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علی خسروجردی

افغانســتان بار دیگر کانــون اخبار 
جهان شده است. قدرت گرفتن طالبان 
در این کشور سبب بروز نگرانی هایی در 
عرصه جهان در قبــال مردم این خطه 

شده است.
طالبان بار دیگر بر افغانستان مسلط 
شد؛ خبری که با واکنش های بسیاری 
در داخل و خارج از کشــور همراه بود. 
ترس و واهمه های بسیاری وجود دارد 
تا بســیاری از مولفه هــای اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی بیشــتر از هر دوره 
دیگری با تهدید به سانسور، ممنوعیت، 

محدودیت و حذف روبرو شوند.
تجربه نشــان داده کــه طالبان در 
مناطق تحــت کنترل خــود، قوانین 
ســختگیرانه ای را اجــرا می کند که 
به ادعای ســران این گــروه، به تمامی 
ریشه ای از شریعت اسالمی دارند. زنان 
در اندیشــه این گروه هیــچ جایگاهی 
ندارند و از بسیاری فعالیت های اجتماعی 
محروم هستند. محدودیت ها در پیش پا 
افتاده ترین مسائل زندگی روزانه بروز پیدا 
کرد، زنان اجازه خروج از خانه بدون یک 
نفر از اعضای مرد خانواده خود را نداشتند. 
تلویزیون، تئاتر، موسیقی و عکاسی نیز بر 
اساس قوانین این گروه حرام اعالم شدند 
و مردم با شدیدترین مجازات همچون 
سنگسار روبرو می شــدند. اگرچه این 
گروه در بیانیه های خود اعالم کرده اند 
که به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت 
و دیگری نیازی به همراهی یک مرد برای 
خروج از خانه ندارنــد و از حق آموزش 
برخوردار هستند، اما عملکرد و پیشینه 
اقدامات آن ها ســبب نگرانــی مردم و 

حامیان حقوق بشر شده است. 

دیدگاه های طالبان تغییر نکند، 
عرصه بر مردم تنگ می شود

نویــد محمــودی، کارگــردان و 
فیلمنامه نویس، درباره پیشروی های 
طالبان می گوید: هفته گذشته، حوادثی 
در افغانســتان اتفاق افتاد که به تبع آن 
شــرایط خوبی ندارم. اگرچه نزدیک 
40 سال از عمر خود را در ایران سپری 
کرده ام اما در آن کشور متولد شده ام. من 
نسبت به حوادث و رویدادهای این خطه 
حساس هستم، امیدوارم روزی برسد 
که مردم در صلح و آرامش زندگی کنند. 
برخی از کارشناســان سیاســی 
معتقدند، به طور قطع، طالبان را می توان 
برنده بالمنازع صلح ایاالت متحده و این 
گروه دانســت. صلحی که سبب شد تا 
این گروه بدون کوچک ترین مقاومتی 
بر افغانستان مسلط شــود. آنچه که در 
حال وقوع اســت، پیامدهای متعددی 

نه تنها در عرصــه بین المللی بلکه در 
سیاست های داخلی این کشور به همراه 
خواهد آورد. به عبــارت دیگر می توان 
گفت نمی توان وضعیــت مردمان این 
کشور را روشن دانست بلکه این حوادث 
آینده ای مبهم برای افغان ها ترســیم 

کرده است. 
کارگردان »شکستن همزمان بیست 
استخوان« معتقد اســت؛ اگر طالبان 
همان تفکرات قدیم خود را داشته باشد 
به طور قطــع، روزگار نامرادی بر مردم 
خواهد گذشت و به ســوی قطع رابطه 
با جهان کشــیده خواهند شد. به گفته 
وی، شرایط زنان نیز سخت خواهد شد. 
اگر آنچه که بر زبان آورده اند را اجرا کنند 
می توان به آینده امیــدوار بود و آن ها را 
در کنار مردم دانســت.  او ادامه داد: اگر 
دیدگاه های طالبان تغییر نکرده باشد، 
به طور قطع افغانستان درگیر جنگ های 
داخلی درازمدت خواهد شد. گرچه من 
معتقدم، گروه های جهادی مردمی در 
شهرهای مختلف شکل خواهند گرفت 
تا با این گروه مبارزه کنند. تجربه نشان 
داده کــه جنگ داخلی ســال ها طول 
خواهد کشید، طالبان سقوط خواهند 
کرد و از دِل آتش وخاکستر، وضعیتی 

جدید به وجود می آید. 

