندلی که من رویش 
نشسته بودم جدا می کرد. صدای آرام خش 
تمیز،  نه چندان  تخته سفید  بخاری،  خش 

سرمایه گذاری کالن کرده است. سین کیانگ 
ــ البته یک سین کیانگ صلح آمیز، باز برای 
جدایی طلبانه  گرایش های  از  عاری  تجارت، 
ساده تر،  عبارتی  به  و  قومی؛  تنش های  و 
برای  ــ  اویغورهایش  منهای  سین کیانگ 
برنامه ی بزرگ رییس جمهور شی  جین پینگ 

حیاتی است.
من و دخترانم در ماه می 2006، درست قبل 
از آن که سین کیانگ وارد دوره ی بی پشینه ی 
سرکوب و ستم شود، به فرانسه گریختیم. به 
دخترانم که در آن زمان 13 و 8 ساله بودند، 
مثل پدرشان پناهندگی داده شد. شوهرم با 
خود  گذشته ی  از  فرانسه  در  پناهنده شدن 
فرانسوی  گذرنامه  گرفتن  بود.  بریده  کامل 
در واقع تابعیت چینی وی را سلب کرده بود. 
برای من اما گرفتن گذرنامه فرانسوی حس 
به  قادر  هرگز  من  اینکه  داشت.  وحشتناکی 
بازگشت به سین کیانگم نخواهم بود. چگونه 
می توانستم برای همیشه از ریشه ی خودم، از 
عزیزانی که آن جا داشتم، از والدینم، خواهران 
تصور  را  مادرم  کنم؟  خداحافظی  برادرانم  و 
می کردم که سال هاست زندگی دشواری دارد 
و سرنوشتش این خواهد بود که تک و تنها در 
بمیرد. دست  روستایش در کوه های شمالی 
شستن از تابعیت چینی ام به معنای رهاکردن 
قانع  را  خودم  نمی توانستم  بود.  نیز  مادرم 
کنم. پس به جای درخواست تابعیت فرانسه، 
 10 هر  که  کردم  اقامت  اجازه ی  درخواست 

سال بشود تمدیدش کرد.
اتاق  اطراف  به  وقتی  تماس  پایان  از  پس 
شهرستان  در  آپارتمان مان  ساکِت  نشیمن 
هجوم  از  سرم  مغز  می کردم،  نگاه  »بولون« 
پرسش هایی که داشتم صدا می داد. چرا آن 
آیا  برگردم؟  کارامای  به  که  می خواهد  مرد 
این حیله ای برای کشاندن من به دام پولیس 
برای  چیزی  چنین  آخر  است؟  بازجویی  و 
اویغورهایی که در فرانسه زندگی می کنند و 

من می شناسم شان اتفاق نیفتاده بود.
گرفت.  تماس  بازهم  مرد  و  گذشت  روز  دو 
خانم  بگیرید  وکیل  ندارد  »امکان  گفت:  او 
کارامای  به  شخصا  باید  شما  هائیتیواجی. 
گفتم  خودم  با  شدم.  تسلیم  من  بیایید.« 

مسأله فقط امضای چند سند است.
خواهم  آنجا  بتوانم  این که  محض  به  »باشه. 

بود«.
را  وجودم  لرزشی  کردم  قطع  را  تلفن  وقتی 
فراگرفت. از بازگشت به سین کیانگ وحشت 
بود  کرده  تالش  تمام  روز  دو  کریم  داشتم. 
خاطر مرا آرام کند اما احساس بدی داشتم. 
محاصره  در  کارامای  شهر  سال  آن وقت  در 
باد  می گرفت.  قرار  سوزان  و  سرد  زمستانی 
یخ زده ای در خیابان ها، بین ردیف مغازه ها و 
ساختمان های آپارتمانی زوزه می کشید. غیر 
از چند نفر که برای مقابله با سرما خودشان 
را پتوپیچ کرده بودند، دیگر خیابان ها خالی 
بود. اما این شهِر سرد با خیابان های یخ زده و 
خالی از انسان نبود که مرا به وحشت انداخت. 
بلکه تدابیر سخت گیرانه ای بود که بر شهر و 
مردمانش حاکم بود. هرکسی که پا از خانه ی 
بدون  داشت  امکان  بیرون می گذاشت،  خود 

هیچ دلیلی بازداشت شود.
اما  نبود،  بیگانه  خیلی  برایم  وضعیت  این 
سال  شورش های  از  حاکم  حزب  استبداد 
بین  خشونت ها  )فوران  ارومچی   200۹
اویغورها و مردم هان که منجر به کشته شدن 
بود.  شده  آشکارتر  بعد  به  شد(  نفر   1۹7
شورش سال 200۹ ارومچی نقطه عطفی در 
تاریخ معاصر سین کیانگ به شمار می رود. بعد 
از آن شورش حزب کمونیست یکی دو نفر را 
اویغور را گناه کار دانست و  نه بلکه کل قوم 
ادعا  این  با  را  سیاست های سرکوب گرانه اش 
که خانه های اویغورها کانون اسالم رادیکال و 

تجزیه طلبی است، توجیه کرد.
تابستان سال 2016 سین کیانگ شاهد ورود 
یک بازیگر جدید در جدال طوالنی بین قوم 
»چن  بود.  کمونیست  حزب  و  ایغورها  ما 
کوانگو«، که شهرتش را مدیون تدابیر نظارتی 
سخت گیرانه ای است که قبال در تبت اعمال 
کرده بود، به عنوان رییس استان سین کیانگ 
انتخاب شد. پس از ورود او به منطقه سرکوب 
یافت.  شدت  چشم گیری  به طرز  اویغورها 
هزاران نفر به »مدارس« اعزام شدند؛ مدارسی 
سکونت گاه های  حاشیه ی  در  یک شبه  که 

گلبهار هائیتیواجی و روزن مورگات، گاردین
مترجم: جلیل پژواک

بود گفت »راستش  مردی که آن سوی خط 
نفت  شرکت  یک  حساب داری«  بخش  در 
اول  بود.  ناآشنا  برایم  صدایش  می کند.  کار 
نفهمیدم برای چه تماس گرفته بود. ماه نوامبر 
2016 بود و من از 10 سال پیش که چین را 
به مقصد فرانسه ترک کرده بودم، در رخصتی 
بدون معاش این شرکت به سر می بردم. تلفن 
می توانستم  سختی  به  شد.  وصل  و  قطع 

صدایی بشنوم.
باید  »شما  گفت:  بود  پشت خط  که  مردی 
برای امضای اسناد بازنشستگی  تان به کارامای 
برگردید، خانم هائیتیواجی.« کارامای شهری 
در استان سین کیانگ در غرب چین است و 
شرکت  کارمند  سال   20 از  بیش  برای  من 
»در  گفتم:  بودم.  شهر  این  در  مستقر  نفت 
این صورت می خواهم وکیلی به نمایندگی از 
از دوستانم در  انجام دهد. یکی  من کارم را 
کارامای به امور اداری من رسیدگی می کند. 
الزم است برای امضای چند ورق به کارامای 
برگردم؟ این همه راه برای چنین کار اندکی؟ 

آن هم االن؟«
مرد پشت تلفن جوابی نداشت. گفت که دو 
روز دیگر دوباره تماس می گیرد و تا آن زمان 
به  دوستم  هست  امکانش  که  ببیند  باید 

نمایندگی از من کارم را پیش ببرد یا خیر.
سال 2002 همسرم، کریم، در جست وجوی 
به  نخست  او  کرد.  ترک  را  سین کیانگ  کار 
ناامید  سال  یک  از  پس  اما  رفت  قزاقستان 
بازگشت. سپس ناروی را امتحان کرد. بعد هم 
فرانسه رفت. آن جا درخواست پناهندگی داد 
و وقتی مستقر شد، من و دو دخترمان نیز به 

او ملحق شدیم.
کریم همیشه می دانست که در سین کیانگ 
ماندنی نیست. این فکر حتا قبل از این که ما در 
شرکت نفت استخدام شویم، در ذهن او ریشه 
در  که  بودیم  دانشجو  دو  هر  ما  بود.  دوانده 
ارومچی، بزرگ ترین شهر استان سین کیانگ، 
باهم آشنا شدیم و پس از فارغ التحصیلی به 
جست وجوی کار شروع کردیم. سال 1۹88 
بود. در آگهی های کاریابی در روزنامه ها اغلب 
عبارت کوچکی با خط ریز خودنمایی می کرد: 
عبارت  این  نمی کنیم.  استخدام  را  اویغورها 
کوچک هیچ گاه دست از سر کریم برنداشت. 
درحالی که من سعی می کردم تبعیض را که 
بگیرم،  نادیده  می کرد،  دنبال  را  ما  همه جا 

کریم اما نمی توانست بی خیالش شود.
در  مهندسی  سّمت  فارغ التحصیلی،  از  پس 
شرکت نفت در کارامای به ما پیشنهاد شد. 
ماجرای  زود  خیلی  اما  بودیم.  آورده  شانس 
پاکت سرخ شروع شد. هر سال جدید قمری، 
را  ساالنه  پاداش های  شرکت  رییس  وقتی 
اویغورها  به  می کرد،  توزیع  کارکنانش  به 
که  می شد  داده  رنگی  سرخ  پاکت های 
مبلغش کم تر از آنچه بود که به همکاران ما 
که متعلق به گروه قومی مسلط چین، هان، 
بودند، تقدیم می شد. دیری نگذشت که تمام 
کارکنان اویغور این شرکت از دفتر مرکزی به 
حومه ی شهر منتقل شدند. گروه کوچکی از 
ما اعتراض کردند؛ من اما جرأت نکردم. چند 
ماه بعد وقتی سّمت ارشدی اعالم شد، کریم 
درخواست داد. او هم واجد شرایط بود و هم 
در کار خود ارشد بود. دلیلی نداشت که این 
فرصت ازش دریغ شود. اما سّمتی که اعالم 
هان  که  گرفت  تعلق  کارمندی  به  بود  شده 
بود و حتا مدرک مهندسی هم نداشت. سال 
2000، یک شب کریم خانه آمد و گفت که 
است. گفت که »دیگر  را ترک کرده  کارش 

