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چکشکشیپارلمانی؛
معجزهی تقلب و پول

تنش در نخستین جلسهی مجلس هفدهم؛

«میخواستم با ُ
چکش اصولی را بزنم»

یک روز پس از برگزاری دور دوم
انتخابات ریاست پارلمان ،جلسهی
مجلس شاهد یک درگیری تمامعیار بود.
نمایندگان هوادار کمال ناصر اصولی،
بازندهی دور دوم انتخابات ریاست
مجلس ،به دلیل آنچه قانونینبودن
پیروزی میررحمان رحمانی عنوان
میکردند ،از نشستن او بر کرسی ریاست
مجلس جلوگیری کرده و نشست مجلس
را مختل کردند .تعدادی از نمایندگان زن
و طرفدار آقای اصولی ،با ایستادن پشت
میز کرسی ریاست پارلمان ،از نشست
آقای رحمانی بر مقام ریاست مجلس
ممانعت کردند .در جریان درگیریهای
لفظی و فزیکی میان هواداران آقای
رحمانی و اصولی ،یکی از نمایندگان
هوادار آقای رحمانی با چکشی در
دست ،از ممانعت نیروهای امنیتی و
برخی نمایندگان بیطرف گذشت و به
قصد حمله به آقای اصولی ،جمعیت را
شکافت .بالهت ماجرا ،از این اقدام اما
ننگینتر بود .این نمایندهی طرفدار آقای
رحمانی ،در جریان جستوخیز برای
حمله به آقای اصولی ،دشنام رکیکی به
مادر او نیز حواله کرد.
پس از اعالم نتیجهی نهایی حوزهی
پایتخت ،پروندهی انتخابات پارلمانی
افغانستان ،با تقلب ،سوءمدیریت و
بدنامی بسیاری بسته شد .سوءمدیریت
عمدی و غیرعمدی در برگزاری
انتخابات ،تقلبهای گسترده ،تخلف در
شمارش و بازشماری آرا و اعالم نتایج
ابتدایی و نهایی تحت تأثیر مبادالت
مالی هنگفت و دخالتهای آشکار ارگ
ریاست جمهوری در آن...،
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«آنچه امریکاییها نمیفهمند این است که گروههایی را که ما حمایت
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تنش در نخستین جلسهی مجلس هفدهم؛ «میخواستم با ُ
چکش اصولی را بزنم»

فشــردهی کیفیــت انتخابــات
پارلمانــی  28و  29میــزان
بــود .پیشــتازبودن کمــال
ناصــر اصولــی بهعنــوان یکــی
از شــهرهترین نماینــدگان
در گرایشهــای تبــاری
و نفرتافکنــی قومــی و
میررحمــان رحمانــی کــه تاجــر
ثروتمنــدی اســت ،جوهــر و
شــیرهی مجلــس هفدهــم را
بــه نمایــش گذاشــت؛ اســتیالی
قومگرایــی و پولانــدوزی در
پارلمــان جدیــد افغانســتان.
نماینــدگان شایســته ،کاربلــد
و متعهــد در مجلــس هفدهــم،
در اقلیــت و حاشــیه قــرار
گر فتها نــد .
پارلمانــی
انتخابــات
افغانســتان از روز برگــزاری
پروســهی رأیدهــی تــا اعــام
نتایــج و اتفاقــات مربــوط بــه
انتخابــات ریاســت مجلــس
و نــزاع بــر ســر پذیــرش و
عــدم پذیــرش نتیجــهی آن،
نشــان میدهــد کــه تقلــب،
بــه مســلخبردن ارزش رأی
شــهروندان و عدالــت و تأثیــر
پــول و مبــادالت مالــی در
یــک پروســهی دمکراتیــک،
چــه هزینــهی هنگفتــی بــر
افغانســتان تحمیــل کــرده
اســت .مجلــس نماینــدگان
افغانســتان کــه مســئولیت
قانونگــذاری ،تمثیــل ارادهی
ملــت ،نظــارت از کارکردهــای
حکومــت و تصمیمگیــری
در مــورد مســایل حســاس
و خطیــر ملــی را دارد،
بیکموکاســت ،بــه میــدان
التهــای
جســتوخیز
کوچــه و بــازار شــبیه اســت
تــا عالیتریــن مظهــر تمثیــل
ارادهی ملــت افغانســتان .توســل
بــه توزیــع پــول و نفرتقومــی
در بــدل دریافــت رأی ،مقاومــت
و زورگویــی در برابــر نتیجــهی
یــک پروســهی قانونــی،
عربدهکشــی ،خشــونتهای
فزیکــی و کالمــی ،چاقــو و
چکشکشــی و قبیحتــر از
همــه ،دشــنامدادن بــه مــادر
و خانــوادهی طــرف مقابــل
در صحــن تــاالر مجلــس،
میتوانــد فهرســت مطالــب
مجلــس هفدهــم باشــد .چنیــن
بهنظــر میرســد کــه مجلــس
هفدهــم ،بهجــای عمــل بــه
مســئولیتها و رســالتهای
قانونــیاش ،پاشــنهی آشــیل
مــردم افغانســتان باشــد.
اتفاقــات مربــوط بــه مراحــل
مختلــف برگــزاری انتخابــات
پارلمانــی ،انتخابــات ریاســت
تنشهــای
و
مجلــس
نخســتین جلســهی مجلــس
پــس از انتخــاب رییــس آن،
بــه مــا میفهمانــد کــه تقلــب،
دخالــت سیاســی در پروســهی
انتخابــات و آلودهشــدن
آن بــه مفاســد و مبــادالت
مالــی ،چــه آســیبهایی بــه
پروس ـههای دمکراتیــک ،عمــل
بــه مســئولیتهای مجلــس
و اعتمــاد مــردم بــه وجاهــت
پارلمــان ،نهادهــای انتخاباتــی
و ســامت انتخابــات وارد کــرده
اســت .ایــن بالهــت ،معجــزهی
پــول ،تقلــب و دخالــت سیاســی
در روندهــای دمکراتیــک اســت.
بــه فصــل چکشکشــی و
دشــنامگویی در مجلــس
افغانســتان خــوش آمدیــد.

اطالعات روز :اولین نشست دور هفدهم مجلس نمایندگان
کشور دیروز (یکشنبه ۲۹ ،ثور) بدون رسیدن به هیچ توافقی
بر سر کرسی ریاست این مجلس ،با تنش پایان یافت.
این نشست که قرار بود به ریاست آقای رحمانی آغاز
شود ،با مخالفت شماری از اعضای این مجلس روبهرو شد و
مخالفان با حضور در جایگاه رییس مجلس ،نگذاشتند آقای
رحمانی بر کرسی ریاست بنشیند.
نمایندگان مجلس فراتر از مخالفت ،به درگیری فزیکی
نیز پرداختند .در یک مورد یکی از اعضای مجلس نمایندگان
فحشهای رکیک را نیز خطاب به یک عضو دیگر به زبان آورد.
تصاویری که از نشست روز یکشنبه مجلس نمایندگان
منتشر شده است ،نشان میدهد که حاجی زلمی نوری،
نماینده والیت پنجشیر چکش رییس مجلس را گرفته و به
سمت جمعی از اعضای مجلس که در نزدیک چوکی رییس
تجمع کردهاند ،میدود.
آقای نوری در گفتوگو با رادیو آزادی گفته چکشی که
روی میز رییس بود را برداشته و میخواست با آن کمال ناصر
اصولی را بزند ،زیرا «آنها دشنام و فحش علیه نمایندگان
گفتند».
دو روز قبل (شنبه ۲۸ ،ثور) میررحمان رحمانی در
پایان دومین دور انتخابات اعضای این مجلس برای تعیین
رییسشان ،از سوی عطامحمد دهقانپور ،رییس موقت
مجلس نمایندگان ،به عنوان رییس این مجلس اعالم شد.
آقای رحمانی در این دور انتخابات  ۱۲۳رأی بهدست
آورده بود .رقیب او کمال ناصر اصولی نیز  ۵۵رأی بهدست
آورده و شکست خورده بود.

در این انتخابات  ۱۳رأی سفید و  ۵۳رأی باطل به
صندوقها انداخته شده بود .همچنان یک کاغذ سفید از
صندوقها بیرون آمد و دو رأی دیگر نیز ناپدید بود.
براساس نتایج برآمده از صندوق ،هیچ نامزدی رأی
اکثریت (پنجاه درصد آرا به اضافهی یک رأی) را بهدست
نیاورده بودند.
در پی باالگرفتن این مخالفتها ،کمیتهی حل اختالف،
متشکل از نمایندگان میررحمان رحمانی ،کمالناصر اصولی و
پنج نمایندهی بیطرف تعیین شدند.
محمدعلی اخالقی ،عضو این مجلس به روزنامه اطالعات
روز گفت که معترضان به نمايندگى از آقای رحمانى ،خانآقا
رضایی ،اجمل رحمانی ،میرداد نجرابی ،ناهید فرید و همایون
هریرود و به نمایندگی از آقای اصولی هم خانمحمد وردک،
جاوید صافی ،سیداحمد خادم ،راضیه منگل و عبدالرشید
عزیزی در این کمتیه بودهاند.
همچنان به گفتهی آقای اخالقی ،عبدالقیوم سجادی،
عرفاناهلل عرفان ،فریدون مومند ،صدیقاحمد عثمانی و
محمداهلل بتاش از اعضای بیطرف این کمیتهی حل اختالفات
بودهاند.
آقای اخالقی تأکید کرد که در پایان نشست دیروز
مجلس بدون هیچ نتیجه و موافقت دو نفر پایان یافته است.
انتخابات روز شنبه پس از آن جنجالی شد که مجموع
آرای ریخته شده در صندوق  ۲۴۴رای شد .پیش از آن در آغاز
روند رأیگیری عطامحمد دهقانپور نصاب مجلس را ۲۴۷
نفر اعالم کرد .براساس این نصاب ،هر نامزدی که  ۱۲۴رأی
بهدست میآورد ،رییس مجلس میشد.