امیدهایی که به باد رفته است
پس از ورود نیروهای طالبان به کابل، 
یاس و ناامیدی در میان مردم افغانستان 
نمود بیشتری پیدا کرده است. مردمانی 
که فوج فوج ترک خانــه می کنند و در 
آرزوی زندگــی بهتر به کشــورهای 
همسایه پناه می برند. اضطراب و ترس 
از آینده ای نامعلوم بر واهمه آن ها افزوده 

است. 
محمودی توضیح می دهد: من در این 
ناامیدی کامل امیدوار هستم که طالبان 
از گذشــته درس گرفته باشند و به این 
موضوع واقف باشند که برای حکومت 
در دنیای امروز باید مردم را ار خود راضی 
نگه دارند تا بتوانند به حکومت خود در 

کنار مردم ادامه دهند. 

اختالفات قومی، بزرگ ترین مشکل 
افغانستان است

اگرچه دولت های افغانستان تالش 
کردند تا در مســیر توســعه سیاسی 
خود، مهم ترین مساله این کشور یعنی 
قوم گرایــی را حل کنند امــا به نتیجه 
مطلوبی نرسیدند. حضور قومیت های 
مختلف در این کشور عاملی مهم برای 
واگرایی در این سرزمین است و آن ها را 

گرفتار مشکالت متعددی کرده است. 
قوم گرایی در برخــی از آثار مکتوب 
نویســندگان این کشــور مورد توجه 

قرار گرفته اســت. پژوهشگران عرصه 
جامعه شناســی ادبیات معتقدند، هر 
قصه و اثر ادبی، وقایع زمان خود را بازگو 
می کند و قصه در حقیقت، شکل بیان 
هنری همان وقایع اجتماعی اســت. 
بنابراین می توان رمــان »بادبادک باز« 
اثر خالد حسینی را مصداقی از وضعیت 
جامعه افغانستان دانســت. رمانی که 
روحیات، شرایط زندگی مردم، رفتارها 
و پدیده های اجتماعی، فراز و نشیب های 
این کشور را در ســه دهه مورد بررسی 
قرار می دهد. همچنین ارجح دانستن 
»پشتون« ها بر »هزاره« ها در جای جای 

این کتاب به چشم می خورد. 
تهیه کننده فیلم »چند متر مکعب 
عشق« در اینباره اظهار می کند: مسائل 
قومی، بزرگترین ضربه را به افغانستان 
وارد کــرده و به تبعیت از آن، مســائل 
مذهبی تحت تاثیر قــرار می گیرند. در 
چند ماه گذشته، شــاهد حمالتی به 
مدارس دختران هــزاره ای در کابل و 
دشت برچی بودیم. این مسائل، روشنگر 
مسیر ننگین گذشته است اما بازهم باید 
امیدوار باشــیم که این مشکالت دیگر 
جایی در افغانســتان نداشــته باشند. 
امیدوارم، طالبان ۲0۲۱ خود را منطبق 

با دنیای امروز ببینند. 
محمودی ادامــه می دهد: اتفاقات 
سه روز گذشته را از دوستان ساکن در 
افغانستان و رســانه ها پیگیری کردم. 
طالبان تمــام تالش خــود را کرد تا به 
کابل برسد و به این مقصود دست یافت. 
شنیده ام در طول مسیر مثل گذشته با 
مردم رفتار نکرده اند، برای اینکه از رفتار 
آن ها آگاهی داشــته باشیم باید صبور 
باشیم تا گذر زمان مسائل را روشن کند. 
این تغییر رفتار شاید به این دلیل باشد 
تا بر کشور مســلط شوند و سپس آنچه 
که از گذشــته در ذهن دارند، بر مردم 

عرضه کنند. 

 اگر طالبان تغییر نکند،  دنیا در 
درد ما شریک باشد 

به گفته این کارگردان؛ اگر طالبان 
همچون گذشته رفتار کنند، جهان باید 
برای درمان دردی که در به وجود آوردن 
آن شریک اســت، نقش داشته باشد. 
این امکان وجود داشت تا افغانستان به 
همین راحتی رها نشود. گفتگوی صلح 

دوحه برگزار شد، اگر تمامی مسائل مورد 
بررسی قرار می گرفت، طرفین به توافقی 

جامع می رسیدند. 