بس ام است.«
غریب  ما  برای  می کرد  تجربه  شوهرم  آنچه 
نبود. از سال 1۹۵۵ که چین کمونیست منطقه 
سین کیانگ را به عنوان »منطقه خودمختار« 
به »سرزمین چین« الحاق کرد، ما اویغورها 
شدیم.  تبدیل  بزرگ«  »چین  خارچشم  به 
برای  را  استراتژیک  داالن  سین کیانگ حکم 
سرزمین چین دارد و حزب کمونیست حاکم 
چین به هیچ وجه نمی خواهد کنترل آن را از 
ابریشم  »جاده  روی  حزب  این  دهد.  دست 
طراحی شده  زیربنایی  پروژه ی  که  جدید« 
طریق  از  اروپا  به  چین  وصل کردن  برای 
آسیای میانه است و منطقه ی ما، سین کیانگ، 
نقش یکی از محورهای مهم این پروژه را دارد، 

را  بازجویی  صحنه ی  این ها  کم رنگ؛  نورِ 
آماده کرده بود. من و بازجوها درباره دالیل 
رفتن من به فرانسه، شغلم در نانوایی و کار 
در کافه تریایی در منطقه تجاری ال دفنس« 

پاریس بحث کردیم.
سپس یکی از مأموران عکسی را به من نشان 
داد. نشان که نه، زیر بینی ام فرو بردش. خونم 
به جوش آمد. عکس، چهره ای را نشان می داد 
که با آن گونه های پُر و بینی باریک، برایم مثل 
چهره ی خودم آشنا بود. عکس دخترم گلهمار 
بود. عکس، او را مقابل میدان »دوتروکادرو« 
من  که  زمستانی  ُکت مشکی  با  پاریس،  در 
بهش هدیه داده بودم، نشان می داد. در عکس 
دخترکم لبخند می زد، پرچم کوچک ترکستان 
شرقی در دستش بود. پرچمی که دولت چین 
ممنوع کرده است. پرچمی که برای اویغورها 
نماد جنبش استقالل منطقه است. عکس در 
جریان یکی از تظاهرات هایی که توسط شعبه 
فرانسه »کنگره جهانی اویغورها« سازمان دهی 
جهانی  کنگره  بود.  شده  گرفته  بود،  شده 
اویغورها، نماینده ی اویغورهای در تبعید است 
و علیه سرکوب چین در سین کیانگ صدای 

خود را بلند می کند.
آدمی  چه  فرانسه  در  گردهمایی ها  چنین 
سیاسی باشید چه نه، بیش از هرچیز دیگری 
برای اویغورها دقیقا مانند جشن تولد، عید و 
جشنواره نوروز در بهار، فرصتی برای دورهم 
برای  می توانید  هم  شما  است.  جمع شدن 
در  سین کیانگ  در  سرکوب  علیه  اعتراض 
مثل  هم  کنید،  گردهمایی ها شرکت  چنین 
گلهمارِ من برای دیدن دوستان و آشناشدن 

گوالک چین؛ 

داستان یک ابزمانده
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تازه واردها را از چهره های 
پریشان شان می شناختیم. 
آن ها )مثل روزهای اول ما( هنوز 
سعی می کردند در راهروها به 
چشمان مان نگاه کنند. آن هاییی 
که مدتی می شد آن جا بودند، مثل 
من، به پاهامان نگاه می کردیم. ما 
برخالف تازه واردها، مانند ربات ها 
در ردیف های به هم چسبیده 
دست و پا می زدیم. وقتی سوت 
هوشیارباش زده می شد، بدون 
هیچ احساسی، مثل ربات ها، 
دستور را اجرا می کردیم. خدای 
خوب، با ما چه کار کرده بودند؟

باور کنم؛ این که اویغورها تروریست هستند و 
پس من هم، گلبهار نام، به عنوان اویغوری که 
10 سال در فرانسه در تبعید زندگی کرده، 
یک تروریست بودم. پروپاگاندا موج پشت موج 
بر سرم هوار می شد و من کم کم عقلم را از 
دست دادم. تکه هایی از روحم ُخرد شد و ازهم 
گسیخت، به زخم هایی تبدیل شد که هرگز 
بهبود نخواهد یافت. در جریان بازجویی های 
خشن پولیس من زیر ضربات جلوی پای شان 
زانو زدم و پیشانی بر زمین نهادم... اعترافات 
دروغ کردم. آن ها توانستند مرا متقاعد کنند 
بپذیرم همان قدر  را  زودتر جرمم  که هرقدر 
زودتر قادر به ترک آن جا خواهم بود. خسته و 
درمانده، سرانجام از پا درآمدم. چاره ی دیگری 
نداشتم. هیچ کس نمی تواند تا ابد با خودش 
بجنگد. مهم نیست که چقدر خستگی ناپذیر 
کنید،  مبارزه  مغزی  ماشیِن شست وشوی  با 
او کار موذیانه خودش را انجام می دهد. تمام 
آرزوها و عالقه های تان شما را ترک می کند. 
چه چیزی برای تان می ماند؟ سقوط آهسته 
و جانکاه به سمت مرگ یا تسلیم شدن. اگر 
وانمود کنید که تسلیم می شوید، اگر وانمود 
برابر  در  روانی  قدرت  جنگ  در  که  کنید 
با وجود همه ی  باخته اید، دست کم،  پولیس 
هرچند  تکه های  هنوز  رفته،  شما  بر  آنچه 
تا  ماند  خواهد  شما  با  وجودتان  از  شکسته 

یادآوری کند که چه کسی هستید. 
من یک کلمه از آنچه را به آن ها می گفتم باور 
نداشتم. فقط داشتم تمام تالشم را می کردم 

تا یک بازیگر خوب باشم.
محاکمه  یک  از  پس   201۹ آگست   2 در 
کوتاه در حضور چند نفر معدود یک قاضی 

از کارامای مرا »بی گناه« اعالم کرد. سخنانش 
را به سختی می شنیدم. جمله را طوری گوش 
کردم که انگار هیچ ربطی با من ندارد. در آن 
بی گناهی  دفعاتی که  تمام  به  داشتم  لحظه 
خود را سوگند خوردم و به تمام آن شب هایی 
که از عصبانیت از این که کسی باورم نمی کند 
پهلو می شدم، فکر  پهلو آن  این  روی تختم 
می کردم. به لحظاتی فکر می کردم که مجبور 
شدم چیزهایی را که به من نسبت داده بودند 
مجبور  که  دروغی  اعتراف های  به  بپذیرم، 

شدم بکنم، به تمام آن دروغ هایی که گفتم.
دوره  گذراندن  سال  هفت  به  مرا  آن ها 
بازآموزی محکوم کرده بودند. آن ها بدن مرا 
شکنجه کرده بودند و ذهنم را به لبه ی پرتگاه 
جنون کشانده بودند. و حاال، یک قاضی، پس 
از مرور پرونده، تصمیم گرفته بود که نخیر، 
در واقع من بی گناه هستم. من آزاد بودم که 

بروم.

برخی نام ها تغییر داده شده است. این نوشته، 
خالصه ویرایش شده ی کتاب »بازمانده گوالک 
چین« است که توسط گلبهار هائیتیواجی به 
همکاری روزن مورگات تألیف شده و توسط 
انتشارات Editions des Equateurs به 

زبان فرانسوی منتشر شده است.
کالن شده ی  و  اویغور  هائیتیواجی،  گلبهار 
در سال  که  است  منطقه سین کیانگ چین 
فرانسه  به  خانواده اش  همراه  به   2006
 201۹ تا   2017 سال  از  او  کرد.  مهاجرت 
در یکی از اردوگاه های چین برای بازآموزی 

اویغورها زندانی بود.

را  چین  به  وفاداری  سرود  نوعی  ما  می شد. 
بزرگ مان  کشور  »از  می خواندیم:  حفظ  از 
سپاس گزاریم.  حزب مان  از  سپاس گزاریم. 
جین پینگ  شی  مان  عزیز  رییس جمهور  از 
سرود  این  مشابه  نسخه ی  سپاس گزاریم.« 
عصرها کالس را پایان می داد: »آرزو می کنم 
کشور بزرگ من توسعه یابد و آینده ی روشن 
داشته باشد. آرزو می کنم همه قومیت ها یک 
ملت واحد بزرگ را تشکیل دهند. برای رییس 
جمهور شی جین پینگ آرزوی سالمتی دارم. 

زنده باد رییس جمهور شی جین پینگ.«
هر روز یازده ساعت روی صندلی ها میخ مان 
تکرار  را  درس های مان  طوطی وار  و  می زد 
چین  شکوه«  با  »تاریخ  آن ها  می کردیم. 
و  ُستره  تاریخی  می دادند،  درس  ما  به  را 
روی  ظلم.  و  خفت  و  بهره کشی  از  عاری 
بود  داده شده  ما  به  که  کتاب چه هایی  جلد 
شده  نوشته  مجدد«  تربیه  »برنامه  عنوان 
سلسله های  داستان  از  غیر  صفحاتش  بود. 
و  آن ها  باشکوه«  »فتوحات  و  قدرت مند 
»دستاوردهای بزرگ« حزب کمونیست چیز 
دیگری نداشت. این کتاب چه ها حتا بیشتر از 
برنامه درسی در دانشگاه های چین، سیاسی  و 
مغرضانه بود. روزهای اول خنده ام می گرفت. 
ورق  چند  با  می کردند  فکر  واقعا  آن ها  آیا 

پروپاگاندا می توانند ما را بشکنند؟
شد.  شدیدتر  خستگی  روزها  گذشت  با  اما 
من فرسوده شده بودم و نیرویم برای مقاومت  
داشت ته می کشید. تالش کردم تسلیم نشوم 
مان  له کردن  ]صاف کردن[  به  »مدرسه«  اما 
ادامه داد. ]غلتک هایش[ درست روی جسم 
مغزی؛  شست وشوی  می غلتید.  ما  پردرد 

احمقانه  عبارات  تکرار  صرف  را  روزها  کل 
کردن. کل روز هم کافی نبود، مجبور بودیم 
خواب  از  قبل  شام  نان  از  بعد  ساعت  یک 
»مطالعه ی اضافی« کنیم. در این یک ساعت 
درس های تکراری بی انتهای خود را برای بار 
آخر در روز مرور می کردیم. هر جمعه آزمون 
کتبی و شفاهی داشتیم. در امتحان شفاهی 
به نوبت و زیر چشِم مشکوک رهبران اردوگاه، 
هفته  در جریان  که  را  کمونیستی  خورشت 