اما پس از برگزاری این انتخابات ،آقای رحمانی ادعا کرد
که رییس مجلس انتخاب شده است ،زیرا به گفتهی او ،آنچه
از صندوق بیرون آمد ،کمتر از مجموع آرایی بود که در نصاب
عمومی مجلس اعالن شده بود.
بهدنبال آن ،یک منبع از مجلس نمایندگان به اطالعات
روز گفته بود که آقای دهقانپور ،میررحمان رحمانی و کمال
ناصر اصولی پشت درهای بسته جلسه کردند و ساعتی بعد،
میررحمان رحمانی بهصورت رسمی بهحیث رییس مجلس
نمایندگان اعالم شد.
در مصوبهی شماره ( )۰۰۱-۱دو روز قبل مجلس
نمایندگان به امضای آقای دهقانپور آمده است« :مطابق
به مادهی هشتادوهفتم قانون اساسی کشور و مادهی هشتم
اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ،محترم میررحمان رحمانی،
نمایندهی والیت پروان ،نامزد ریاست مجلس ،در نتیجهی
انتخابات سری و مستقیم با کسب  ۱۲۳رأی تأیید ۱۳ ،رأی
سفید و  ۵۳رأی باطل به اکثریت آرای اعضای حاضر مجلس،
بهحیث رییس مجلس ولسی جرگه برأی یک دورهی تقنینی
(دور هفدهم) ،انتخاب گردید».
در این مصوبه نصاب مجلس  ۲۴۴نفر ذکر شده است.
براساس این نصاب ،آقای رحمانی توانسته است پنجاه درصد
آرا به اضافهی یک رأی ( )۱۲۳را بهدست بیاورد.
انتخاب رییس و هیأت اداری مجلس نمایندگان در
دورههای گذشته نیز جنجالی بوده است .در دور گذشته،
پس از چند بار بینتیجه ماندن انتخابات ،سرانجام عبدالرووف
ابراهیمی از قوم ازبیک بهعنوان یک فرد بیطرف بهحیث
رییس انتخاب شد.

وزارت معارف طرح افزایش امتیازات و معاش آموزگاران را به ریاستجمهوری فرستاد

اطالعات روز :وزارت معارف کشور دیروز
(یکشنبه 29 ،ثور) طرح افزایش امتیازات و
معاش آموزگاران را به ریاستجمهوری
فرستاد.
نوریه نزهت ،سخنگوی وزارت معارف
به روزنامه اطالعات روز گفت که در این
طرح موضوعاتی چون افزایش معاشات،
اجرای امتیازات منطقوی و مسلکی ،پرداخت
کرایهی موتر و توزیع نمرات رهایشی برای
آموزگاران در نظر گرفته شده است.
خانم نزهت با اشاره به افزایش معاشات
آموزگاران در کشور افزود« :از آنجایی که
طرح افزایش معاشات آموزگاران ،مانند سایر
کارکنان خدمات ملکی از سوی وزارت مالیه
ترتیب میشود ،وزارت معارف در این طرح
پیشنهادی صرفا گفته است که به آموزگاران

در افزایش معاشات کارکنان خدمات ملکی
اولویت داده شود».
همچنان بر اساس این طرح اجرای
امتیازات منطقوی و مسلکی در هر ماه برای
آموزگاران  ۱۲پاس ۵۰۰ ،افغانی و برای
آموزگاران  ۱۴پاس هم مبلغ یک هزار افغانی
در نظر گرفته شده است.
پیش از این تنها آموزگاران لیسانس،
مبلغ دو هزار افغانی امتیاز مسلکی داشتند
که در طرح جدید همین امتیاز برای آنان
کافی خوانده شده است.
از سویی هم ،نوریه نزهت با اشاره به
پرداخت کرایهی موتر برای آموزگاران گفت
که برای هر آموزگار روزانه  ۸۰افغانی در این
طرح کرایهی موتر مدنظر گرفته شده است.
همچنان به گفتهی او ،در این طرح

در مورد مشکالت مسکن آموزگاران نیز
پیشنهاد شده است که برای بهبود وضعیت
معیشتیشان آپارتمانهای رهایشی در
نزدیکی محالت زندگی آنان در اقساط
طوالنیمدت توزیع شود.
وزارت معارف در حالی طرح
افزودی امتیازات و معاش آموزگاران را
به ریاستجمهوری میفرستد که صدها
آموزگار در والیتهای هرات و غور از روز
پنجشنبهی هفتهی گذشته ( ۲۶ثور) به این
طرف دست به اعتصاب درسی زدهاند.
آموزگاران،
حقوق
کافینبودن
پایینبودن کیفیت درسی ،کمبود کتابهای
درسی ،مواد آموزشی ،ساختمان و کالس
درس در مکاتب از مشکالت اساسی آموزش
و پرورش در کشور خوانده میشود.

محمداشرف غنی ،رییسجمهوری
کشور نیز دو روز پس از آغاز سال جاری
تعلیمی ( ۵حمل) با نواختن زنگ مکتب
گفت که بررسی حقوق آموزگاران ،یکی
از جدیترین موضوعات برنامهی کاری
امسالش میباشد.
رییسجمهوری کشور افزوده بود که در
پنج سال آینده براساس هماهنگی و تفاهم
وزارتهای تحصیالت عالی و معارف ،حدود
 ۱۰۰هزار آموزگار از درجهی فوق بکلوریا به
لیسانس و حدود  ۵۷هزار از سطح بکلوریا به
فوق بکلوریا ارتقا خواهد یافت.
او همچنان با اشاره به مشکالت مسکن
آموزگاران گفته بود که تا سه ماه آینده برای
حل این مشکل تصمیم نهایی گرفته خواهد
شد.

شورای حراست و ثبات:

اطالعات روز :شورای حراست
و ثبات افغانستان اعالم کرده است
که هر نوع تأخیر در برگزاری
ریاستجمهوری،
انتخابات
شوراهای والیتی ،شوراهای
ولسوالیها و انتخابات پارلمانی
والیت غزنی غیرقابل قبول
میباشد.
در اعالمیهی این شورا که
دیروز (یکشنبه 29 ،ثور) منتشر
شده ،آمده است که انتخابات باید
براساس آخرین تقویم اعالمشده از
سوی کمیسیون مستقل انتخابات
افغانستان ،برگزار شود.
این شورا در اعالمیهاش تأکید
کرده است که برگزاری انتخابات
شفاف و عادالنه تنها مرجع انتقال
مسالمتآمیز قدرت سیاسی در
کشور میباشد و به همین منظور
باید تدابیر الزم برای تضمین
شفافیت و عادالنهبودن آن گرفته

هر نوع تأخیر در برگزاری انتخابات غیرقابل قبول است

شود.
این در حالی است که
مسئوالن کمیسیون مستقل
انتخابات روز شنبه ( 28ثور)
تقویم تازه برای برگزاری انتخابات
را بهمنظور تأمین امنیت انتخابات
ششم میزان ،به رهبری سکتورهای
امنیتی و دفاعی تقدیم کرده است.
در اعالمیهای که از سوی
ارگ ریاستجمهوری به نشر
رسیده بود ،آمده است که رهبری
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از
تأمین امنیت بهتر در تمام مراحل
روند این انتخابات اطمینان داده
است.
قرار است این انتخابات حدود
چهار و نیم ماه بعد (ششم میزان)
در کشور برگزار شود.
حمایت از قطعنامهی لویهجرگه
مشورتی صلح
شورای حراست و ثبات

افغانستان همچنان با اشاره به
قطعنامهی لویهجرگهی مشورتی
صلح از «سیاستگران» کشور
خواسته است که در پرتو
توصیههای قطعنامهی این جرگه
روند مصالحه را با قوت پیگیری
کنند.
در اعالمیهی این شورا از این
چهرههای سیاسی خواسته شده
است که هر نوع اختالف سیاسی
و تفاوت دیدگاههایشان را از راه
مشورت ،تفاهم و با استفاده از
روشهای مسالمتآمیز حلوفصل
کنند.
در اعالمیه گفته شده است
که اقدامات و ابرازنظرهایی که
سبب ایجاد نگرانی در اذهان عامه
میشود ،موجه نمیباشد و از آن
باید خودداری شود.
شورای حراست و ثبات تأکید
کرده است« :ضرورت داریم تا

سهممان را در سالمت کشور و
رفع نگرانیهای ملت به درستی و
مسووالنه ادا کنیم».
لویهجرگهی مشورتی صلح
 ۲۰روز پیش ( ۹ثور) با حضور
سه هزار و  ۲۰۰عضو از تمام
ولسوالیهای کشور برای پنج روز
در کابل برگزار شده بود« .تعریف
و چگونگی صلح با طالبان» و
«تعیین حدود مذاکرات صلح» با
این گروه از اهداف اساسی برگزاری
این جرگه عنوان شده بود.
اشتراککنندگان لویهجرگهی
مشورتی صلح با پایان نشستهای
این جرگه یک قطعنامهی ۲۳
مادهای را به محمداشرف غنی،
رییسجمهوری کشور ارائه کرد.
در این قطعنامه روی
خواستها و پیشنهادهای مردم
افغانستان از جمله اعالم آتشبس
از سوی حکومت و طالبان ،تنظیم

جدول زمانی برای خروج نیروهای
خارجی از افغانستان ،تقویت و
حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی
کشور ،حفظ دستآوردهای ۱۸
سال گذشته ،حفظ قانون اساسی،
تعدیل و اصالح قانون اساسی،
حفظ نظام جمهوری اسالمی،
حفظ حقوق و آزادیهای زنان،
حفظ دستآوردهای حقوق
بشری ،آزادی بیان ،حفظ حقوق
معلوالن و شهدا ،حفظ ارزشهای
دینی و فرهنگی و  ...تأکید شده
بود.
همچنان تبادلهی زندانیان
بین دولت و طالبان ،تشکیل یک
هیأت مذاکرهکنندهی همهشمول
از سوی دولت ،دادن دفتر به
طالبان در داخل کشور و… از
دیگر پیشنهادهایی بود که در
قطعنامهی پایانی لویهجرگهی
مشورتی صلح ذکر شده بود.

درانی:

امسال باغهای جدید میوه در  ۳۰هزار جریب زمین ،ساخته میشود

اطالعات روز :نصیراحمد درانی ،وزیر زراعت ،آبیاری و
مالداری کشور میگوید که در سال جاری خورشیدی باغهای
جدید میوههای زودرس و دیررس از سوی این وزارت در ۳۰
هزار جریب زمین در کشور ساخته میشود.
آقای درانی که دیروز (یکشنبه ۲۹ ،ثور) در «دومین
نمایشگاه میوههای زودرس» در کابل صحبت میکرد ،افزود
که وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری همچنان تالش میکند
باغهای متراکم را نیز گسترش دهد.
به گفتهی او ،در حال حاضر فقط در زون شرق کشور،

حدود سههزار جریب زمین باغهای متراکم یا میوههای
زودرس وجود دارد که نزدیک به  ۱۲هزار تن میوه از آن
ساالنه برداشت میشود.
وزیر زراعت تأکید کرد که تقاضای برای میوههای تازه در
این فصل سال (بهار) زیاد است و میزان تولید باغهای زودرس،
فع ً
ال تنها برای خود زون شرقی کفایت نمیکند.
به گفتهی او ،در متباقی زونهای کشور ساحات کمتری
از این نوع باغها وجود دارد و وزارت زراعت تالش میکند این
باغها را در کشور گسترش دهد.