جوانان افغانستانی مقابل استبداد 
ایستادگی می کنند

نویســنده »مــردن در آب مطهر« 
بــاور دارد؛ امــروز و فــردا، روزگار 
سرنوشت ســازی اســت. اگر طالبان 
برگزاری انتخابات را بپذیرد یعنی تفاوت 
بزرگی در دیدگاه هایش صورت گرفته 
ولی اگر تصور کند که بر افغانســتان و 
مردم مسلط است در عرصه بین الملل 

دچار مشکل خواهند شد. 
محودی اظهار می کند: در ۲0 سال 
گذشته، افغانستان به زیرساخت های 
مناســبی دســت یافــت. همچنین 
فعالیت هــای مدنی، حضــور زنان در 
جامعه، آمدن نشــاط در زندگی مردم 
افزایش یافت. اگر یک جوان افغانی در 
زمان ساقط شدن که قدرت طالبان به 
دنیا آمده باشد، در حال حاضر ۲0 سال 
دارد. جوانانی که در این سال ها به دنیا 
آمده اند و رشد کرده اند دیگر نمی توانند 
یک حکومت استبدادی را بپذیرند و با 

آن کنار بیایند. 

هنرمندان خود را در خطر می بینند
پس از تسلط طالبان بر کابل و قوی تر 
شدن شــکل گیری »امارت اسالمی«، 
هنرمندان خــود را در خطر می بینند. 
مخالفت های شدید احتمالی با اهالی 
هنر، مرگ هنر و هنرمند در این کشور 
را قریب الوقوع می کند. »خاشه زوان« 
کمدینی بود که در روستاهای قندهار 

دستگیر و تیرباران شد. 
براساس پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷ 
بــه مقاوله نامه ژنــو ۱۹4۹، تخریب و 
آسیب رســاندن به اماکــن فرهنگی و 
مذهبی، جنایت جنگی قلمداد می شود. 
طالبــان بارها در افغانســتان مرتکب 
جنایت جنگی شده، نه تنها انسان های 
بی گناهی را به کام مرگ کشانده است 

بلکه در زمینه فرهنگ نیز نمود دارد. 
از سال های نخست دهه ۹0 میالدی 
تا ۲00۱، طالبان حــدود ۷0 درصد از 
آثار موجود در موزه ملی افغانســتان را 
نابود کرد یا آن را به یغما برد. طالبان در 
زمان حاکمیت خود، آثار باستانی مثل 
پیکره های انســان یا حیوانات تکه تکه 
کردند، گویی ابراهیم وارد بتخانه شده 
است. شــواهد تاریخی نشان می دهد، 
دوره افول سینمای افغانستان به دوره 
حاکمیت طالبان ختم می شود. دوره ای 
که افغانستان را »کشور بدون تصویر« 
خواندند و فیلم ها و دوربین ها نمادین 

اعدام شدند. 

نه تنهــا اهالی هنر بلکــه اصحاب 
رســانه نیز شرایط مســاعدی ندارند. 
فدراســیون بین المللی روزنامه نگاران 
درباره خبرنگاران شاغل در افغانستان 
ابراز نگرانی کــرد. ۱۲00 خبرنگار در 
شرایط خطرناکی قرار دارند و احتمال 

مرگ در هر لحظه وجود دارد. 
محمودی معتقد است؛ اگر طالبان 
به دنبــال عمارت اســالمی مختص به 
خود باشند و تمامی روزنه های ارتباطی 
با جهان پیرامــون خــود را ببندند؛ به 
قطع، دیگر کوچک ترین اثــری از هنر 
و اطالع رســانی نخواهد ماند. به گفته 
وی، روزگار دوری نیســت که طالبان 
آرشیو فیلم ها و آثار سینمایی را به آتش 
کشیدند. دور نیست روزگاری که عکس 
گرفتن حرام بود. اگر اقدامات گذشته را 
به طور موقت کنار بگذراند و پس از ثبات 
تمامی اندیشــه ها و سیاست های خود 
را پیاده کنند، فرهنگ و اندیشــه نابود 
می شود.  نویســنده و کارگردان سریال 
»ســایه بان« ادامه می دهد: من تصور 
می کنم امکان بازگشت به آن روزگار وجود 
ندارد، شاید من بسیار خوش بین هستم. 
طالبان با ســخت ترین سختگیری ها 
نمی توانند به روزگار خفقان و رعب آور 
خود بازگردد. این روزها یک گوشی تلفن 
حکم یک رسانه را دارد. اخبار و اطالعاتی 
که در این روزها از افغانســتان به دست 
ما رسیده به وسیله تلفن های شخصی 
ضبط شده است. تمامی افراد می توانند 
یک خبرنگار باشند و با جهان پیرامون 
خود ارتباط برقرار کنند. امیدوار هستم 
تا هنرمندان، اندیشمندان و خبرنگاران 
اجازه فعالیت داشته باشند؛ سرزمینی 
در جهان دیده خواهد شد که این گروه ها 
فرصت بیشتری برای عرض اندام داشته 
باشند. ســرزمین هایی که در تاریکی 
مطلق مردمان خود را نگه می دارند، دیر یا 
زود از روزنه ای ولو کوچک نور بر مردمان 

آن خواهد تابید. 