خورانده بودن مان از حفظ باال می آوردیم.
به  ما  کوتاه مدت  حافظه ی  ترتیب  این  به 
بدترین  زمان  عین  در  و  متحد  بزرگ ترین 
قادر  را  ما  تبدیل شد. حافظه مان  ما  دشمن 
به بلعیدن و سپس باالآوردن محتویات تاریخ 
از  تا  می کرد  شهروندی  وفاداری  سوگند  و 
خوردن تحقیرهای علنی که معلم پخته و در 
باشیم.  امان  مان می ریخت در  برای  بشقاب 
اما همین حافظه توان انتقاد را از ما گرفت. 
خاطرات و افکاری را که ما را به زندگی مان 
پیوند می داد، از ما گرفت. من بعد از مدتی 
دیگر نمی توانستم چهره ی کریم و دو دخترم 
را به وضوح در ذهنم تصویر کنم. روی ما »کار 
از ما چیزی نمی ماند جز  این که  تا  می شد« 
حیوانات بی زبان. کسی هم نمی گفت این کار 

چقدرِ دیگر ادامه دارد.
***

من  بر  را  آنچه  داستان  می توانم  چگونه 
به  چگونه  کنم؟  آغاز  رفته  کیانگ  سین  در 
خشونت  ُسم  زیر  من  که  بگویم  عزیزانم 
پولیس و اویغورهایی مثل خودم که به دلیل 
جایگاهی که یونیفورم شان به آن ها داده بود، 

محل یک کارخانه می رسید )بعدا فهمیدم که 
آنجا مرکز پولیس بوده که بازسازی شده است( 

اما هنوز نمی دانم چقدر بزرگ بود.
کالس  و  خوابگاه  بین  جابه جایی  هنگام  ما 
با تعداد زیادی نگهبان و  از راهروها  و عبور 
زندانبانان زن روبرو می شدیم که باعث شد من 
باور کنم این اردوگاه خیلی بزرگ است. هر 
روز چهره های جدیدی را می دیدم. چهره های 
زامبی مانند و چشم های بادکرده. در همان روز 
به هفت  تعداد اعضای سلول مان  اول ورودم 
با  نفر شدیم.  از سه روز 12  بعد  نفر رسید. 
را  سلول  مجموعه   16 من  ساده،  حساب 
شمردم که هرکدام 12 تخت داشتند. همه 
هم پر از نفر. با این حساب حدود 200 زندانی 
در بایجیانتان نگه داری می شد. دو صد زن که 
از خانواده های شان محروم شده بودند. دو صد 
زندگی که در آن جا تا »اطالع ثانوی« حبس 

شده بودند. و اردوگاه مدام پر و پرتر می شد.
پریشان شان  چهره های  از  را  تازه واردها 
اول  روزهای  )مثل  آن ها  می شناختیم. 
به  راهروها  در  می کردند  سعی  هنوز  ما( 
مدتی  که  آن هایی  کنند.  نگاه  چشمان مان 
پاهامان  به  من،  مثل  بودند،  آن جا  می شد 
نگاه می کردیم. ما برخالف تازه واردها، مانند 
ربات ها در ردیف های به هم چسبیده دست 
زده  هوشیارباش  سوت  وقتی  می زدیم.  پا  و 
ربات ها،  مثل  احساسی،  هیچ  بدون  می شد، 
دستور را اجرا می کردیم. خدای خوب، با ما 

چه کار کرده بودند؟
مقایسه  در  تئوری  فکر می کردم کالس های 
با دوره تربیت بدنی برای مان راحت تر است. 
اما بدتر بودند. معلم چشم از ما بر نمی داشت 

سیلی مان  می آورد  گیر  که  فرصتی  هر  و 
من  هم کالسی های  از  یکی  روز  یک  می زد. 
یا  از خستگی  بود،  که زنی حدودا 60 ساله 
سیلی  معلم  بست.  را  چشمانش  ترس،  هم 
وحشیانه ای به او زد، و گفت: »فکر می کنی 
باید  می خوانی؟  دعا  داری  که  نمی بینمت 
مجازات شوی!« نگهبان ها سر رسیدند و او را 
با خشونت از اتاق بیرون بردند. یک ساعت بعد 
او با نامه ای که خودش نوشته بود، بازگشت: 
با  کرد  مجبور  را  او  معلم  خودانتقادنامه  اش. 
صدای بلند آن را برای ما بخواند. او که رنگش 
خواند  را  نامه اش  کرد،  اطاعت  بود  پریده 
این  تمام  نشست.  خود  جای  سر  دوباره  و 
مجازات برای چه، برای این که او چشم هایش 

را بسته بود.
از  مردم  وقتی  فهمیدم  روز  چند  از  بعد 
می کنند،  صحبت  مغزی  »شست وشوی« 
منظورشان چیست. هر روز صبح یک مربی 
اویغور به کالِس ساکت ما می آمد. زنی از قوم 
خودمان بود. او به ما »چینی بودن« را آموزش 
رفتار  یاغی  مانند شهروندان  ما  با  او  می داد. 
می کرد که حزب کمونیست مجبور بود از نو 
تربیت شان کند. می خواستم بدانم او در مورد 
همه ی این کارهایی که در حق ما می شد، چه 
اهل  می کرد؟  فکر  اصال  او  آیا  می کند؟  فکر 
کجا بود؟ چگونه از آن جا سردرآورده بود؟ آیا 
او خودش قبل از مربی شدن »تربیت« شده 

بود؟
عبارت  می شدیم.  برپا  همه  او  عالمت  با 
که  بود  خوش آمدیدی   »!Lao shi hao«
آغاز  روزانه  تدریس  ساعت   11 گفتنش  با 

در منطقه »بایجیانتان« در حومه ی کارامای 
موقعیت داشت. پس از خارج شدن از سلول 
این در واقع تمام اطالعاتی بود که من توانسته 
رهسپارش  بود  قرار  که  جایی  درباره  بودم 
شوم، جمع آوری کنم. آن هم از روی عالمتی 
در خندقی خشک شده که در آن چند کیسه 
پالستیکی خالی افتاده بود. ظاهرا قرار بود این 
»دوره آموزشی« دو هفته طول بکشد. پس 
تئوری«  »درس  کالس های  بود  قرار  آن  از 
خواهم  تاب  چگونه  نمی دانستم  شود.  آغاز 
آورد. حتا تعجب می کردم که چگونه تا حال 
توانسته ام دوام بیاورم. بایجیانتان قلمرو انسان 
نبود. تنها سه ساختمانی که هرکدام به اندازه 
یک میدان هوایی کوچک، بزرگ بودند، از دور 
از  ساخته شده  حصار  آن سوی  می شد.  دیده 
این سه  اطراف  در  سیم خاردار کشیده شده 
می کرد  کار  چشم  که  جایی  تا  ساختمان، 

چیزی نبود، جز صحرای خشک و خالی.
زن  نگهبان های  »مدرسه«  در  اولم  روز 
نه،  که  تخت  تخت،  از  پر  خوابگاهی  به  مرا 
هدایت  شماره دار،  اما  خالی  تخته چوب های 
بود.  رسیده  من  از  قبل  دیگری  زن  کردند. 
اسمش نادره بود. شماره ی تختش هشت. به 

من تخت شماره ۹ تعلق گرفت.
نادره اطراف خوابگاه را که بوی تند رنگ تازه 
می داد، به من نشان داد. سطلی برای کارهای 
شخصی )که نادره با عصبانیت آن را لگد زد(، 
پنجره ای با کرکره ی فلزی همیشه بسته، دو 
به  که  اتاق  در گوشه های  مداربسته  دوربین 
تشک  همین.  بود.  حرکت  در  جلو  و  عقب 
نداشت. مبلمان که... حتا خبری از دستمال 
نبود.  ظرف شویی  سینک  و  ملحفه  و  توالت 
فقط ما دو تا بودیم در آن اتاق تاریک و صدای 
بنگ بنگ درهای سنگین سلول ها موقع باز و 

بسته شدن.
قوانین  با  بازآموزی«  »اردوگاه  نبود.  مدرسه 
نظامی و تحت کنترل مسئوالنی بود که آشکارا 
امر درهم شکستن ما را داشتند. سکوت جبری 
بود، ما هم که از نظر جسمی نای حرف زدن 
نداشتیم. با گذشت زمان صحبت های من و 
را صدای  ما  روزهای  کم تر شد.  و  کم  نادره 
ُسوت بیدارباش، غذا بخور و برو بخواب، به سه 
وعده تقسیم می کرد. نگهبان ها چشم از ما بر 
نمی داشتند. هیچ راهی برای رهایی از چشم 
آن ها وجود نداشت. نه می توانستیم با خودمان 
حرف بزنیم، نه می توانستیم دهان مان را پاک 
ترس  از  می کشیدیم.  خمیازه ای  نه  کنیم، 
پس زدن  نشویم.  دعاکردن  به  متهم  این که 
اسالم گرا«  »تروریست  این که  ترس  از  غذا، 
بود. خالف  ناممکن  برای مان  نشویم،  نامیده 
ادعا می کردند  نگهبان ها  مقررات »مدرسه.« 
که غذایی که به ما خورانده می شود »حالل« 

است.
شب ها من از بی حالی روی تختم می افتادم. 
زمان از دستم در رفته بود. ساعت نداشتیم. 
از  قبل  هوا،  گرم بودن  یا  سرد  میزان  از  من 
ظهر و بعدازظهر را حدس می زدم. نگهبان ها 
برایم ترسناک بودند. ما از لحظه ای که وارد 
شدیم.  محروم  روز  نور  از  شدیم،  »مدرسه« 
کرکره های  آن  توسط  پنجره ها  همه ی 
یکی  گرچه  بودند.  شده  تخته  لعنتی  فلزی 
تلفنی  از پولیس ها به من قول داده بود که 
از تلفن نشد.  اما خبری  در اختیارم بگذارد، 
نگه  آن جا  مرا  می دانست  اصال  کسی  آیا 
گلهمار  و  کریم  یا  خواهرم  به  آیا  می دارند؟ 
خبر داده بودند؟ این افکار در شکل کابوس 
سراغم می آمد. زیِر نگاه خورنده ی دوربین های 
امنیتی حتا نمی توانستم با هم سلولی هایم درد 
دل کنم. خسته بودم. خیلی خسته. دیگر حتا 