آقای درانی گفت« :ما میخواهیم که در افغانستان در
تمام وقتها و فصلها هم میوهی تازه داشته باشیم و هم
بنیهی اقتصادی دهقانان تقویت شود».
گفتنی است که در دومین نمایشگاه میوههای زودرس
در کابل دو نوع شفتالو ،زردآلو ،گیالس و همچنان برخی از
سبزیجات به نمایش گذاشته شده بود.
این میوهها در مقایسه با میوههای معمولی حدود دو ماه
پیش پخته و به مارکیت عرضه میشود و تقاضا برای آنها در
مارکیت نیز زیاد است.

www.etilaatroz.com
«آنچه امریکاییها نمیفهمند این است که
گروههایی را که ما حمایت میکنیم ،مزدور ما
نیستند ».این پاسخ علی به درخواست من برای
ابراز نظر دربارهی یکی از اهداف تحریمهای دولت
ترمپ علیه ایران ،یعنی محدودکردن توانایی مالی
این کشور در حمایت از شبهنظامیان منطقه است.
او ادامه میدهد« :امریکاییها فکر میکنند همه
چیز راجع به پول است .آنها فکر میکنند که ما
مثل آنها وفاداری [گروهها را] در منطقه با پول
به دست میآوریم».
در طول دههای که من با تهیهکنندگان
فرهنگی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
(نیروی نظامی برجستهی ایران) تحقیق میکردم،
متوجهی رفتوآمد مداوم فیلمسازان وفادار به
حزباهلل ،گروههای شیعهی عراقی و کردی به
مراکز فرهنگی رژیم در تهران شدم( .همهی
آنها موافقت کردند که به شرط پنهانماندن
هویتشان با من صحبت کنند .نامهای استفاده
شده در این مطلب مستعارند ).مهدی ،فیلمساز
طرفدار رژیم ایران در لبنان زندگی میکند تا با
تهیهکنندگان رسانهای حزباهلل فیلم بسازد .افراد
حزباهلل در دیدار با مهدی در تهران فارسی را
روان صحبت میکردند و با شهر طوری آشنایی
داشتند که انگار سالها در آن زندگی کردهاند.
فیلمسازان عراقی مرتب به تهران میآمدند و
وقتشان را در استدیوهای ویرایش وابسته به
سازمان شبهنظامی بسیج میگذراندند.
هرچند تمرکز پژوهش من بر تولیدکنندگان
فرهنگی بود ،من شاهد رفتوآمد مشابه خارجیها
به بازوهای اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران
بودم .جریان کاالها ،ایدهها و افراد میان ایران و
پروکسیهایش قطعا با تسهیل طیف وسیعی از
نهادها ـکه به سرمایهگذاریهای مالی سنگین
متکی نیستندـ و پایبندی و ادامهی دوستیها
در همهی طرفها ،در میانهی تحریمهای دونالد
ترمپ ادامه مییابد.
به لحاظ تاریخی ،ارتباطات بین ایران ،عراق
و شام به نسلها قبل برمیگردد .مسیرهای
دیرینهی تجاری و زیارتی و همچنین حوزههای
علمیه به این معناست که جوامع و خانوادهها
پیوسته در این مسیرها در سفر ،زندگی و تعامل
بودهاند و روابط فرهنگی و اجتماعی ایجاد کردهاند.
با اینحال ،صرفا وجود این روابط به معنی
گروههای فعال سیاسی نیست .سیاستگذاران و
مردم ماهیت این روابط را غلط درک میکنند
و فکر میکنند که وصلهی این روابط شیعیسم
بهعنوان یک دکترین سنتی و مذهبی است .این
غلطفهمی ناشی از چارچوب اساسا ناقصی است
که سیاست واشنگتن در قبال ایران و خاورمیانه
بر آن استوار گشته است؛ باور بر این که محرک
انقالب سال  1979ایران ،تالش افراطی و متعصب
برای سیاست اسالمی بود .اما آنچه که واقعا این
گروهها را به هم پیوند میدهد ،پایبندی و تبعیت
از دکترین مذهبی خاصی نیست .اگر قضیه این
میبود ،ایران امروزه با جناحهای خاصی در
فلسطین ،گروههای کردی در عراق و همینطور
بشار اسد در سوریه و حوثیها در یمن ارتباطات
نزدیک نمیداشت .برای درک اینکه چگونه
یک تالش سیاسی ـنه یک تالش اخروی برای
حکومت دینی-مذهبیـ برای قدرت روابط ایران
با پروکسیهایش را الهام میبخشد ،الزم است که
ابتدا فرضیههای کنونی را دربارهی انقالبی که به
جمهوری اسالمی منجر شد ،از هم باز کنیم.
در نسل جدید و در حال ظهور ،تحقیقات
به هدف ساختن تاریخ اجتماعی انقالب ،دیده
میشود آنچه که ایرانیها را به حمایت جمعی
از انقالب تشویق کرد ،آرزوی رهایی این کشور از
امپریالیسم بوده است .ارواند ابراهیمیان ،یکی از
مورخان برجستهی ایران استدالل کرده است که
انقالب سال  1979باید بهعنوان ادامه مبارزهی
ملی برای آزادی دیده شود؛ آزادی که در سال
 1953کودتای سازماندهیشده از سوی ایاالت
متحده آن را از بین برد.
ایاالت متحده از طریق سازمان سیا محمد
مصدق نخست وزیر منتخب را از قدرت کنار زد
و شاه محمدرضا پهلوی را دوباره به قدرت رساند
و کنترل میدانهای نفتی ایران را بهدست گرفت.
در داخل ایران ،صرفنظر از آنچه که شاه در طی
دوره  26ساله بین سالهای  1953و  1979انجام
داد ،کودتای  1953بر حکومت وی سایه افگنده
بود .حس غیرمشروعبودن سلطهی وی به این
حس که او راه امریکاییها و بریتانیاییها را هموار
کرد و یکپارچگی کشورش را برای بهدست
آوردن قدرت و ثروت فروخت ،گره خورده بود.
همانطور که مورخ نغمه سهرابی استدالل
میکند ،انقالب  1979در ایران باید بهعنوان
«یکی از آخرین انقالبهای موفقیتآمیز جهان
پسااستعمار و در شکل پساانقالب ،بهعنوان یکی
از اولین انقالبهایی که به پرسشها و نگرانیهای
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در حالیکه دو طرف چانهزنی میکنند ،جنگ شدت یافته است .به گفتهی سازمان ملل
متحد ،سال گذشته مرگبارترین سال برای غیرنظامیان بوده است .تعداد بمبهایی که
نیروی هوایی امریکا در سال  2018در افغانستان پرتاب کرده است ،بیش از هر زمان دیگری
در این جنگ بوده است .با وجود این پشتیبانی ،دولت افغانستان به تدریج در حال از دست
دادن قلمرو است و در حال حاضر به سختی نیمی از خاک کشور را ـ که دو-سوم نفوس
افغانستان را در خود جا داده ـ تحت کنترل دارد

منابع مخفی قدرت ایران
مقامات امریکایی ممکن
است امیدوار باشند که
تحریمها توانایی ایران برای
تامین بودجه این گروهها را
مهار خواهد کرد ،اما این
امیدواریها سادهلوحی
این مقامات در دو عرصه را
آشکار میکند :اول ،از طریق
شبکههای تامین مالی
بومی مانند خمس و عشر،
جریان پول به این گروهها
از طریق سیستم پیچیدهی
حواله که ردیابی آن برای
وزارت خزانهداری امریکا
دشوار خواهد بود ،ادامه
خواهد یافت .دوم ،آرزوی
رهاندن منطقه از [چنگ]
یک قدرت امپریالیستی
خارجی هدفی است که
نسلها و دههها مردم را
در خاورمیانه تحریک و به
هیجان درآورده است .پول
عامل تعیینکنندهی اصلی
چنین هدفی نیست.
مشخصههای جنوبجهانیاش در یک قالب
اسالمی پاسخ میدهد» دیده شود .آیتاهلل روحاهلل
ی و لهجهی
خمینی با عبا و عمامهی خاکستر 
غیرتهرانیاش ،مخالف نمادین ثروت شگرف شاه
بود .پیام پوپولیستی خمینی برای بازگرداندن
عدالت و یکپارچگی به ایران در مواجهه با تحقیر
بینالمللی و داخلی مردمی را با خود همراه کرد
که به رغم ثروت نفتی هنگفت دهه  1970ایران،
عمدتا فقیر و روستایی باقی مانده بودند.
انقالب مردمی عظیم از سطح شهر
و روستاهای ایران ،شاه را نه فقط به علت
کاستیهای اقتصادی ،فرهنگی یا سیاسی (این
کاستیها در سایر کشورها نیز وجود داشت اما به
انقالب منجر نشد) ،بلکه به این دلیل که انقالبیون
شاه را بهعنوان دستنشاندهی امریکا که منافع
ملت را در سر ندارد ،از قدرت کنار زد .محرک