سینمای ایران و مردم افغانستان
عــالوه بر موضــوع ایــن روزهای 
افغانســتان که مورد توجه قرار گرفته 
اســت، ســیمای مردم این کشور در 
ســینمای ایران چندان خوشــایند 
افغان ها نبوده اســت. سال ۹4، محمد 
افســر رهبین )رایزن فرهنگی سفارت 
افغانستان در تهران( نسبت به تصویر 
کلی مردم افغانستان در سینمای ایران 
اعتراض کرد و در پیامی نوشت: متعجم 
که چرا کارگردانان ایران از میان این همه 
دانشمند، هنرمند، نویسنده، مهندس و 
مخترع که در میان مهاجران افغانستان 
هستند، به سراغ شخصیت های خیالی و 

کذایی می روند؟ 

محمودی در اینباره توضیح می دهد: 
اگر از نگاه   های سطحی در آثار کمدی 
صرف نظر کنیم؛ تولیدات صاحب فکری 
هم به سرانجام رسیده است. همچنین 
نکته ای قابل اهمیت وجود دارد که آن 
امکان ســاخت آثار بهتر است. در چند 
ســال اخیر، تلویزیون رویکرد خود را 
تغییر داد و سریال های بهتری روانه آنتن 

تلویزیون کرد. 
وی باور دارد، نکتــه حائز اهمیت 
همگرایی، برادری و دوستی میان دو 
ملت اســت که باید در این آثار مورد 
توجه قرار گیرد. به گفته این کارگردان، 
فیلمســازان بــه دالیــل مختلف در 
برخی از حوزه های اجتماعی کم کار 
کرده اند که نیاز به ریشــه یابی دارد. 
شاید اولویت های دیگری مدنظر بوده 
که به ایــن موضوع توجه نمی شــود. 
کارگردانــان از اتفاقاتی کــه بر مردم 
افغانستان گذشته فیلم بسازند. حوداث 
هفته گذشته، رویدادی برای یک یا دو 
روز گذشته نیست، اتفاقاتی است که 
ریشه در سالیان دراز دارد و اکنون خود 

را بروز می دهد. 
برخی از آثار تولید سینمای جهان 
نیز به مسائل افغانستان توجه کرده اند. 
پس از حوادث یازدهم سپتامبر و ورود 
آمریکایی ها به افغانستان، آثاری تجاری 
متعددی ساخته شد. محمودی تصریح 
کرد: رویدادها و فستیوال های سینمایی 
به طور معمــول از فیلم هایی که درباره 
افغانستان، ایران یا گویش و زبان فارسی 
ساخته می شود، استقبال می کنند. به 
طور کلی، مسائل منطقه از دیدگاه آن ها 

حائز اهمیت است. 
مصائب و گرفتاری ها همواره سوژه ای 
جذاب برای فیلمسازان بوده است اما به 
زعم محمودی، اگر پیشرفت و امید به 
آینده در فضای افغانستان حاکم شود، 
این موضوعات می تواند در ســینمای 

جهان مورد توجه قرار گیرد.

طالبان در روزگاری نه چندان دور فیلم ها را به آتش می کشید  و دوربین ها را نمادین اعدام می کرد

افغانستان؛  ... شاید مرگ هنر و رسانه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

طالبان بار دیگر بر 
افغانستان مسلط شد؛ 

خبری که با واکنش های 
بسیاری در داخل و خارج 
از کشور همراه بود. ترس 

و واهمه های بسیاری 
وجود دارد تا بسیاری از 

مولفه های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی بیشتر 

از هر دوره دیگری با تهدید 
به سانسور، ممنوعیت، 

محدودیت و حذف روبرو 
شوند

 اگر طالبان همچون گذشته 
رفتار کنند، جهان باید برای 
درمان دردی که در به وجود 

آوردن آن شریک است، 
نقش داشته باشد
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 درگذشت یک عکاس خبری 
بر اثر ابتال به کرونا