نمی توانستم فکر کنم.
اردوگاه دخمه ی پر پیچ وخمی بود که در آن 
نگهبان ها ما را به صورت گروهی از خوابگاه 
هدایت  خوابگاه  به  بیرون  از  یا  بیرون  به 
می کردند. برای رفتن به حمام، به کالس یا 
از یک سری  نگهبان ها  را  ما  اتاق غذاخوری 
راهروهای بی انتها که با نور فلورسنت روشن 
شده بودند، همراهی می کردند. داشتن حریم 
ممکن  هم  لحظه  یک  برای  حتا  خصوصی 
نبود. در دو انتهای راهروها درب های امنیتی 
هوا  محفظه ی  مانند  را  هزارتو  اتوماتیک، 
می بست. یک چیز مسلم بود: همه چیز این جا 
نو بود. بوی بِد رنگ تازه ی دیوارهای بدون لکه 
نظر  به  اردوگاه  می کرد.  یادآوری  دائم  این را 

ما  با  می خواهند  که  طور  هر  می توانستند 
»زندگی«  کنند،  رفتار  ما  روح  و  با جسم  و 
بگویم  زنانی  و  مردان  از  چگونه  می کردم؟ 
از  که مغزشان کامال شست وشو شده است، 
ربات هایی که انسانیت شان ازشان گرفته شده 
است، که با شوق دستورات را اجرا می کنند؟ 
که  بگویم  بیچاره ای  بروکرات های  از  چگونه 
در نظامی کار می کنند که در آن کسی که 
»دیگران« را نکوهش نکند، خودش محکوم 
مجازات  را  »دیگران«  که  کسی  و  می شود 
نکند، خودش مجازات می شود. آن ها با این 
ـ خیانت کار و تروریست  باور که ما دشمنانیـ 
ــ هستیم که باید له شویم، آزادی ما را از ما 
گرفتند. آن ها ما را مانند حیوانات در جایی 
و  عصر  این  از  خارج  جهان،  بقیه ی  از  دور 
زمان، به زنجیر کشیدند: در اردوگاه های شان.

آموزش«  طریق  از  »تحول  اردوگاه های  در 
مرگ و زندگی معنی دیگری پیدا می کنند. 
صدها بار وقتی صدای پای نگهبان های شب 
ما را بیدار می کرد، فکر کردم که زمان اعدامم 
شرارت  با  دستی  وقتی  است.  رسیده  فرا 
دست های  و  فشرد  جمجمه ام  به  را  قیچی 
شانه هایم  روی  بر  که  را  مویم  تارهای  دیگر 
می ریختند کنار  زد، چشمانم را بستم، اشک 
نزدیک  پایانم  کردم  فکر  بود،  کرده  تارشان 
صندلی  یا  دار،  چوب  برای  مرا  دارند  است، 
برقی یا غرق شدن آماده می کنند. مرگ در هر 
گوشه ای کمین نشسته بود. وقتی پرستاران 
تا »واکسن«م کنند، فکر  بازوی مرا گرفتند 
در  درحالی که  می کنند.  مسموم  مرا  کردم 
حقیقت داشتند مرا عقیم می کردند. آن وقت 
فهمیدم.  را  اردوگاه  کار  روش  من  که  بود 

استراتژی که اجرا می کردند را. آن ها ما را به 
یک ضرب نمی کشتند. بلکه می خواستند به 
تدریج ناپدید شویم. آن قدر آرام که هیچ کس 

متوجه نشود.
به ما دستور داده می شد کسی که هستیم را 
اندیشه های  و  اعتقادات  روی  بر  کنیم.  انکار 
خود تُف بیاندازیم. از زبان خود انتقاد کنیم. 
به مردم خود اهانت کنیم. زنانی مثل من که 
از اردوگاه بیرون آمدند، دیگر کسانی نیستند 
که در گذشته بودند. ما سایه شده ایم. روح مان 
که  بپذیرم  کردند  وادار  مرا  است.  مرده 
عزیزانم، شوهر و دخترکم، تروریست هستند. 
من آن قدر از خودم دور بودم، آن قدر بی پناه و 
خسته و بیگانه بودم که کم کم باورش کردم. 
گلنگار،  و  گلهمار  دخترانم  و  کریم  همسرم 
من »جنایات« شما را محکوم کردم. من از 
حزب کمونیست به خاطر جنایاتی که نه شما 
مرتکب شده اید و نه من، آمرزش خواستم. از 
هرچه که گفتم و بی احترامی به شماها بوده 
است، پشیمانم. من امروز زنده ام و می خواهم 
مرا  شما  نمی توانم  کنم.  اعالم  را  حقیقت 
می پذیرید یا نه، نمی دانم شما مرا می بخشید 

یا نه.
اتفاق  چگونه می توانم داستان آنچه را برایم 

افتاده به شما بازگو کنم؟
در  داشتند.  نگه  بایجیانتان  در  سال  دو  مرا 
از افسران  آن مدت همه ی آدم های اطرافم، 
پولیس که برای بازجویی می آمدند گرفته تا 
نگهبان های اردوگاه و معلمان و مربیان، سعی 
چین  آن  بدون  که  را  بزرگی  دروغ  کردند 
نمی تواند پروژه بازآموزی خود را توجیه کند، 
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یکایی در اقیانوس هند فرود آمدند« موشک های سپاه »در ۱۰۰ مایلی ناو امر

این رزمایش تازه موشکی سپاه پاسداران در حالی برگزار 
و  ترمپ  ریاست جمهوری دونالد  شد که در آخرین هفته 
روی کار آمدن دولت جو بایدن تنش بین ایران و امریکا 

تشدید شده است.
کرده  اعالم  که  امریکا،  منتخب  رئیس جمهور  بایدن،  جو 
تأکید  گشت،  خواهد  باز  هسته ای  توافق  به  امریکا  است 
برنامه  آینده  درباره  گفت وگو  به  او  دولت  که  است  کرده 
مقام های  دارد.  توجه  ایران  موشکی  برنامه  و  هسته ای 
اسالمی همواره گفته اند  رهبر جمهوری  و  ایران  حکومت 

که حاضر به مذاکره درباره برنامه موشکی خود نیستند.

خواستار توقف این فعالیت ها شده اند. آن ها تأکید دارند که 
برنامه موشکی ایران عامل بی ثباتی در منطقه است.

امریکا معتقد است که آزمایش موشک های بالستیک ایران 
نقض قطعنامه شورای امنیت است. اما ایران این موضوع 

را رد می کند.
و  ایران  بین  هسته ای  توافق  دنبال  به   2231 قطعنامه 
قدرت های جهانی در سال ۹۴ صادر شد که به تحریم های 
هسته ای ایران پایان می دهد اما در عین حال ایران را ملزم 
با  بالستیک  موشک های  آزمایش  و  تولید  از  که  می کند 

قابلیت حمل سالح های هسته ای خودداری کند.

سپاه پاسداران طی دو روز اخیر در حال برگزاری »رزمایش 
این  اول  مرحله  در  گذشته  روز   . است  اعظم«  پیامبر 
رزمایش اعالم شد که آزمایش و شلیک انبوه »نسل جدید« 

موشک های بالستیک زمین به زمین انجام شده است.
تلویزیون دولتی ایران نیز روز شنبه با پخش تصاویر از در 
مرحله دوم این رزمایش، گفتند، موشک های بالستیک با 
برد 1800 کیلومتری اهدافی را در شمال اقیانوس هند را 

هدف قرار داده و منهدم کردند.
در  فضای سپاه  هوا  نیروی  فرمانده  زاده،  امیرعلی حاجی 
»امروز  است:  گفته  سپاه  رزمایش  دوم  مرحله  خصوص 
هدف ما انهدام ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در 
فاصله هزار و 800 کیلومتری بود که موشک های بالستیک 

به سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد.«
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه از مرحله دوم این رزمایش 
در  دشمن  قوت  نقاط  سازی  ناکارآمد  »تمرین  عنوان  به 
بخش های دریایی« یاد کرد و اظهار داشت: »در صورتی که 
دشمنان ما در شعاع 2 هزار کیلومتری ناکارآمد شوند، در 
واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان شلیک موشک های 
این  روی  از  نمی تواند  هواپیمایی  دیگر  و  نداشته  را  کروز 

ناوها بلند شود.«
برخی از کاربران نزدیک به سپاه در شبکه های اجتماعی 
با سوخت  که  موشک سجیل  از  پاسداران  سپاه  گفته اند، 

جامد کار می کند، در این رزمایش استفاده کرده است.
امریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عرب منطقه 
ایران،  موشکی  برنامه  از  نگرانی  ابراز  ضمن  فارس  خلیج 

روز شنبه  مطلع  منابع  نقل  به  نیوز  فاکس  روز:  اطالعات 
27 جدی نوشت که موشک های دور برد سپاه پاسداران 
در 100مایلی ناو هواپیمابر نیمیتز امریکا و در نزدیکی یک 

کشتی تجاری در اقیانوس هند فرود آمدند.
به نقل از رادیو فردا، مقام های امریکایی گفته اند که دست 
کشتی  یک  مایلی   20 تقریبا  موشک ها  این  از  یکی  کم 

تجاری در اقیانوس هند فرود آمده است.
در  جزئیات  ارائه  از  نشده،  فاش  نامشان  که  مقام ها  این 

خصوص این رویداد خودداری کرده اند.
مقامات ارشد نظامی امریکا در این زمینه گفته اند که 100 

مایلی فاصله طوالنی تا ناو هواپیمابر نیمیتز است.
یک منبع مطلع هم گفته است٬ این موشک ها باعث اعالم 

هشدار نشدند و این مانور عادی بود.
فرود  است،  گفته  نیوز  فاکس  به  دیگر  مطلع  منبع  یک 
موشک در 20 مایلی یک کشتی تجاری بیشتر مایه نگرانی 
است، اما از سوی ارتش امریکا به مثابه تهدید ارزیابی نشد.
با این حال، یک مقام نظامی امریکایی هم گفته است: ما 

انتظار پرتاب موشک را داشتیم.
فاکس نیوز می گوید، فاصله 100 مایلی، مسافت طوالنی 
کشتی های  یا  نیمیتز  هواپیمابر  ناو  دید  افق  در  و  است 
امریکایی که در فضا در  بلکه ماهواره های  نبود،  اسکورت 

حال گردش هستند، موشک های ایران را ردیابی کردند.
این شبکه خبری اضافه کرده است، هنوز مشخص نیست 
ناو  همراه  های  رزمناو   ۱-AN/SPY رادارهای  آیا  که 

هواپیمابر نیمیتز این موشک ها را ردیابی کرده اند یا نه.