اصلی انقالب حاکمیت و استقالل و رهایی از
قدرتهای خارجی بود.
حاال این مسأله چه ربطی به روابط ایران با
پروکسیهایش دارد؟ در  40سال پس از انقالب،
جمهوری اسالمی از گروههایی حمایت کرده است
که بهطور فعال در مبارزات علیه اشغال خارجی
چه در لبنان و عراق و چه در سرزمینهای
اشغالی فلسطین دخیل هستند .وقتی به گفتمان
این گروهها ،از اعالمیهها و اظهارات رسمی آنها
گرفته تا خروجی رسانههای آنها ،به دقت توجه
کنیم ،میبینیم که تاکید بر حاکمیت و مبارزه
علیه امپریالیسم است .البته نمادگرایی اسالم
بهعنوان یک هویت فرهنگی و سیاسی نیز موجود
است ،اما نیروی محرک نیست.
حسین ،فرماندهی سپا پاسداران انقالب
اسالمی در جنگ ایران و عراق و در حال حاضر
تهیهکنندهی رسانه میگوید« :امریکاییها
فکر میکنند ما مسلمانان دیوانه هستیم که
مسیر شهادت را پیش گرفتهایم و عراقیها و
لبنانیها نیز همین ذهنیت دیوانه را دارند .آنها
نمیخواهند فکر کنند که ما نگرانیهای سیاسی
مشروعی داریم که دربارهی منطقهای آزاد از
سلطهی امپریالیسم و تالش برای کنترل منابع
مان است».
مهدی ،فیلمساز ایرانی که سالها در لبنان
زندگی و با تهیهکنندگان رسانهای حزباهلل کار
کرده است میگوید« :من از این جهت به نیروهای
انقالبی پیوستم که میخواستم مثل داکتر چمران
باشم .آنچه که او برای لبنانیها و فلسطینیها و
بعدا برای ایران انجام داد ،چیزی است که بسیاری
از ما را تحریک کرده است ».اشارهی مهدی به
یکی از اولین استراتژیستهای نیروهای مسلح
انقالبی ایران و نخستین وزیر دفاع دولت انقالبی
یعنی مصطفی چمران است .چمران ،فیزیکدانی
بود که در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تحصیل کرده
بود ،عمیقا در جنبشهای ضد استعماری دهه
 1960و  1970مشارکت داشت ،در کوبا و مصر
تاکتیکهای جنگ چریکی را فرا گرفت و در
دههی  1970در لبنان برای سازماندهی شیعهها
کار کرد .مهدی و همکاران لبنانیاش فیلمهایی را
دربارهی چمران ساختهاند و برنامههای آموزشی
ل جوانشان دربارهی این
را برای تعلیمدادن به نس 
رهبر نظامی توسعه دادهاند.
جنبشهای
نظامی
تاکتیکهای
ضداستعماری دههی  1970در دیانای سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و به همین ترتیب
در دیانای شبهنظامیان تحت حمایت ایران

فارن پالیسی ـ نرگس باجغلی

در منطقه تعبیه شده است .این تاکتیکهای
نامتقارن جنگاوری در طول هشت سال جنگ
ایران و عراق مورد آزمایش قرار گرفت .از سال
 1980تا  ،1988سپاه پاسداران یاد گرفت که
چگونه بجنگد ،چگونه استراتژی نظامی بسازد
و چگونه در برابر نیروی نظامی برتر که مورد
حمایت مالی و تجهیزاتی غرب است ،ایستادگی
کند .انقالب ایران همانند بسیاری از جنبشهای
ضداستعماری آن زمان ،به آزادی نه بلکه به یک
کشمکش خونین برای قدرت که سرانجام صدای
مخالفان را سرکوب کرد ،انجامید .جمهوری
اسالمی و سپاه پاسداران در چهار دههی پس از
انقالب سیاست خامی را که در پیش گرفتهاند
موجب زخمهای عمیقی شده است که بهراحتی
قابل بخشش نیستند.
با اینحال ،دولت[های] پساانقالب ایران در
میان حامیان داخلی و خارجی جمهوری اسالمی
مشروعیتش را حفظ کرده است و همچنان
بهعنوان علتی دیده میشود که مبارزه در کنار
آن ارزشمند است؛ زیرا جمهوری اسالمی توانسته
است تجاوز امریکا را در عراق و افغانستان خنثی
کند ،توانسته است علیه دولت اسالمی بجنگد و به
شکست آن منجر شود و توانسته است با حمایت
از حزباهلل اسرائیل را از لبنان دور نگهدارد .از
زمان به قدرت رسیدن ترمپ ،سیاست خارجی
ایاالت متحده دوباره به سیاست اعمال زور رو
آورده است؛ سیاستی که به دنبال ارعاب کسانی
است که با امریکا راه نمیروند .در خاورمیانه ،این
فقط ایران نیست که ایاالت متحده به دنبالش راه
افتاده است .با توجه به الحاق بلندیهای جوالن و
اعطای حق حفاری به شرکت مرتبط با دیکچنی
و همچنین حمایت گسترده از سیاستهای
توسعهطلبانهی بنیامین نتانیاهو در سرزمینهای
اشغالی فلسطین ،تمایل امریکا و اسرائیل به حق
کنترل بیشتر و سودکردن از منابع طبیعی در
خاورمیانه تاثیر چشمگیر و چندانی بر هیچ یک
از این گروهها بهویژه حزب اهلل و گروههای مختلف
عراقی که دربارهی کنترل بر میدانهای نفتیشان
نگرانی دارند ،ندارد.
در داخل ایران ،به رغم سرخوردگی
و نارضایتی گسترده از رژیم ،تالش برای
دستیافتن به انرژی هستهای دههها است که
بهعنوان یک حق ملی (حق مسلم) قالب شده
است .در پژوهشم بررسی کردهام که چگونه سپاه
پاسداران انقالب اسالمی پیام ناسیونالیستی را در
تمام برنامههای فرهنگی و رسانهای خود دستکم
از سال  2005به اینسو تعبیه کرده و ترویج داده

مترجم :جلیل پژواک
است .با توجه به اقدامات دولت ترمپ علیه
ایرانیها ،از ممنوعیت ورود مسلمانان به ایاالت
متحده گرفته تا خروج از برجام و معرفی سپاه
پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی
ـکه میلیونها مرد جوان را که دورهی سربازی
اجباری خود را در چوکات سپاه پاسداران انقالب
اسالمی خدمت کردهاند ،متاثر میکندـ جمهوری
اسالمی نیازی به تالش سخت برای وحدت ملی
در این شرایط ندارد .در عوض ،بزرگترین برایند
این اقدامات ،تشدید روحیهی نظامی داخلی در
ایران خواهد بود که بیش از پیش به سرکوب
صدای مخالفان منجر خواهد شد.
در ماههای گذشته پس از اینکه سیل
ویرانگری تقریبا تمام گوشههای ایران را ضربه
زد ،فیلمسازان عراقی ،افغان و لبنانی وابسته
به گروههای مختلف در منطقه ،به ایران برای
ساختن مستندها و فیلمهای خبری دربارهی کار
و تالش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و گروههای
شبهنظامی ایران در کمک به سیلزدگان ،سرازیر
شدهاند .کارهای رسانهای از این دست ،بهعنوان
نیازی برای همبستگی سراسر منطقه با ایران
آنهم زمانی که این کشور با بالیای طبیعی و
دولت ترمپ روبهرو است ،بیان شده است .این
گروهها [مرتبط با ایران] در سراسر منطقه حتا در
جوامعی که با ایران اختالف دارند ،توانستهاند با
موفقیت فاجعهی یمن را بهعنوان مسألهای قالب
کنند که سعودیها عامل آن بودهاند .بازوهای
رسانهای این گروهها که به زبان عربی و کردی (با
گویشهای محلی مختلف) نشرات دارند ،بودجهی
هنگفت و عظیم فعالیتهای رسانهای سعودی و
امارات در منطقه را ندارند .با اینحال ،درست
مانند تاکتیکهای نظامی شان در میدان جنگ،
این گروههای عملیات اطالعرسانی نامتقارن و در
عین حال موثری را راهاندازی کردهاند.
مقامات امریکایی ممکن است امیدوار باشند
که تحریمها توانایی ایران برای تامین بودجه این
گروهها را مهار خواهد کرد ،اما این امیدواریها
سادهلوحی این مقامات در دو عرصه را آشکار
میکند :اول ،از طریق شبکههای تامین مالی بومی
مانند خمس و عشر ،جریان پول به این گروهها
از طریق سیستم پیچیدهی حواله که ردیابی آن
برای وزارت خزانهداری امریکا دشوار خواهد بود،
ادامه خواهد یافت .دوم ،آرزوی رهاندن منطقه از
[چنگ] یک قدرت امپریالیستی خارجی هدفی
است که نسلها و دههها مردم را در خاورمیانه
تحریک و به هیجان درآورده است .پول عامل
تعیینکنندهی اصلی چنین هدفی نیست.
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قصــه

دیروز و امروز معتادان کابل


فردین عطایی

این قصه همیشه مرا یاد غیبت «هویت فردی» در رفتار و تعامالت اجتماعی در افغانستان
میاندازد .در افغانستان ،قوم ،خانواده ،قبیله و کتلههای خرد و بزرگ اجتماعی ،نقش
ً
خود فرد .به عبارت
تعیینکننده در هویت افراد دارند ،نه
اصوال مهارت و تخصص و کاردانی ِ
دیگر« ،جمعگرایی» یا  collectivismبا ریخت و قوارهی بسیار قبیلهای در تمام رفتارهای
مردم افغانستان ریشه و زمینه دارد .در تصمیمگیریهای سیاسی ،در کنشهای فرهنگی،
در تعامالت اجتماعی و در دادوستدهای اقتصادی ،مهم است به کی و کجا تعلق داریم ،نه
اینکه خود ما کی هستیم ،چه کردهایم و ظرفیت و تواناییهای ما بهعنوان یک فرد چیست.
میرسم زیر پل که فوقالعاده متعفن است .به
محض حضورم ،نگاهها به طرف من خیره میشوند.
کسی فکر میکند که من کارمند جناییام! دیگری
میاندیشد که شاید تازه معتاد شده باشم و شماری
هم ،مرا بهبا موادفروشاشتباه میگیرند.
راستش سراسیم ه و حیرانم که از کجا آغاز
کنم؟ ناگهان چشمم به چهرهی آشنا میافتد.
هردو بهسوی هم میبینیم ،او میپرسد« :تو ،الال
فردین نیستی؟ مگر تو هم به این عمل آغشته
شدی؟ یا این که کارمند جنایی و یا امنیتی؟»
هنوز آن جوان را که در حدود  28سال دارد،
نشناختهام؛ با کمی ترس پاسخ میدهم« :ببخشی!
مه خودت را نشناختم ،میشه بگویی کیستی؟»
با لبخند تلخی میگوید«:اکنون که خودم،
خود را نمیشناسم ،تو چگونه مره بشناسی! مه
اسد (نام مستعار) هستم! اسدی که در منطقه،
بهنام «خیاط» مشهور بودم».
باورم نمیشود! خانوا دهی اسد همیشه
برایم میگفتند که او به اروپا رفته و یا گاهی
هم میگفتند که در میدان هوایی «بگرام» ،کار
میکند و اجازهی بیرون شدن از آنجا را ندارد.
حیرتزده ،میپرسم« :اسد ،تو اینجا چهکار
میکنی؟»
گفت« :بیا بنشین ،برایت قصه میکنم؛
ببخش الال که به خانهی مه آمدی و جز بوی بد و
تعفن چیزی برای پذیرایی ندارم!»
برگشت به گذشته
اسد از جوانهای مودب و خوشسیمای
منطقهی ما بود و هرکس افتخار میکرد که با اسد
لحظاتی همکالم باشد .او دانشآموز مکتب بود و
در کنار آن خیاطی میکرد که بیشتر باشندگان
منطقه از مشتریانش بودند .پسانها اسد -با پایان
یافتن دورهی مکتب -وارد دانشکدهی اقتصاد شد
و خوب به یاد دارم که تا صنف سوم این دانشکده
را هم پیش رفته بود؛ اما به یکبارگی از منطقه
ناپدید گشت و دیگر ندیده بودم و حاال او در برابرم
ِ
بزرگ
قرار دارد؛ درحالیکه دیگر از آن چشمهای
خوشحالت و چهرهی گندمی جذاب ،خبری
نیست .خیلی دلم میخواهد بدانم که او چرا به
این حال افتاده است .کمی که اصرار میکنم ،برایم
در این باره میگوید« :صنف سه دانشگاه بودم که
با یک دختر زیبا آشنا شدم .او «هما» نام داشت و
تازه از ایران برگشته بود و همیشه لباسهای خود
را برای دوختن نزدم میآورد .بیشتر وقتها که
من از دانشگاه میآمدم ،هما میآمد دکان و با هم
قصه میکردیم .او از مهاجرت و مه هم از زحماتی
که شب و روز کشیدم تا دانشگاه بروم و بتوانم
آیندهی بهتری داشته باشم! دریغا که آیندهام
چنان تاریک و سیاه شد که هرگز روشن نمیشود!
بههر صورت مدتی گذشت و رفتوآمدهای هما
زیادتر میشد تا باالخره برایم گفت که اسد تو
را زیاد دوست دارم و من دوست دارم کسی که
خواهانش هستم با مه سیگار بکشد».
برایش گفتم« :او دختر من تا حال سیگار را
به دهن خود نزدیم ،چرا میخواهی با من چنین
کنی؟»
گفت« :اسد ،من که ایران بودم ،دایم از
همین سیگار استفاده میکردم و میخواهم تو هم
استفاده کنی ،چون با این چهرهی زیبا و لباس