محمد خوش نشــین از 
عکاســان خبری خراســان 
رضوی شامگاه ۲۸ مرداد ماه 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
درگذشت. به گزارش ایسنا 
خبر درگذشــت این عکاس 

از سوی انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران 
اعالم شده است. محمد خوش نشین عالوه بر کار 
عکاسی خبری در حوزه تصویربرداری نیز فعالیت 
داشت و او در رسانه های باشگاه خبرنگاران جوان، 
صداوسیما، جام جم، برنا، ایلنا و روابط عمومی هالل 
احمر مشغول به کار بوده است. این عکاس فقید عالوه 
بر حوزه خبر، در حوزه های عکاسی مستند و طبیعت 

فعالیت داشته است.
    

 سماواتیان از بیمارستان 
مرخص شد 

جمشید ســماواتیانـ  
هنرمند نقاش ـ که به علت ابتال  
به کرونا در بیمارستان بستری 
شده بود، از بیمارستان مرخص 
شد. نیکنام حسین پور ـ  مدیر 
عامل موسســه هنرمندان 

پیشکسوتـ  به ایسنا اطالع داد که این هنرمند که 
چهارشنبه شبـ  ۲۷ مرداد ماهـ  پس از پیگیری های 
صورت گرفته در بیمارستان بانک ملی در چهارراه 
استانبول بستری شده بود و خونریزی شدید داشت، 
شب گذشته به اصرار خودش به منزل منتقل شده 
است. حسین پور پیشتر به ایسنا اطالع داده بود که ۳0 
درصد از ریه این هنرمند در پی ابتالء به کرونا درگیر 
شده است. جمشید سماواتیان از چهره های نسل دوم 
نقاشان نوگرای ایران، در دانشکده هنرهای زیبای 
تهران هنرآموزی کرده است. او هم دوره  هنرمندانی 
چون آیدین آغداشلو، علی اکبر صادقی، رویین پاکباز 
و عباس کیارستمی بوده اســت.  سماواتیان متأثر 
از هنرهای ســنتی و دیوارنگاره های عصر صفوی 
زادگاهش اصفهان به خلق آثاری پرداخته که یادآور و 
نشان دهنده گذر زمان و تخریبی است که بر هنرهای 
سنتی ایران رفته است. سماواتیان با تسلط بی نظیر 
بر انواع ابزارها و تکنیک های غیرمتعارف، به احیای 
هنر گذشته ایرانی با نگاهی نو و بن مایه های انتزاعی 

اهتمام ورزیده است. 

باالخره مردم تاحدودی سفر نرفتند!

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که از 
ابتدای هفته گذشته اعالم شــد، با اعالم تعطیلی 
ادارات از دوشــنبه ۲۵ مرداد ماه تا شنبه ۳0 مرداد 
ماه، انتظار آن می رفت که مانند تعطیالت گذشته 
آمار سفر مخصوصا به استان های شمالی کشور باال 
رود اما با اعالم ممنوعیت تردد بین اســتانی، برای 
نخســتین بار پس از حدود پنج ماه، شاهد کاهش 
محسوس سفرهای مردم و تردد بین استانی وسایل 

نقلیه مختلف در محورهای مواصالتی بودیم.
گرچه در همان روزهای نخســت هفته شاهد 
هجوم مردم بــه جاده های کشــور و ترافیک های 
ســنگین بودیــم و بیــم آن می رفت کــه مانند 
ممنوعیت های گذشــته این مصوبــه نیز در حد 
ابالغ باقی بماند اما آمارها نشان می دهد که این بار 
ممنوعیت تردد بین اســتانی و همان قرنطینه به 
درستی اجرا شده است و نســبتا جواب داده است. 
به گزارش ایســنا بر اســاس جدیدترین گزارش 
مرکز مدیریت راه های کشور وضعیت تردد وسایل 
نقلیه مختلف در بازه زمانی ۲4 تــا ۲۸ مرداد ماه، 
متوسط تردد روزانه بین استانی در قیاس با متوسط 
تردد مرداد ماه ۳4 درصد کاهش داشــته اســت. 
این آمار کاهش یافته نشــان می دهد که کنترل 
ورودی و خروجی های شــهر نسبت به تعطیالت 
و ممنوعیت های کرونایی گذشته بسیار جدی تر 

بوده است که این چنین آمار سفر پایین آمده است.

تجسمی

گردشگری