یکا ممنوعیت سفر از کشورهای عمدتا مسلمان را لغو می کند یاست جمهوری امر جو بایدن در اولنی روز ر
مطرح شد. دیوان عالی در نهایت به نفع فرمان آقای ترمپ 
بر اساس شکایت خانواده ها  اما دادگاه های دیگر  رای داد 
بر اساس  این فرمان در نظر گرفتند که  برای  استثنائاتی 
آن شماری از شهروندان این کشورها مثال به دلیل داشتن 
پیوند خانوادگی توانستند در این سال ها ویزای ۹0 روزه 

امریکا را دریافت کنند.
ترک  شود،  لغو  است  قرار  که  ترمپ  دونالد  دیگر  فرمان 

پیمان اقلیمی پاریس است.
اکتبر 201۹ آقای ترمپ توافقی را که چهار سال قبل از آن 
به امضای 1۹۵ کشور رسیده بود، »فاجعه« نامید. او گفت 
به  امضا کرد  پاریس  اوباما در  باراک  توافق که دولت  این 
رقابت اقتصادی در امریکا آسیب می زند. اشاره آقای ترمپ 

به شرکت های بزرگ نفت، گاز و زغال سنگ بود.
یک ماه بعد دولت امریکا اعالم کرد که روند خروج از پیمان 
مقابله با تغییرات آب و هوایی را رسما آغاز کرده است. این 

خبر واکنش های بین المللی فراوانی را برانگیخت.
پیمان  منتقد  ریاست جمهوری  ابتدای  از  ترمپ  دونالد 
پاریس و تعهد کشورها به کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
توافق  این  از  زودتر  چه  هر  امریکا  داشت  اصرار  و  بود 

بین المللی کنار بکشد.

شش کشور اسالمی: ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و 
سودان، متوقف شود.

دستوری که باعث شد صدها مسافر ایرانی در راه امریکا یا 
حتی در فرودگاه های این کشور بازگردانده شوند.

و  حذف  فهرست  این  از  را  سودان  نام  بعدا  ترمپ  آقای 
کوریای شمالی و چاد را به آن اضافه کرد. نام سودان دوباره 

به طور محدودتر سه سال بعد اضافه شد.
رییس جمهور امریکا گفته بود تا زمانی که دولت های این 
کشورها »به طور رضایت بخشی کمبودهای شناسایی شده 
باقی  خود  قوت  به  محدودیت ها  این  کنند«  برطرف  را 

می ماند.
در روز 31 جنوری 2020 دولت ترمپ تعمیم این ممنوعیت 
به شش کشور دیگر اریتره، قرقیزستان، میانمار، نیجریه، 
با این حال آن محدودیت  تانزانیا را اعالم کرد.  سودان و 

اضافه فقط برخی ویزاها را تحت تاثیر قرار می داد.
مخالفان فرمان منع سفر آقای ترمپ از جمله دمکرات ها 
آن را تالشی برای تبعیض و اقدامی غیرقانونی می دانند و 
آقای بایدن هم وعده داده بود که بالفاصله این فرمان را 

لغو می کند.
متحده  ایاالت  در  فرمان  این  از  شخصی  شکایت  چند 

کشورهای اسالمی است که آقای ترمپ دستور داده بود.
به گزارش بی بی سی فارسی، او قرار است این فرمان های 
از مراسم تحلیف در روز  اولیه پس  را در ساعات  اجرایی 

چهارشنبه 20 جنوری اعالم کند.
عمدتا  کشورهای  از  شهروندان  سفر  منع  برداشتن 
مسلمان نشین و بازگشت به پیمان اقلیمی پاریس دو مورد 

از این دستورها است.
او همچنین می خواهد داشتن ماسک در تمام ساختمان های 
ویروس  گسترش  از  جلوگیری  برای  را  امریکا  دولتی 

کووید1۹ اجباری کند.
این دستورها نیاز به مصوبه کنگره ندارد.

اما دادن حق شهروندی به میلیون ها مهاجر بدون مدرک و 
طرح حمایتی کرونا باید در کنگره تصویب شود.

در دولت دونالد ترمپ، مجلس نمایندگان امریکا به ریاست 
کرد  سعی  مجلس،  این  دمکرات  رییس  پلوسی،  نانسی 
فرمان آقای ترمپ برای ممنوعیت سفر از کشورهای عمدتا 
را  نمایندگان  اما سنا مصوبه مجلس  لغو کند  را  مسلمان 

تایید نکرد.
روزهای  اولین  در   2017 جنوری  ترمپ  دولت 
شهروندان  برای  ویزا  صدور  داد  دستور  ریاست جمهوری 

امریکا  منتخب  رییس جمهور  بایدن،  جو  روز:  اطالعات 
قصد دارد ده ها فرمان اجرایی را در اولین روز آمدن بر سر 
کار امضا کند که یکی از آنها لغو فوری ممنوعیت سفر از 

خشونت آمیز و مرگبار با این مقامات شد.
به نوشته واشینگتن پست، اف بی آی در تحقیقات خود به 
این نتیجه رسیده که جمهوری اسالمی ایران پشت این 

وب سایت قرار دارد.
وب سایت »دشمنان مردم« که اکنون از دسترس خارج 
شده، به نادرستی در مورد این افراد نوشته بود که »افراد 
زیر به انجام تقلب در انتخابات علیه ترمپ کمک یا از آن 

پشتیبانی کرده اند.«
مقامات پولیس فدرال امریکا و وزارت امنیت داخلی آن 
کشور روز نهم آبان نیز در بیانیه مشترکی اعالم کردند، 
تهدیدآمیز  ایمیل های  از  موجی  عامل  ایرانی  هکرهای 
به  که  شده اند  موفق  و  هستند  امریکایی  هزاران  برای 

داده های اطالعاتی رأی دهندگان دسترسی پیدا کنند.
سعید خطیب زاده، سخن گوی وزارت امور خارجه ایران، 
در واکنش به این خبر آن را »بی اساس« خواند و گفت 

ایران »عالقه ای به مداخله« در انتخابات امریکا ندارد.

مشترکی از شناسایی و خنثی شدن یک رخنه اطالعاتی 
عوامل حکومتی ایران در یکی از ایالت های امریکا خبر 
داده و گفته بودند که این رخنه بدون هرگونه تأثیرگذاری 

بر نتیجه انتخابات، شناسایی و ترمیم شده است.
که  نوشت  واشینگتن پست  روزنامه  نیز  سوم جدی  روز 
پولیس فدرال امریکا، اف بی آی، به این نتیجه رسیده است 
تهدید  ایجاد  برای  افراد  تازگی در تحریک  به  ایران  که 

جانی علیه ده ها مقام امریکایی دست داشته است.
از آن جمله  و  افراد مورد تهدید،  این روزنامه،  نوشته  به 
که  هستند  مقاماتی  اف بی آی،  رییس  ِوِری،  کریستوفر 
در  گسترده«  »تقلب  بروز  بی اساس  و  بی مدرک  ادعای 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده اند.
اوایل ماه دسامبر گذشته، تصاویر، نشانی منزل و سایر 
عنوان  با  وب سایتی  در  افراد  این  شخصی  اطالعات 
قرار  با  وب سایت  این  و  گرفت  قرار  مردم«  »دشمنان 
برخورد  خواستار  آنها  چهره  روی  بر  ضربدرهایی  دادن 

اطالعات روز: پولیس فدرال امریکا، اف بی آی، در پیامی 
ایاالت  انتخاباتی  مقام های  تهدید  که  است  نوشته  تازه 
متحده از سوی »عوامل سایبری ایرانی« همچنان ادامه 

دارد.
در تویت اف ب آی که در این زمینه منتشر شده، آمده 
است که این تهدیدها »از طریق ارسال ایمیل، پیامک و 
در شبکه های اجتماعی« ادامه دارد و از همگان و به ویژه 
کاربران شبکه های اجتماعی خواسته است تا اگر اطالعاتی 
درباره ی »فعالیت های سایبری بدخواهانه ایران« دارند، به 

این نهاد اطالع دهند.
به گزارش رادیو فردا، پولیس فدرال امریکا همچنین از 
کاربران خواسته است تا اگر اطالعاتی درباره جرائم فدرال 
انتخاباتی و جرائم خشن هم دارند، به این نهاد گزارش 

دهند.
و  سایبری  امنیت  آژانس  و  اف بی آی  نیز  این  از  پیش 
زیربنایی ایاالت متحده در تاریخ 12 عقرب با انتشار بیانیه 

اف یب آی: 
یکا از سوی عوامل سایربی ایراین ادامه دارد تهدید مقام های انتخابایت امر
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بواش: 
یم توان جذب کاستا را ندار

چیزی را یک شوخی دانستم.
را  کاسـتا  جـذب  تـوان  داد:  ادامـه  او 
یـورو  میلیـون   16 سـالیانه  او  نداریـم. 
حقـوق آن هـم بـدون مالیـات دریافـت 
مـی کنـد و مـا تـوان پرداخت ایـن رقم 
بسـیار بـاال را نداریم.کاسـتا از بهتریـن 
اهـداف  اسـت.او  جهـان  مهاجمـان 
دیگـری در سـر دارد و بایـد راهـی تیـم 

دیگـری شـود.