قشنگت سیگار بسیار میچسبد».
ناگزیر تسلیم احساسات شدم و به کشیدن
سیگار آغاز کردم .در دود اول به سرفه افتادم .هما
خندید و گفت :بکش خیر است ،من هم در اول
چنین سرفه میکردم.
بههر رو ،سیگار را تا زمانی کشیدم که حالت
تهوع به من دست داد .هما خندهکنان بیرون شد و
در همان حالت گفت« :زور را خو دیدی!»
فردای آنروز ،طبق معمول ،هما قبل از رفتنم
به دانشگاه ،به دکان آمد و باز همان سیگار -بهقول
او« -عشقی» را با هم کشیدیم .این وضعیت ،چند
روز دوام داشت تا این که یک روز هما دیر کرد و
هرچه منتظر شدم و دانشگاه نرفتم ،او نیامد .ناچار
شدم خودم به دکانها رفته و یک بسته از همان
سیگاری که با هما میکشیدیم ،خریداری کنم.
خیلی با عجله ،یک نخ سیگار کشیدم ،اما
لذت سیگارهای هما را نداشت .به هما زنگ زدم
و بعد از احوالپرسی ،گفتم« :امروز زیاد منتظرت
ماندم ،چرا نیامدی تا با هم سیگار میکشیدیم؟»
گفت« :اسد ،متاسفانه سیگارهای من تمام
شده و پول هم ندارم تا از ایران بخواهم».
گفتم« :خیر است ،بیا من پولش را میدهم،
بفرست تا بیاورند».
عصر بود که هما آمد و سیگار هم همراهش
بود .او گفت :پولش را بده تا مه به خواهرخواندهام
بدهم .او از ایران آورده بود و من ازش قرض گرفتم.
1000افغانی به هما دادم و او رفت .من دو
تا سیگار را پشت هم دود کردم .با خود میگفتم،
سیگار هم عجیب چیزی است.
پس از آن ،هما هفتهی دو بسته سیگار برایم
میآورد .دیگر به دانشگاه هم دلگرم نبودم و نیز
کمتر وقت خود را صرف دوختن لباس میکردم.
روزی یکی از دوستانم که به دکان آمده بود ،از من
پرسید« :اسد ،چرا الغر شدی؟»
گفتم :نمیدانم ،شاید مریض باشم.
درحالیکه با هم صحبت میکردیم ،سیگاری
را آتش زدم و به دوستم هم تعارف کردم .او که
سالها بود سیگار میکشید ،پرسید« :اسد ،این
سیگار را از کجا کردی؟»
گفتم« :هما ،دوستدخترم ،به من میآورد».
وی با عجله سیگار را باز کرد و دیدم که
بهجای تنباکو در بین سیگار ،مادهی سفیدرنگی
است.
گفتم :هارون ،این چیست؟
با تاسف و سرزنش گفت« :اسد ،این پودر
است ،تو معتاد شدی و باید هرچه عاجلتر ،خود
را تداوی کنی!»
با شنیدن نام اعتیاد ،لرزه بر اندامم افتاد:
«وای ،حال چه کنم؟ سرنوشت خانواده چه خواهد
شد ،دانشگاه ،دکان ،اینها چطور میشود؟»
بیاراده ،به هما زنگ زدم« :بلی اسد؟ »...گفتم:
«مرگ اسد ،تو مرا میخواستی پودری بسازی؟ مه
امشب میآیم و با خانوادهات حسابی خواهم کرد!»
با هارون ،از دکان بیرون شدم .او مرا به
خان هیشان برد و شب همانجا ماندم .فردایش
رفتم تا با هما ،مساله را یکطرفه کنم .دروازهی
خانهیشان را بسیار تکتک کردم ،کسی در را
باز نکرد تا این که همسای هیشان بیرون شد و
پرسید« :کی را کار دارید؟» گفتم« :هما را  »...با

خشم گفت« :خاک بر سر این خانوادهی بداخالق!
دخترانشانُ ،کل بچههای مردم را خراب کردند.
خوب شد که از اینجا گم شدند».
برگشتم دوباره به دکان .بدنم خیلی درد
داشت و حوصلهی حرف زدن را نداشتم ،اکنون
میدانم که در آن لحظه ،خمار بودم .زمین و زمان
را فریاد میکشیدم از دست درد .چندین قرص
ضد درد خوردم ،ولی فایده نکرد و هرلحظه درد
بیشتر میشد .با خود گفتم باید بروم کمی مواد
پیدا کنم و بکشم تا امروز دردم آرام شود.
شنیده بودم که پشت مسجد «عیدگاه»،
معتادان زیادی وجود دارد .رفتم همانجا.
نمیدانستم که باید از چه کس خرید و چگونه
خرید .در نهایت ،آدمی با پاچههای بلند و ریش
دراز صدا کرد« .خواهرزاده ،چرا سرگردان هستی؟
مواد کار داری؟»
گفتم« :نخیر کاکا جان!»
خندید« :بچیم نترس ،من امنیت و پولیس
نیستم ،همه مرا میشناسند در این منطقه ،من
ماما صمد هستم ،بگو چه خدمت کنم؟»
گفتم« :ماما جان ،من درد دارم؟»
گفت« :چرا خواهرزاده؟»
بیاختیار ،قصهی خود و هما را برایش کردم.
ماما گفت« :تشویش نکن ،من چارهی دردت را
میکنم!»
بعد از جیب واسکت خود ،مادهی سفیدرنگی
را بیرون کرد و برایم داد .گفتم« :ماما ،من این را
چگونه استفاده کنم؟»
ماما زهرخندی زد و فریاد کشید« :پلنگک!»
دیدم جوانی از پشت خرابههای مسجد
عیدگاه بیرون شد« :بگو ماما؟»
ماما گفت« :پلنگک ،خواهرزاده را یاد بده که
چهرقم استفاده کند».
من خواستم به ماما پول بدهم که او گفت:
«خواهرزاده ،روز اولت است ،یاد بگیر ،بار دیگر
پیسه بده».
رفتم با پلنگک پشت دیوار و مادهی سفید
را تبدیل به مادهی سیاهرنگی ساخته ،از جهان
بیخود شدم .دیگر از درد بدنم خبری نبود.
برگشتم به خانه.
این رفتوآمدهایم ادامه داشت .در بدل
خرید هر پاکت ،به ماما صمد  100افغانی میدادم
و دیگر نیاز به پلنگک هم نبود که چیزی یادم
بدهد .خودم متخصص شده بودم .پسانتر ،روز سه
تا پنجبار هم که میشد ،پیش ماما صمد میرفتم.
در نهایت ،خانواده به مه مشکوک شدند و پس از
آنکه برادرم مرا تعقیب کرد ،رازم فاش شد .مادرم
گریه کرد که نکن ،خواهر و برادرم طعنه دادند
و بارها ،در خانه ،زندانیام کردند .مه هر بار فرار
کرده و خود را نزد ماما میرساندم .در نهایت ،یک
روز برایم گفتند که ماما را شبانه امنیت دستگیر
کرده و باید مواد را ،از سینما پامیر بهدست بیاورم.
آهستهآهسته ،کار بهجایی رسید که خانواده از
دستم به فغان شدند و شرط گذاشتند که یا ما
را انتخاب کن یا مواد را! مه هم ناخواسته گفتم
که مواد را انتخاب میکنم ،چون با نکشیدنش
میمیرم .بعدش ،شبهنگام از خانه فرار کرده و
آمدم پیش «شاه دوشمشیره» .اولین شب بود که
بیرون از خانه بودم .فوقالعاده دردآور بود برایم؛