مارسی یکی از تیم های است که اخیرا 
خبرهای درباره عالقه این تیم به جذب 
ویاش  اما  رسید  گوش  به  کاستا  دیگو 
بواش سرمربی تیم اعتراف کرد که این 

انتقال منتفی است.
بواش گفت: من چند روز پیش یک پیام 
را از طریق واتساپ دریافت کردم که در 
آن نوشته شده بود دیگو کاستا دوست 
چنین  من  شود.  مارسی  راهی  دارد 

سرمربی پرتگالی مارسی اعتراف کرد که 
باالیی  بسیار  دستمزد  خاطر  به  تیمش 
این  جذب  توان  خواهد  می  کاستا  که 

بازیکن را ندارند.
کاسـتا  دیگـو  اسـپورت،  از  نقـل  بـه 
قـراردادش را بـا اتلتیکـو مادریـد فسـخ 
کـرده اسـت و اکنون بازیکن آزاد اسـت 
و مـی توانـد بـا هـر تیمـی وارد مذاکره 

. د شو

ین مشرتی  آرسنال، جدیدتر
پدیده جوان بارسلونا

دستمزدها به تعویق افتاد
یر خط فقر؛  اینرت ز

پول نیست تا به رئال بدهند

حضور  خواهان  آرتتا  میکل  می رسد  نظر  به 
ریکی پویج، پدیده جوان بارسلونا در تیمش 

شده است.
انتظار می رفت که بعد از انتخاب رونالد کومان 
به عنوان سرمربی جدید بارسلونا این هالندی 
به جوانان تیمش اعتماد ویژه ای داشته باشد. 
همچنین در این بین به نظر می رسید ریکی 
العاده الماسیا نقش ویژه  پویج استعداد فوق 
ای در بارسلونای تحت هدایت رونالد کومان 

ایفا کند. 
اسپانیایی  نشریات  پیش  حال چندی  این  با 
و کاتاالنی مدعی شدند که کومان در کمال 
او  تیم  در  که  کرده  اعالم  پویج  به  ناباوری 
کند؛  ترک  را  بارسا  می تواند  و  ندارد  نقشی 
سرمربی  خود  تایید  به  حتی  که  موضوعی 
هالندی نیز رسید و او در مصاحبه ای اعالم 
کرد که در صورت ماندن این بازیکن جوان در 
بارسا به او خیلی بازی نخواهد رسید بنابراین 

بهتر است به شکل قرضی جدا شود.
اگر چه پدیده اسپانیایی طی هفته های اخیر 
این فرصت را پیدا کرده که دقایقی در ترکیب 
دیدار  در  حتی  و  برود  میدان  به  بارسلونا 
پنالتی  مقابل سوسیداد  نیمه نهایی سوپرجام 
اما  رساند  ثمر  به  را  تیم  این  بخش  پیروزی 
هنوز هم شایعاتی در رابطه با جدایی احتمالی 

او از تیم کاتاالن ها به گوش می رسد.
در همین ارتباط برخی منابع مدعی شده اند 
این  باشگاه آرسنال و سرمربی اسپانیایی  که 
ریکی  جذب  شرایط  آرتتا  میکل  یعنی  تیم 
پویج را بررسی می کنند و در واقع توپچی ها 
قصد دارند برای تقویت خود این بازیکن را به 

خدمت بگیرند.

باشگاه اینتر این روزها شرایط مالی بسیار بد 
و عجیبی را سپری می کند.

زمین  درون  اخیر  های  هفته  در  اینترمیالن 
قرار  با  و  گرفته  خوبی  تقریبا  نتایج  فوتبال 
گرفتن در رده دوم سری آ همچنان از شانس 
درون  ولی  شود  می  محسوب  قهرمانی  های 

باشگاه، شرایط اصال خوب نیست.
و مقروض  بدهکار  باشگاه های  از  اینتر یکی 
کرونا  پاندمی  نتیجه  در  و  اروپاست  فوتبال 
از لحاظ  تاریخ خود  بدترین روزهای  از  یکی 

مالی را سپری می کند. 
دیروز نشریه الرپوبلیکا گزارش داد که باشگاه 
قرار  چین  سانینگ  مالکیت  تخت  که  اینتر 
دارد، در حال مذاکره با گروه سرمایه گذاری 
و  است  واگذاری  برای   »BC Partners  «
در این شرایط بازیکنان تاکنون نتوانسته اند 
دستمزد خود را دریافت کنند و باشگاه وعده 
داده تا قبل از 16 فبروری دستمزد ماه های 
جوالی و آگوست را پرداخت کند. همان زمان 
نوامبر و دسامبر  ماه های  برای دستمزد  نیز 
مذاکره خواهند کرد. بازیکنان اخیرا در مورد 
تاخیر در پرداخت دستمزدها با سران باشگاه 

جلسه ای نیز داشتند.
اینتر حتی نتوانسته قسط اول مربوط به خرید 
پرداخت  مادرید  رئال  به  را  حکیمی  اشرف 
ماه  پایان  تا  که  بود  شده  متعهد  اینتر  کند. 
گذشته، 10 میلیون یورو قسط اول خرید ۴0 
میلیون یورویی اشرف را پرداخت کند اما در 
نهایت از باشگاه رئال تا 30 مارچ مهلت گرفت.

در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 
های  رقابت  چهارچوب  در  مسابقه  هشت 

هفته نوزدهم اللیگا برگزار خواهد شد.
هفته نوزدهم رقابت های اللیگا از قبل آغاز 
سه  روزهای  در  مسابقات  ادامه  اما  شده 
شنبه چهارشنبه و پنج شنبه )21،20،1۹ 
جنوری( برگزار خواهد شد. چهار تیم حاضر 
مادرید،  رئال  یعنی  اسپانیا  سوپرکاپ  در 
سوسیداد  رئال  و  بیلبائو  اتلتیکو  بارسلونا، 
پیش از این در ماه دسامبر مسابقات خود 
در هفته نوزدهم را انجام داده اند اما در عین 
حال شاهد 8 مسابقه جذاب دیگر خواهیم 

بود.
بعد از انجام بازی های این هفته تیم های 
حاضر در اللیگا 1۹ بازی انجام داده اند و 
مسابقات  از  نیمی  که  معناست  بدان  این 

فصل را پشت سر گذاشته ایم.
فردا شب دو دیدار همزمان برگزار خواهد 
پایین  تیم  دو  جدال  آنها  از  یکی  که  شد 
که  است  الچه  و  وایادولید  رئال  جدولی 
محسوب  نیز  بقا  برای  جنگ  به نوعی 
سریعاً  باید  که  می داند  وایادولید  می شود. 
از این منطقه جدول جدا شود و از طرف 
دیگر الچه نیز بعد از یک شروع خوب و پس 

از ماه اکتبر تاکنون تنها سه امتیاز کسب 
به  مبرمی  نیاز  دلیل  همین  به  و  کرده 

پیروزی در مستایا دارد.
نوزدهم  هفته  پایانی  دیدار  در  همچنین 
ایپورا  مادرید صدرنشین در  اتلتیکو  اللیگا 
گو  دیه  قطعاً  بود.  خواهد  ایبار  مهمان 
کرد  خواهد  یادآوری  تیمش  به  سیمئونه 
ها  آن  برای  آسان  بازی  اصاًل یک  این  که 
فصل  بالنکو  روخی  که  چرا  بود  نخواهد 
حریف  خانه  در   0-2 نتیجه  با  گذشته 

شکست خورد.

می توانیم شاهده یک بازی پرگل باشیم.
همچنین بازی ویارئال و گرانادا یکی دیگر 
به  اللیگا  هفته  این  جذاب  های  تقابل  از 
حساب می آید. در این مسابقه نیز می توانیم 
شاهد گل های زیادی باشیم همانطور که در 
دیدار رفت فصل گذشته دو تیم مسابقه را 

با نتیجه ۴-۴ پایان رساندند.
از  دیگر  یکی  در  نیز  اوساسونا  و  والنسیا 
مصاف  به  نوزدهم  هفته  مهم  مسابقات 
بازی   12 اوساسونا  رفت.  خواهند  یکدیگر 
اخیر خود را بدون برد پشت سر گذاشته و 

از آن افت فاحش، به دنبال تغییر شرایط 
است.

دیگر دیدار فردا شب به تقابل لوانته و کادیز 
اختصاص دارد؛ دو تیمی که با انگیزه عدم 
این فصل گذاشتند  به مسابقات  پا  سقوط 
را  فصل  که  هستند  امیدوار  اکنون  اما 
پایان  به  جدول  ابتدایی  تیم   10 بین  در 
برسانند. همچنین در یک مسابقه دیگر دو 
تیم آالوز و سویا به مصاف یکدیگر خواهند 
رفت که این بازی نیز می تواند از جذابیت 

های باالیی برخوردار باشد.
نیز  هوئسکا  و  ختافه  تیم  دو  بین  جدال 
برخوردار  زیادی  زیبایی های  از  می تواند 
باشد. تیمی که دو ستاره جوان رئال مادرید 
و بارسلونا یعنی تاکه فوسا کوبو و کارلس 
دنبال جمع  به  و  به خدمت گرفته  را  آلنا 
کردن امتیازات بیشتر در ادامه فصل است. 
این در حالی است که هوئسکا اصاًل نتایج 
با  خوبی را کسب نکرده و در حال حاضر 

12 امتیاز در رده پایانی جدول قرار دارد.
اواخر چهارشنبه شب دو تیم رئال بتیس و 
سلتاویگو به مصاف یکدیگر خواهند رفت. 
اصال  دریافتی  لحاظ گل  به  که  هایی  تیم 
خاطر  همین  به  و  ندارند  خوبی  شرایط 

در انتظار آغاز هفته نوزدهم؛
ید و بارسلونا! اوج حساسیت در اللیگا بدون رئال مادر
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نیمار، ستاره پاری سن ژرمن، تایید کرده 
از  است که در فکر خداحافظی زودهنگام 

فوتبال بود!
فکر  در  که  کرده  تایید  تازگی  به  نیمار 
اما آموخت که  از فوتبال بود،  خداحافظی 

نفرت پراکنی ها را نادیده بگیرد.
ستاره PSG که در طول این سالها تبدیل 
به چهره ای بحث برانگیز در این تیم شده، 
یکی از گران قیمت ترین بازیکنان جهان 
است. نیمار در 2017 از بارسلونا به پاریس 

که  بالم  می  خودم  به  خیلی  و  ام  رسیده 
کارهایی که در زمین فوتبال کرده ام قدر 
می بیند و به عنوان یک الگو با من رفتار 
می شود. امیدوارم که باز هم بتوانم شادی 

و لذت را به فوتبال بیاورم.«
ستاره سابق تیم سانتوس معتقد است که 
شبکه های اجتماعی کار را برای حمله به 
او آسان کرده اند، اما سعی دارد که نگذارد 

نظرات دیگران آزارش دهد.
کنم  می  »فکر  گفت:  باره  این  در  نیمار 
هستند  جایی  اجتماعی  های  شبکه  که 
زندگی  در  و  بیایند  توانند  می  مردم  که 
تو،  کردن  قضاوت  با  کنند؛  دخالت  تو 
به  کردن  حسادت  و  تو  به  ورزیدن  نفرت 
تو. به همین دلیل است که من هیچوقت 
گیرم.  نمی  جدی  را  مردم  کامنت های 
دوست ندارم چیزهایی را بخوانم که جالب 

نیستند و نیازی به خواندن شان نیست.
اما آدم هایی که کنار من هستند، دوستانم، 
خانواده ام و هم تیمی هایم این کامنت ها را 
می خوانند و ناراحت می شوند. به همین 
برای  است.  جای حساسی  دنیا  این  دلیل 
مردم خیلی آسان است که بدون اینکه تو 
خصوصی ات  زندگی  به  راجع  بشناسند  را 

صحبت کنند.
اما من همیشه به مردم می گویم تنها یک 
راه برای زندگی وجود دارد. از زندگی لذت 

ببر! شاد باش! همین.«

خودم پرسیدم چرا همچنان به بازی ادامه 
دهم، وقتی بقیه بازی مرا دوست ندارند؟

می  خانه  به  برافروخته  و  عصبانی  من 
رفتم و بعد همه زحمت هایی را که برای 
می  یاد  بودم،به  کشیده  اینجا  به  رسیدن 
یاد  و  داشتم  فوتبال  به  که  آوردم. عشقی 
زحمت هایی که کشیده بودم مرا آرام می 

کرد و به واقعیت برمی گرداند.
نکردم.  احساس  را  فشارها  هیچوقت  من 
کامال برعکس! با شماره 10 تیم ملی برزیل 
بودن، شماره 10 تیم PSG و نیمار بودن؛ 
توانم  می  راحتی  به  که  هستم  آدمی  من 

فشارها را مدیریت و تحمل کنم.
بزرگترین  هستم.  شجاعی  بسیار  آدم  من 
خصوصیت من شهامت من است. اما سخت 
است که بگویم مردم در حال حاضر ممکن 

است در من چه خصوصیتی را ببینند.
همیشه  من  بود.  آسان  بودم،  بچه  وقتی 
گروه های  تمام  در  که  بودم  پسری  آن 
همیشه  است،  متوسط  از حد  باالتر  سنی 
این  و  می کردم  بازی  سطوح  باالترین  در 
باعث محبوبیت من در شهر سانتوس شد. 
پاسخ  حاال؟  اما  بود.  تر  آسان  وقت ها  آن 
دادن به این سوال سخت است چرا که من 
معتقدم که امروزه در فوتبال تبدیل به یک 

الگو و نماد شده ام.
بازیکنان جهان  بهترین  کنار  در  من  حاال 
هستم، خیلی افتخار می کنم که به اینجا 

آمد، اما در طول این سالها مهاجم برزیلی 
داور کسب  فریب  و  زدن  دایو  در  شهرتی 

کرده و به شدت مورد انتقاد بوده است.
سیل انتقادها نیمار را تحت تاثیر قرار داده 
بود و موجب شده بود که او به خداحافظی 

زودهنگام از فوتبال فکر کند.
هرگز  »من  گفت:  رابطه  این  در  نیمار 
عالقه ام به فوتبال را از دست نخواهم داد، 
اما لحظاتی بود که دلم می خواست دیگر 
از  که  رسیدم  جایی  به  من  نکنم.  بازی 

هرگز به کامنت ها اهمیت نمی دهم اما...
گری نیمار: می خواستم خداحافظی کنم افشا
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خواسته شده به طور اوسط حدود 120 درصد 
از مقدار قرضه دریافتی می   باشد.

شرایط  و  فوق   الذکر  وضعیت  به  توجه  با 
رسمی   سازی  اعطایی،  تسهیالت  باالی  بلند 
باقی  دشوار  متوسط  و  کوچک  تشبثات 
رسمی  غیر  فعالیت   های  روند  و  ماند  خواهد 
اقتصاد  پیکر  بر  فراوانی  آسیب   های  تشبثات 
الزمه   ی  آورد.  خواهد  وارد  افغانستان  نوپای 
و  متوسط،  و  کوچک  تشبثات  رسمی   سازی 
حمایت   های  مستلزم  تولیدی  شرکت   های 
به  دسترسی  آسان   سازی  می   باشد.  همه   جانبه 
منابع مالی و قرضه   ها، ایجاد فضای مناسب و 
پارک   های صنعتی، وجود مداوم آب و برق، مواد 
و تجهیزات  واردات ماشین   آالت  خام، تسهیل 
و  ترانسپورتی  زیرساخت   های  سرمایه   ای، 
تشبثات  همگانی،  حمایتی  بسته   های  سایر 
می   توان  را  صنعتی  سرمایه   گذاری   های  و 
و  آورده  رسمی  مکان   های  به  حاشیه   ها  از 
آنان  رسمی  غیر  و  معیاری  غیر  فعالیت   های 
این  رسمی   سازی  توسط  ساخت.  قانونمند  را 
تولید  و  تأمین  به  و مشاغل می   توان  تشبثات 
اشتغال  ایجاد  صنعتی،  نیاز  مورد  کاالهای 
را  اقتصادی  رشد  و  کار  نیروی  از  حمایت  و 

مقدور ساخت. 

که دعای این یازده نفر برای صلح پایدار نوعی 
مدتی  یعنی:  است.  لبخند  با  آمیخته  تهدید 
است خرج دسترخوان ما از ُکد ۹1 نمی  رسد؛ 

خدا خیرتان را پیش کند.

صلح آینده  نگرانه
در این نوع صلح عجله ای برای تعامل با برادران 
مخالف وجود ندارد. منطقش این است: عزیزان 
تا  )یعنی  دادند  قربانی  ها  که  دوتابعیته  ای 
خانه  های  تنگ  حمام  های  در  بار  صدها  حاال 
در  نیمه  گرم  آب  آن  با  گرفتند/  شاور  کابل 
زمستان  های وطن(، باید از آمدن صلح سودی 
ببرند. حق  شان است. اخالقا، کسانی که چنان 
قربانی  هایی می دهند مستحق هستند که پس 
امارت  برقراری  از  پس  -یعنی  صلح  آمدن  از 
اسالمی و فرار از میهن- حداقل سه چهار ویال 
ابتیاع  لندن  و  پاریس  و  مالمو و واشنگتن  در 
آینده  نگرانه  در صلح  به همین خاطر،  نمایند. 
باید به این گروه فرصت داده شود تا نتیجه  ی 
قراردادهای خود در زمینه  ی توسعه  ی متوازن 
کمک  های  هم  طوری  این  ببینند.  را  کشور 
متوازن  اقتصادی  توسعه  ی  برای  بین المللی 
کشور به مصرف می  رسند و هم این هموطنان 
قربانی از سهم عادالنه  ی خود از صلح برخوردار 

می  شوند.
انواع دیگرش را بعدا خدمت  تان شرح می  دهیم.

است. وزارت مالیه، در سال 13۹6 اعالم نمود 
در  بخواهد  که  )متشبث(  کارآفرین  هر  که 
مالیاتی  معافیت  از  کند  سرمایه گذاری  کشور 
همین   رو،  از  می   شود.  برخوردار  ساله  سه 
آیسا،  اداره   ،2016 اپریل   13 در  افغانستان 
افغانستان، جایزه  از سرمایه   گذاری  یا حمایت 
بهترین مشوق    سرمایه   گذاری در آسیای میانه 
را کسب کرد. این جایزه همه ساله جهت جذب 
خارجی(  و  )داخلی  سرمایه   گذاری  تسهیل  و 
امارات  از سوی  در حوزه کشوری، که ساالنه 
مسائل  روی  بحث  هدف  به  عربی  متحده 
جهان  در  سرمایه   گذاری  به   ویژه  اقتصادی 
هم  سویی  از  می   شود.  اهدا  می   گردد،  برگزار 
 201۹ سال  در  جهانی  بانک  گزارش  به  نظر 
در  کسب   وکار  سهولت  بخش  در  افغانستان 
گرفته  قرار  کشور   1۹0 میان  از   173 رده 
سال  به  نسبت  که  حالی   است  در  این  است. 
به  و  کرده  تجربه  را  پله   ای   6 سقوط  گذشته 
اتاق   های تجارت و صنایع، در  گفته مسئوالن 
امنیتی،  وخیم  اوضاع  به   دلیل  اخیر  سال  دو 
خارج  کشور  از  نیز  سرمایه   ها  عمده  بخش 
سکتور  مسئوالن،  این  گفته  به  است.  شده 
درصد   2۵ ساالنه  سرمایه   گذاران  و  خصوصی 
و  خود  امنیت  تأمین  صرف  را  درآمدشان 
خانواده   های   شان می   کنند. در همین   حال، آقای 
افغانستان،  اتاق   های  فدراسیون  معاون  پیمان 
روز شنبه 22 قوس، به طلوع   نیوز گفته است 
و  سرمایه   گذار  از  اعم  خصوصی  »سکتور  که 
تاجر منبع خوبی درآمد برای کسانی   که آلوده 
به فساد است، هم   چنان آدم   ربایان، باج   گیران و 
اخاذی   ها، از دولت تا مخالفین مسلح گردیده 

است«.  
وجود  با  دولت  که  این   جاست  سوال  اکنون 
و  مالی  تسهیالت  و  خدمات  هم   چون  ارائه ی 
برای  سرمایه   گذاران  از  حمایتی  بسته   های 
این  متوسط،  و  کوچک  سرمایه   گذاری   های 
کمک   ها نصیب چه کسانی می   شوند؟ پرواضح 

چاره  ای نیست و شما حتما باید بکشید؟ آنان 
پاسخ می  دهند بلی، لطفا این مشکل ما را در 
باشد  این  معنای صلح  اگر  باشید.  داشته  نظر 
دیگر. حکومت  نمی  شود  نکشیم،  دیگر  ما  که 
می  رسد  نتیجه  این  به  می  کند  فکر  که  خوب 
پرداخته  باید  قیمتش  و  دارد  قیمت  که صلح 
شود و حتا یک بیت به یادش می  آید که نیش 
عقرب نه از پی کین است/ مقتضای طبیعتش 

هم گزارش نشده است. از همین   رو، هیچ آمار 
ادامه  یا  و  میزان شکست  از  مستدل  و  دقیق 
فعالیت و حیات تشبثات کوچک و متوسط در 