ولی چون باخود پول داشتم ،همه معتادان دیگر
ب و روز خدمت میکردند تا آنان
در محل ،برایم ش 
را هم ،با مواد خود شریک بسازم .زندگیام چنین
ادامه داشت تا اینکه رسیدم به اینجا یعنی پُل
سوخته .در این شب و روز که اکثریت ساقیها و
مواد فروشها را دولت دستگیر کرده ،زیر این پُل،
جای مصئون و خوبی است و میشود گفت که
خانهی معتادان است.
دیدار با اسدهای دیگر
حرفهای اسد مرا به فکر عمیقی برده است
و شاید اگر یکی از معتادان زیر پُل ،بر سر تقسیم
مواد ،با رفیقش پرخاش نکرده و چیغ نزند ،من
ساعتها همانگونه بمانم.
ساعت  12:30ظهر شده و اسد پیشنهاد
میکند که نان چاشت را باهم بخوریم .به یک
رستورانت میرویم .در جریان غذا خوردن ،از اسد
میپرسم:
«روزانه ،چند مصرف میکنی؟»
« 500تا  600افغانی».
«پولش را از کجا بهدست میاری؟»
«از موتر شویی ،جمعآوری کثافات و بعضی
کارهای شاقه مثل خشتزنی او هم به نرخ ناچیز!
باالخره هر کاری پیدا شود ،میکنیم؟»
«راستی چند وقت میشود که خانه نرفتی؟»
«دو و نیم سال! چندینبار دیدم فامیل را؛ اما
از پیششان فرار کردم .چون اسدی که تا دیروز
فخر خانه بود ،امروز دیگر ننگ خانه است».
«راستی اسد ،مواد را کجا میخرید؟»
«از زیر پُل سوخته ،بنایی ،مکروریان ،شهرک
آریا ،واصل آباد ،تپه نادر خان ،سرکوتل ،پارک
شهرنو ،سینما پامیر ،باغ علیمردان؛ اما در این
اواخر کمیافت شده .چون پولیس اکثریت ساقیها
را بندی نموده و قیمتها هم باال رفته .بازهم چاره
میکنیم».
با احتیاط برایش میگویم:
«اسد همین مناطقی را که نام گرفتی،
میشود با هم برویم بگردیم و ببینیم که دیگر
معتادان ،چگونه زندگی دارند؟»
«ها الال ،چرا نی!»
با اسد حرکت میکنیم .در نخست ،او مرا به
پارک شهرنو میبرد.
با پیوستن ما به حلقهای از جوانان معتاد ،یکی
شان میپرسد:
«اسد ،خوش آمدی بادار ،مگم نگفتی که ای
مرغک نو کیست؟»
اسد ،از شرم غرق عرق میشود و من
پیشدستی کرده ،میگویم:
«بچه کاکایش هستم ،آمدیم تفریح که خوش
باشیم!»
با آنان وارد گفتوگو میشوم .قصههای
عجیبی دارند .جالب است که در میان شان،
با عبدالحمید شهروند  40سالهی عراقیای
برمیخورم که میگوید  8سال پیش به افغانستان
آمده و اکنون عضو معتادان است .او اکنون شب و
روزش را ،در پارک شهرنو سپری میکند.
از سویی هم ،میبینم که در میان این
معتادان پارک شهرنو ،دختران هم حضور دارند.
هرچند آنان ،پس از استفاده از مواد مخدر ،ساحه
را ترک میگویند.
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در این میان ،جوان آراستهای را میبینم که
متین نام دارد .او که  25ساله است ،از اعتیادش
برایم چنین میگوید:
«برادر ،مه مشکالت جنسی داشتم .یک
دوستم گفت ،بیا از ای مواد استفاده کو ،باز
میفهمی که چه لذتی در آن نهفته است و پشت
مسایل جنسی را رها خواهی کرد .مه هم چند روز
استفاده کردم که موثر واقع شد و حالی شدم معتاد
و از دنیا بیخبر».
دردآورتر از همه ،روبهرو شدن من با یک
افسر  37سالهی ارتش ،در میان این معتادان پارک
شهرنو است .جمیل که چندین تقدیرنامهاش هم
با وی است ،برایم از رو آوردنش به مواد مخدر
قصه میکند:
«ماینهای کنار جاده را از کار میانداختم.
زندگیام خوب بود .به وطن خدمت میکردم؛ اما
بدبختانه متوجه شدم که یکی از دوستان نزدیکم،
به مواد مخدر معتاد شده .خواستم او را وادار به
ترک اعتیاد کنم .همنشینش شدم و آخرش ،خودم
به دام افتادم».
ساعت شده است  3:35پس از چاشت و
با اسد ،به سوی بخشهای اطراف شهرک آریا
میرویم .در این منطقه ،فضا آرام و مواد هم کمتر
در دسترس خریداران قرار دارد!
اسد میگوید که بیشتر فروشندگان مواد را در
اینجا ،دستگیر کردهاند .هرچند معتادان منطقه،
خودشان را راحتتر از دیگر بخشها میپندارند
و میگویند به پسماندهی نانی که از مراسم
هوتلهای مجلل سرک میدان ،برای شان میرسد،
بسنده میکنند.
در میان معتادان این محل ،به نوجوانی
برمیخورم که خیلی کوچکتر از دیگران است.
ازش میپرسم:
«نامت چیست؟»
«تره چی ،برو مره به کارم بان!»
اسد مداخله کرده میگوید:
«از خود است ،جوابش را بده».
نوجوان ،قانع شده و برایم پاسخ میدهد:
«نامم ،سلیمان است».
«چند سالهای؟»
« 17ساله».
«چند سال است که میزنی؟»
« 3سال است که دوا میزنم».
«یعنی  14ساله بودی که میکشیدی؟ چرا
در این سن خورد ،دست به این عمل زدی؟»
«بچه پدر! مه خرد بودم که پدر و مادرم را از
دست دادم .بعد سرپرستیام را پدر کالنم به عهده
داشت و او ،خانه تایمنی ما را ،در محکمه ،بهنام
مه ساخت .از هموروز بهبعد ،رویهی کاکایم در
مقابلم تغییر کرد تا اینکه پدر کالنم مرد و بعدش
کاکایم ،مره بهزور به ای مواد آلوده ساخت و حالی
هم دوسال میشه که از خانه بیرونم کرده .در اوایل،
شبها بسیار میترسیدم و حتا بعضی اوقات ،با مه
کارهای بد هم صورت میگرفت .حالی دیگه به
همهچیز عادت کردیم».
سلیمان را در حالی که اکنون اشک میریزد،
ترک گفته و با اسد بهسوی باغعلیمردان میرویم.
ساعت شده است  5:50عصر و تا به مقصد
میرسیم ،هوا تاریک میشود.
اسد برایم میگوید که نباید با او داخل
کوچهها شوم؛ زیرا خطرناک است و باالیم شک
خواهند کرد .هرچند من اصرار کرده و در نهایت،
او را راضی میسازم که مرا با خود ببرد.
داخل کوچهها میشویم و در حالی که
هرلحظه ،احتمال دارد آماج حملهی مواد فروشان
مسلح قرار بگیریم ،میبینم که زنان معتاد در این
کوچهها ،بود و باش دایمی دارند و نیز سرنشینان
موترهایی شیشه سیاه ،از خریداران اصلی مواد در
این بخشاند.
از اسد میپرسم:
«این موترها از کیهاست؟»
«شاید از دولتیها یا قومندانها! ناوقت شب
میآیند و میکشند یا خریداری میکنند .یا هم
گاهی سر ما حمله کرده ،استحقاق ما را بهزور
میگیرند».
از کوچههای آلوده به مواد مخدر که بیرون
میشویم ،میبینم که ساعت  8شب شده و دیگر
نباید در چنین محلها سرگردان باشم.
زمانی که میخواهم از اسد خداحافظی کنم،
در حالی که بغض گلویم را گرفته ،برایش میگویم:
«اسد! بیا به این ماجرا پایان بده! تو حیفی!
آخر تو با سواد و تحصیلکردهای! بیا که ببرمت
درمان شوی و برگردی نزد خانواده!»
با خنده میگوید:
«اینجا با سوادتر از مه هم پیدا میشود.
از همه طبقههای جامعه را داریم! پشتش نگرد،
فردین جان!»
بعد به سرعت ،داخل یکی از کوچههای تاریک
باغ علیمردان شده و درسیاهیهاُ ،گم میشود.

www.etilaatroz.com

تحلیل

دوشنبه

 ۳۰ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

سهمیهبندی کانکور آیا انگیزهی قومی و منطق های دارد؟


حکومت افغانستان کانکور را که یک پروسهی ملی ،آزاد
و رقابتی است ،سهمیهبندی کرده است .میخواهد با این
تصمیماش ثابت کند که در روزگار اکنون و در زمانی که
مردم با جهان و جهانیان در میدان تکنالوژی و دانش مدرن
رقابت میکنند ،در سرزمین ما کانکور سهمیهبندی میشود
و حکومت با برخورد تبعیضآمیز راه دانشگاه را بهروی برخی
میبندد و بر جهل و جفای بیشتر پای میفشارد.
طبق قانون ،حقوق شهروندی و منطق انسانی ،هر شهروند
حق دارد که در هر جای کشور زندگی کند و در هر جایی
که بخواهد مسافر شود .دیدن و بودن از هر کجا برایش از
امتیازهای شهروندی ،طبیعی و انسانی است .در صورتی که
رفتن و ماندنش از یک جا بهجای دیگر ،دیگران را آزار ندهد،
هیچ مشکلی ندارد و حقش است .هیچ کسی و حتا حکومت و
شخص رییس جمهور حق این را ندارد که شهروند و باشندهی
خوست را مجبور کند که در بلخ زندگی نکند یا در بامیان
سفری نداشته باشد .محدودیت و سهمیهبندی برای شهروندی
و چگونه شهروند بودن هیچ معیاری ندارد که طبق آن یک
انسان هراتی نتواند در بادغیس برود یا در غور خانه بخرد .اگر
یک قندهاری دوست داشته باشد که در سمنگان زندگی کند و
مصرف کوچیدن و هزینهی خرید خانه یا اجاره کردن خانهاش
را خودش بپردازد ،بستگی به توانایی ،خواست و ارادهی همان
فرد دارد .حکومت در این مورد فقط مسئول تامین امنیت
و حقهای شهروندی اوست .اینکه در کجا و در کدام شهر
زندگی میکند و در کدام والیت کار تجارتی انجام میدهد،
کسی حق ندارد برایش تعیین تکلیف یا ایجاد محدودیت و
سهمیهبندی کند .همین که از روی قانون مسئولیتهایش را
انجام دهد ،مشکلی نیست .خوب است که حکومت آزادی را از
مردم نگیرد و بیهیچ موردی به پاچهی مردم چنگ نزند .آن
هم وقتی که مردم میخواهد همکار حکومت باشد.
اینطوری هم منطقی نیست که حکومت به شماری از
باشندگان کابل سهمیه وضع کند تا آنها نتوانند بیشتر از
پنج نفر در نیمروز سفر کنند؛ نتوانند بدون اجازهی حکومت
از هوای پروان تنفس کنند .اینها سهمیهبندیشدنی نیست؛
بلکه همه بستگی دارد به ضرورت ،خواست و ارادهی هر فرد.
بحث سهمیهبندی کانکور و طرح این سهمیهبندی از
بدترین و ننگینترین کارهای ممکن حکومتی است که بر
شهروندان و فرزندان این سرزمین تحمیل و تطبیق شده
میرود .آگاهی و دانایی را سهمیهبندیکردن ،از بدترین شیوهها
و منطقهای غیرانسانی و خالف دانش و دانشگاه پنداشته
میشود .کسی یافت نمیشود که اندیشهی انسانی و منطق
برابری انسانی در وجودش نهفته باشد ،اما از طرح سهمیهبندی
کانکور حمایت کند .اگر کسانی به این طرح دل خوش کردهاند
و از آن حمایت میکنند ،هم کسانی نیستند که ارزشهای
علمی و حقهای شهروندی هر انسان نظر به ظرفیتش را درک
کرده باشند .فقط بدویترینها و کوراندیشترینهای روزگار
میتوانند از چنین تصمیمهای ضدانسانی حمایت کنند و شاید
هم برایشان افتخار تلقی شود که افغانستان چنین تصمیمی
گرفته و کانکورش را سهمیهبندی کرده است.
آیا سهمیهبندی کانکور از شاهکارهای حکومت اشرف
غنی و از شاهکلیدهای این حکومت برای بیرونرفت از