کشور وجود ندارد.
و  متشبثان  از  تعدادی  با  که  گفت   وگویی  در 
و  مشاغل  صاحبان  اغلب  داشتم،  کارآفرینان 
شرکت   ها از عمل کرد و حمایت دولت ناراضی 
بودند. بیشتِر مشکالت   شان در حیطه تسهیالت 
مالی، آب و برق و فضای معیاری و مشکالت 
مربوط به مالیات و اخاذی بودند. آن   ها یادآور 
شدند که دولت فقط زمانی از ما سر می   زند که 
بخواهد مالیات اخذ کند. به   طور نمونه، شهرک 
صنعتی ارغندی کابل که اخیراً گشایش یافته 
شرکت   های  اکثر  که  دارد  نوبتی  برق  است، 
جنراتورهای شخصی  از  محل  این  در  مستقر 
عمده ترین  این  شاید  می   کنند.  استفاده 
کسبه   کاران  و  تشبثات  اغلب  که  باشد  دلیلی 
را  کسب   وکارهای   شان  نمی   خواهند  کشور 
و  حمایتی  برنامه   های  زیرا  کنند؛  راجستر 
همه  برای  می   گیرد  مدنظر  دولت  که  مزایایی 
بدین   سان،  نمی   باشد.  دسترس  قابل  و  سهل 
و  قانون  چشم  از  به دور  و  رسمی  غیر  به   طور 
بین   المللی  و  ملی  شده ی  پذیرفته  معیارهای 
به فعالیت   شان ادامه می   دهند. تعدادی از این 
عدم  دلیل  به  که  داشتند  بیان  کارآفرینان، 
حمایت   های رسمی و جلوگیری از اخاذی   ها و 
مالیات، آنان شرکت   های   شان را ثبت نموده و 
مجوز اخذ می   نماید و بعد از مدت کوتاِه عدم 
فعالیت جوازشان را اعالم می دارند، اما در واقع 

به فعالیت    کسب   وکارشان ادامه می   دهند.
طبق گزارش   های دولت افغانستان و وزارت   های 
برای  را  مشوق   ها  بیشترین  دولت  سکتوری، 
کسب   وکارهای  و  سرمایه گذاری  از  حمایت 
کوچک و نوپا را در کشور داشته است. فضای 
اعطای  صنعتی،  پارک   های  ایجاد  و  مناسب 
و  قرضه، کاهش هزینه آب  و  مالی  تسهیالت 
مالیاتی، در نظر گرفته شده  برق، مشوق   های 

تغییر  زمانه  که  می  گوید  مخالف  برادران  به 
کرده و عصر حقوق بشر و آزادی بیان و فالن 
و بهمان است و شما نباید به محضی که وارد 
قدرت شدید )هرچند حاال هم آدم  های  تان در 
به  کنید  شروع  هستند(  حکومت  جای  همه 
زدن و کندن و بستن و کشتن. برادران مخالف 
می  گویند خوب، چه کار کنیم؟ ما کارمان این 
است. حکومت به برادران می گوید یعنی هیچ 

 Small and( متوسط  و  کوچک  تشبثات 
 Medium- Sized Enterprises),
رشد  محرک  موتور  عنوان  به   )(SMEs
در  به   ویژه  جهان،  سرتاسر  در  اقتصادی 
نوپا،  اقتصادهای  و  توسعه  کشورهای در حال 
مطرح شده است. تجارب نشان داده است که 
باالی  مهارت  از  متوسط  و  کوچک  تشبثات 
و  کمتر  سرمایه ی  به  نیاز  و  نیست  برخوردار 
آن   جایی   که  از  و  دارند  پایین   تری  تکنولوژی 
افراد متخصص  با کمبود سرمایه و  افغانستان 
حیطه  این  در  کمتری  آموزش دیده   ی  و 
سرمایه   گذاری   های  و  تشبثات  است،  مواجه 
ایجاد  برای  راه کار  بهترین  و متوسط،  کوچک 
پنداشته  کشور  در  اقتصادی  رشد  و  اشتغال 
محلی  فاکتورهای  و  تناسب  زیرا  می   شود. 
نیروی  پایین  مهارت  سرمایه،  کمبود  نظیر 
انسانی، مواد خام و سایر دسترسی به امکانات 
افغانستان  در  می   کند.  تسهیل  را  نیاز  مورد 
تشبثات  را  کسب   وکارها  محیط  درصد   8۵
نصف  که  می   دهد  تشکیل  متوسط  و  کوچک 
نیروی     از 1/3  بیشتر  و  ناخالص داخلی  تولید 
طبق  اما  است.  کرده  جذب  خود  در  را  کار 
گزارش   های رسمی، حدود 70 الی 80 درصد 
این کسب   وکارها در کشور به طور غیر رسمی 
و  مجوز  بدون  و  بیرون   شهری  محیط   های  در 

ثبت قانونی، فعالیت دارند. 
لذا،افغانستان تنها کشوری است که بیشترین 
فعالیت مشاغل خانگی و تشبثات غیر رسمی 
کوچک و متوسط، در آن وجود دارد که اغلب 
آن   ها به تجارت یا عرضه کاالها و خدمات ساده 
مشغول   اند. تا هنوز هیچ آمار رسمی و مشخص 
از تعداد تشبثات و شرکت   های تولیدی وجود 
گزارش   های  تمام  در  که  است  جالب  ندارد. 
و  تجارت  وزارت  نظیر  سکتوری،  وزارت   های 
صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت مالیه، هم   چنان 
تشبثات  و  اصناف  تعداد  از  آمار  آیسا،  اداره 
کوچک و متوسط که ثبت رسمی دولت باشد 

انواع  جهان  پدیده  های  دیگر  مثل  نیز  صلح 
آن  که  دانی  تو چه  برادر  ای  و  دارد  اقسام  و 
اخیرا  را  رقمش  چند  چیست.  اقسام  و  انواع 
هم  این  برشمرد.  ما  مملکت  رییس جمهور 

چهار نوع دیگرش:

صلح ساده
صلح ساده یعنی این که برادران مومن آن طرف 
می  آیند و برادران بی  ایمان این طرف همه چیز 
را می  گذارند و پایتخت و شهرها و روستاها را 
به آن برادران مومن تسلیم می  کنند. شب که 
افغانستان است؛  می  خوابید جمهوری اسالمی 
صبح که از خواب می  خیزید از همه جا آهنگ 
می  شود  پخش  امارت  برادران  موسیقی  بدون 
از سی دی شکسته و  بازار پر شده  و  و کوچه 
هزار  مومن  برادران  البته  افسرده.  تلویزیون 
می  کنند  شرعی  ذبح  و  می  برند  را  مردم  هزار 
که چیز غریبی نیست. شکرانه  ی صلح را چنان 
معاون  و  رییس  که  نشنیدید  باید.  قربانیانی 
و  دارد  قیمت  صلح  که  دارند  اصرار  مملکت 
کشورا  و  ماال  و  جانا  یا  نقدا  باید  را  قیمتش 

پرداخت.

صلح پیچیده
در صلح پیچیده حکومت دموکراتیک مرکزی، 
باشد،  افغانستان  اسالمی  که همین جمهوری 

است که افغانستان از نگاه فساد اداری در صدر 
لیست کشورهای فاسد دنیا قرار دارد، مشکالت 
قومی و سمتی در امر توسعه متوازن در کشور 
به قوت خود باقی ست. بنابراین، مشاهده شده 
و  حمایتی  بسته   های  این  از  اغلب  که  است 
کسانی  نصیب  سرمایه   گذاری  مشوق   های 
می   شوند که پارتی حکومتی یا نفوذ سیاسی و 
اقتصادی باال داشته باشند. همین   طور، فرایند 
اداری،  بروکراسی     و  قرضه  اختصاص  طوالنی 
کارآفرینان را مأیوس می   کنند، و این به درصد 
ورشکستگی بیشتر تشبثات منجر می   شود. بر 
اساس گزارش سازمان همکاری   های اقتصادی 
و توسعه )OECD, 201۹(، اکثریت تشبثات 
دست وپاگیر  شرایط  و  سود  باالی  نرخ  از 
عمده  دارنده   های  باز  به   عنوان  قرضه  تضمین 
یاد نمودند. زیرا هر کسی شرایط اخذ قرضه را 
بازپرداخت  و  )وثیقه(  تضمین  مسأله  به   دالیل 
برخی  در  و  درصد   1۵( باال  سود  نرخ  و  آن 
موارد تا 2۵ درصد( و مدت زمان کوتاه قرضه   ها 
)6 ماه تا 3 سال( را ندارند. با توجه به این   که 
ارزش ضمانت یا وثیقه باالتر از مقدار قرضه   ا   ی 
لذا  می   شود،  داده  بانک   ها  سوی  از  که  است 
کارآفرینان قادر به واگذاری آن نمی   باشند. بر 
بانک« تضمین  افغانستان  اساس اطالعات »د 

خوی  تا  می  برد  زمان  متاسفانه  و  است  این 
آدم  کشی از وجود برادران زایل گردد. سرانجام، 
حکومت با قلبی سرشار از اندوه می  پذیرد که 
ماین چسپکی یک واقعیت گریزناپذیر زندگی 
است و اگر قرار است که صلح بیاید ما ناگزیریم 
را  انفجار  و  ترور  و  چسپکی  ماین  مقداری 

به عنوان هزینه  ی صلح قبول کنیم.

صلح دوازده-ضلعه
است.  چندضلعی  صلح  صلح،  دیگر  نوع  یک 
این  تا چهارده ضلع دارد.  بین دوازده  معموال 
نوع صلح با آن که اضالع زیادی دارد، از نوع 
صلح پیچیده نیست. چرا که در آن هیچ ابهامی 
وجود ندارد و شرکای دوازده  گانه  ی پروژه خیلی 
واضح می  گویند: سهم ما را بدهید، آن وقت بر 
پدرتان لعنت که صلح می  کنید، جنگ می  کنید 
یا هر چیز هضم  شده  ای که می  خورید. البته این 
از این فحش  ها نمی  دهند.  شرکا ادب دارند و 
ولی منظورشان همین است. مثال: یکی از این 
همان  خواهرزاده  اش،  اگر  که  می  گوید  شرکا 
دانشگاه  از  ریلیشن  پابلیک  رشته  ی  ماستر 
سفیر  گواتیماال  در  هند،  راجایانتامانداهارای 
مقرر نشود، وی از پروسه  ی صلح خارج خواهد 
تمام  که  هستند  هم  دیگر  نفر  یازده  شد. 
جلسات  شان با دعای خیر برای ملت افغانستان 
و صلح پایدار ختم می  شود. مفسران معتقدند 

رضورت رمسی   سازی تشبثات کوچک 
و متوسط در اقتصاد کشور

انواع نود و پنجگانه  ی صلح
سخیداد هاتف
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