امین آرمان

وضعیت بد بیسوادی و ناآگاهی است؟ آیا طرح و تطیبق
سهمیهبندی کانکور از سوی حکومت یک امتیاز است برای
شهروندان کشور و فرزندان مردم؟ چرا دانشجویی و یادگیری
دانش در اینجا سهمیهبندی میشود؟ آیا این سهمیهبندی
چه منطقی میتواند داشته باشد ،منطق قومی یا منطقهای،
منطق شایستهساالری یا عکس آن؟ اگر این طرح حکومت
منطق قومی دارد ،چرا در جاهایی که حس میشود کمبود
دانشگاه است ،شمار دانشگاهها و دانشکدهها را اضافه نمیکند؟
چرا امنیت را تامین ،دروازههای مکتب را باز ،مردم را تشویق
و راه اساسی را جستوجو نمیکند که کانکور را با دلیلهای
نامعقول سهمیهبندی میکند؟
طرح سهمیهبندی کانکور چند ماه پیش از سوی حکومت
و وزارتهای معارف و تحصیالت عالی مطرح و با مخالفتهای
بسیاری روبهرو شد .کسی جدای از آدمهای مزدبگیر حکومت
پیدا نشد که بگوید ،آفرین به این حکومت خوب که با
حکومتداری خوبش کانکور را به اساس  ۲۵و  ۷۵درصد
سهمیهبندی و برای مردم کار تاریخی انجام داده است.
در هفتهی اول و دوم ماه ثور ،داوطلبان کانکور بامیان از
ولسوالیها در مرکز این والیت جمع شدند تا امتحان آرزوهای
خود را سپری کنند و در دانشکدههایی راه یابند که دوازده
سال برایش زحمت کشیده و خون دل خوردهاند .یکی از
داوطلبان از من خواست که در مورد چه و چگونه انتخابکردن
همراهش کار کنم .وقتی جدول دانشکدهها را خواستم ،دیدم
که یک جدول اضافی هم برایش داده شده و در آن جدول
نوشته است که در دانشکدهی اقتصاد کابل ،مخصوص والیت
بامیان ،یک نفر .در دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی یک نفر و
تا یازده دانشکده مخصوص بامیان فقط یک-یک نفر.
اینطوری بود که بهشدت تکان خوردم و دیگر چیزی به
نام مشوره در انتخاب رشتهها از سرم پرید .از شدت ناراحتی
اشک ریختم و دلم سوزش گرفت .سهمیهبندیشدن کانکور

حکومت اگر میخواهد برای
مردم کار کند ،کشور را از جهل و
ناآگاهی نجات دهد ،راهش هرگز
سهمیهبندی کانکور نیست؛ بلکه
با شدیدکردن رقابت ،برگزاری
شفاف و عادالنهی کانکور ،حمایت
از نخبگان کانکور ،افزایش معاش
معلمان مکتب ،ایجاد و اضافهکردن
دانشکدهها به میزان نیاز در
والیتها ،بازکردن دروازههای
بستهی مکتب و تأمین امنیت است
تا همه بتوانند از حقهای آموزشی
و شهروندی خود نظر به استعداد،
ظرفیت و اراد هیشان مستفید شوند.

باعث میشود که داوطلبان با ناامیدی روبهرو شوند و نتوانند
دانشکدههایی را که میخواهند ،انتخاب کنند .سهمیهبندی
یک خیانت است و آزادی انتخاب رشتهها را از جوانان گرفته
و محدودیت بدی ایجاد کرده است .اشتراککردن در کانکور،
به معنای پذیرش این طرح حکومت است و چارهای کارسازی
دیگر هم احتماال وجود ندارد.
جوانان بامیان امتحان دادند و به اساس همان جدول
سهمیهبندیشده رشته انتخاب کردند؛ اما هیچ خوش نشدند
و هر کدامشان را که میدیدم با اندوه میگفت که کانکور
سهمیهبندی شده و میزان کامیابی خیلی پایین آمده است.
پیشتر از بامیان ،دایکندی امتحان داده است .داوطلبان
آن والیت هم ضربهی محکم حکومت را خورده و نتوانستهاند
که دانشکدههای دلخواهشان را انتخاب کنند .سهمیهبندی
کانکور ،بهمعنای سهمیهبندی آگاهی و آموزش است که
حکومت حق این کار غیراخالقی را ندارد .مزدبگیران حکومتی
توجیه میکنند و دلیلهایی میآورند که مقبول و معقول
نیستند و بر بدی و تبعیضآمیزبودن منطق حکومت میافزاید.
هیأت کانکور در بامیان گفته است که این طرح را آنها
سهمیهبندی نه ،بلکه یک امتیاز میدانند .این حکومت کاری
کرده که اغلب از آن ناراضیاند .اینکه چه کسانی چنین فکر
کردهاند و چرا به رییسجمهور پیشنهاد کردهاند و غرضشان
چه بوده و چرا اشرف غنی این تصمیم ضدانسانی را قبول کرده
است ،باید پرسیده شود .اما مسئولیت انسانهای آزاداندیش و
آنانی که میفهمند دانش و آگاهی به اکسیجن و هوا میماند
و سهمیهبندیکردنش کار خالف منطق انسانی و خالف دانش
و دانشورزی است ،این است که نگذارند و آرام ننشینند تا این
جنایت فراگیر شود و تا سالهای دیگر هم تطبیق شود.
حکومت اگر میخواهد برای مردم کار کند ،کشور را
از جهل و ناآگاهی نجات دهد ،راهش هرگز سهمیهبندی
کانکور نیست؛ بلکه با شدیدکردن رقابت ،برگزاری شفاف و
عادالنهی کانکور ،حمایت از نخبگان کانکور ،افزایش معاش
معلمان مکتب ،ایجاد و اضافهکردن دانشکدهها به میزان نیاز
در والیتها ،بازکردن دروازههای بستهی مکتب و تأمین امنیت
است تا همه بتوانند از حقهای آموزشی و شهروندی خود نظر
به استعداد ،ظرفیت و اراد هیشان مستفید شوند.
من سه سال در کانکور امتحان دادم .وقتی دو سال با
نمرههای  ۲۵۱و  ۲۴۷بینتیجه ماندم ،دانستم که آمادگی
کافی برای کسب نمرهای که میخواهم ،ندارم و فضای مکتب
و وضعیت معلمانم در روستا برای آمادهشدنم مساعد نبوده
است .کمتر از دانشگاه کابل و رشتههای حقوق ،خبرنگاری
و جامعهشناسی و فلسفه راضی نمیشدم .آزادی انتخاب هم
حقم بود .آخرین چانسم را بهکار بردم و تالش کردم تا در
دانشکدهی ژورنالیسم دانشگاه کابل راه یافتم .اکنون خوب
درک میکنم آنانی را که دوست دارند در دانشگاه کابل بیایند،
اما سهمیهبندی حتا راه رقابت آزاد را به رویشان بسته است.
بنابراین ،حکومت با این منطق و انگیزهی قومی و
تبعیضآلود نمیتواند به پیش برود .سهمیهبندی اگر منطق
قومی دارد ،راه خدمت به قوم و قبیله و منطقه و مردم خاص
این نیست .سهمیهبندی خیانت برای همه و جفا در برابر
همگان است.
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بیکمال بداصول


رحمتاهلل ارشاد

«کمالناصر اصولی» یکی از بچههای فیلم و
قهرمانان سیاست قومی در افغانستان است .سیاستی که
فرماندهندگان و فرمانبران بسیاری دارد .گزافه نیست که
بزرگترین تحرکات سیاسی در خیابانها را در چند سال
اخیر جوشش قومگرایی بنامیم .تحرکات و اعتراضاتی که
هرچند خواستهای ملی و عادالنه و شهروندی داشته است،
اما گرایش و وفاداریها در محور ارزشهای ملی و انسانی
نیز عاری از قومگرایی نبوده است .سرآمد این اعتراضات
قومی« ،اسماعیل یون» و اسالمیت و افغانیتخواهی اوست.
عمدهترین مطالبهی این نوع اعتراضات نیز بسیج احساسات
و عواطف انسانها دور ارزشهای بدوی و قبیلوی بوده
که منافع ارباب و گرداننده را فراهم سازد .اسماعیل یون
بهعنوان یکی از کاریزماتیکترین چهرههای جدید این نوع
سیاستورزی ،آنچه «افغانیت» و «اسالمیت» میخواند ،دو
وجه روشن دارد :پشتونگرایی و اسالمگرایی .پشتونگرایی
مفرط که محور داعیهاش اصیل بودن و اکثر بودن پشتونها
در افغانستان است و اسالمیتی که نسخهی افراطی دینداری
با هستهی بنیادگرایی توأم با خشونت است .مدلهای نرمتر
از اسماعیل یون در اقوام دیگر نیز وجود دارد و در اعتراضات
سیاق عمدتا
دیگری نیز ارزشهای متفاوت با همان سبق و
ِ
مشابه مطرح شد .مثال شماری از رهبران جنبش روشنایی
که یکی از اعتراضات بزرگ مدنی پس از  2001بود ،عامدانه
این جنبش را در الک هزارهگرایی چرخاند.
کمالناصر اصولی ،یکی از فرزندان خلف چنین
سیاستورزی است .او بیمحاباتر از هر وکیل دور قبلی
مجلس ،بر برتری پشتونها بهعنوان یک قوم انگشت گذاشته
است .پشتونها را برتر دانسته و الیق و مالک فرمانروایی
در این مملکت .برتردانستن و اصیلدانستن پشتونها در
افغانستان ،معنی دیگرش ناالیق و نااصیلدانستن اقوام و
گروههای مختلف هویتی دیگر است .تاجیکها ،هزارهها،
ازبیکها ،ایماقها ،بلوچها و  ...از دید اصولی فرودستان و
فرومایگانند و مهاجر .پشتونها از دید او فرزانهاند ،چون
پشتونند .پشتونها وارث فرمانرواییاند ،چون اکثریتند و
پشتون .دیگران صرفا به این دلیل که پشتون نیستند ،نه
مالک این خاکند و نه برابر با پشتونها.
برای کمالناصر اصولی ،اصل یک چیز است :قوم
و قوم او برتر است .قوم او برتر از هر ارزش دیگری است
که انسانها دارند ،انسانها گفتهاند و تجربه کردهاند .برای
اصولی ،پشتون بودن اول و آخر دنیاست .برای اصولی ،اصل
«پشتون» جای بدیهیترین حقیقت جهانی را که «کرامت
انسانی» باشد ،میگیرد .در اصول او ،پشتونبودن مافوق
انسانبودن است .حتا بدترین پشتون بهتر از خوبترین
انسان است .اصولی تا هنوز نشان داده است که برای این
اصل باطل ،خودش را قربانی میکند .اصولی با بدمغزی و
نادانی ،نمیپذیرد که قومگرایی بد است ،مصیبت است ،انزوا
است ،بیخردی است ،زندان است ،قفس است و مخالف
کرامتش است .او برعکس ،اصولش را به حوزهی کوچکی
منحصر کرده که تا ابد در آن قفس زندانی خواهد بود .او
اصول بدی را رهبری میکند .داد میزند و برایش قربانی
میگیرد و قربانی میکند.
اصولی در این مبارزهی بیارزش تنها نیست؛ هزاره و
تاجیک و ازبیکهای دیگری هست که در موازی و مقابل
او عین جنگ را دارند .جنگ بر سر ارزشها و اصول بد که
ضررش به همه رسید و منافعش به فرمانروایان معدودی.
فقط یک تفاوت اساسی میان اصولی و سایر قومگرایان
و بداصوالن وجود دارد :اصولی نهتنها بداصول است ،بلکه
بیادب نیز هست؛ او اصول بدش را بیادبانه بیان میکند،
بیادبانه به اجرا میگذارد ،بیادبانه مکالمه میکند ،با
بیادبان مینشیند ،بیادبانه حامی جمع میکند.
در حالیکه «کمالناصر اصولی» نام دارد و جوان
است ،بهنظر میرسد که او حاال پیر است و پیر «بیادبی و
بداصولی» .اگر کمالی هست و اصولی مهم است ،از احمدشاه
بابا تا حاال تاریخ باید اصولی را در مغز و رفتار و گفتار آدم
پیچکاری کرده باشد .اگر ادبی هست ،باید دیده باشیم که
ادب چیست؟ کمالناصر اصولی باید بداند که قومگرایی،
افراطیت ،برتریجویی ،نفرت و خشونت گرهگشا نیست .این
تکرار اشتباهاتی است که پیش از آن در قامت چندین شاه
و شاهچه و شاهزاده و شاهپروران به تکرار تجربه شده است.
بیا و کمالی کن ،اصول را از نو یاد بگیر .بیا اصلی را بدان که
ادب مهم است .کمالناصر اصولی نباید این جوانی زندگی را
با بیکمالی و بداصولی تا قبرستان طی کند.

دوشنبه

اطالعات روز :پس از آن
که ویدیویی از معاون صدراعظم
اتریش منتشر شد که او را در حال
وعدهدادن قراردادهای دولتی در ازای
حمایت رسانهای نشان میداد ،هاینز
کریستین اشتراخه ناچار به استعفا
شده و سباستین کورتس ،صدراعظم،
درخواست انتخابات زودهنگام کرده
است.
به گزارش بیبیسی فارسی،
سباستین کورتس ،رهبر جوان حزب
راستمیانهرو مردم پس از پیروزی در
انتخابات سال  ۲۰۱۷به قدرت رسید و
هاینز-کریستین اشتراخه ،رهبر حزب
راستگرای تندرو آزادی را بهعنوان
معاون خود برگزیده بود .این دو نفر
کابینه ائتالفی اتریش را تشکیل داده
بودند که بسیاری آن را مهاجرستیز و
متمایل به آرمانهای راست افراطی
میخوانند.
در ویدیویی که چاشنی اصلی
این جنجال شده ،آقای اشتراخه در
یک ویال با زنی که خود را سرمایهدار
روس معرفی کرده ،گپ میزند و
به او وعده میدهد که در صورت
خریداری سهام یک روزنامهی منتقد
دولت و تغییر سردبیری او به نفع
حزب آقای اشتراخه ،او حاضر است
قراردادهای دولتی را مانند آنچه در
بخش ساختمانی وجود دارد ،به این
«سرمایهگذار روس» دهد.
خود او اما گفته این سخنان
را که به اعتراف خودش «بچگانه»
بوده ،در هنگام مستی بیان کرده اما
همزمان پذیرفته که آنچه انجام داده

 ۳۰ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

خبرهای خارجی
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انتخابات زودهنگام در اتریش ،در پی برمالشدن فساد رهبران

«احمقانه و غیرمسئوالنه بوده» و
همزمان با تقدیم استعفایش تصریح
کرده «از قدرت کنار میکشم تا آسیب
بیشتری به دولت نرسانم».
در واکنش به این رسوایی،
سباستین کورتس گفته به
رییسجمهوری پیشنهاد برگزاری
انتخابات زودهنگام را داده و از او
خواسته که این انتخابات در نخستین
فرصت ممکن برگزار شود.
صدراعظم اتریش گفته« :بعد از
علنی شدن ویدئوی دیروز باید صادقانه
بگویم که دیگر بس است».
«مهمترین قسمت این ویدئو
نگرشی است که معطوف به
سوءاستفاده از قدرت است .معطوف به
سوءاستفاده از پول مالیاتدهندگان.
معطوف به همراه کردن رسانهها در
این کشور»
آقای کورتس گفته محتوای
ویدیوی فاششده برای خود او هم
توهینآمیز بوده است.
الکساندر ون در بلن،
رییسجمهوری اتریش هم گفته ،پس
از استعفای آقای اشتراخه ،برگزاری
انتخابات زودهنگام غیرقابل اجتناب
است.
او گفته با آقای کورتس،
صدراعظم ،در این باره گفتوگو کرده
و قرار بود امروز یکشنبه در مورد
اقدام بعدی دولت تصمیمگیری کنند.
در همین حال ،روز شنبه (۱۸
می) هزاران معترض که پالکاردهایی
با مضمون «انتخابات زودهنگام» در
دست داشتند در وین و در برابر دفتر

صدراعظم تجمع کردند.
آقای کورتس از زمان افشای این
ویدئو سعی کرده از آقای اشتراخه
برائت جسته و خود را منتقد خاموش
حزب آزادی نشان دهد ،اما منتقدان
میگویند او هم باید در این زمینه
پاسخگو باشد.
حزب راستگرای تندروی
آزادی که آقای اشتراخه از سوی آن
به معاون صدراعظمی اتریش رسید،
بارها به علت مواضع یهودیستیزانه
و نژادپرستانه مورد انتقاد قرار گرفته
است.
توماس دروزدا ،از رهبران حزب
سوشیال دموکرات که مخالف دولت
است به شبکه ملی اوآراف اتریش
گفته« :این تازه فقط نوک کوه یخ

است که نمایان شده».
«من انتظار دارم که صدراعظم،
که دستکم  ۴۸ساعت است که
از وجود این ویدیو باخبر است و
حزب ائتالفی او در حال غرق شدن
در منجالب فساد است ،در این باره
موضعگیری کند».
سباستین کورتس ،صدراعظم،
گفته این نخستین بار نیست که با
حزب آزادی دچار مشکل شده است.
«اگرچه از اظهار علنی این موارد
پرهیز میکردم ،اما مواقعی بوده که
واقعا هضم آنها برایم دشوار شده
بود».
چه چیزی در ویدیوست؟
در ویدئویی که مخفیانه ضبط
شده ،آقای اشتراخه و یوهان گوینوس

یکی دیگر از رهبران حزب آزادی-دیده میشوند که با زنی که مدعی
است یک پولدار روس است و
عالقمند به سرمایهگذاری در اتریش،
گپ می زنند.
آن طور که گزارش شده محل
این دیدار ویالیی در جزیره ایبیزا
اسپانیا است و دو سیاستمدار اتریشی
در اتاقی خصوصی در حالی دیده
میشوند که روی مبل راحتی نشسته
و مشغول نوشیدن مشروب و کشیدن
سیگار هستند.
در این ویدیو «زن متمول
روس» خود را خواهرزادهی یکی از
الیگارشهای روسیه معرفی میکند و
پیشنهاد میدهد که حاضر است ۵۰
درصد سهام روزنامهی اتریشی کرونن

زیتونگ را بخرد و چینش تحریریه و
سردبیری آن را بهنحوی تغییر دهد که
حامی حزب آزادی شود.
در پاسخ به این پیشنهاد ،آقای
اشتراخه میگوید که حاضر است در
عوض قراردادهای دولتی و عمومی
را به این زن روس واگذار کند و
توضیح میدهد که خیلی تمایل
دارد «عرصهی مطبوعات اتریش را
مشابه آنچه (ویکتور) اوربن کرده»
تغییر دهد .ویکتور اوربن ،نخستوزیر
اقتدارگرای مجارستان است.
پس از آن معاون صدراعظم
اتریش به زن روس میگوید که
در صورت تسخیر روزنامه کرونن-
زیتونگ ،چگونه به گمان او محبوبیت
حزب او تا  ۳۴درصد باال خواهد رفت.
«اگر تو کرونن-زیتونگ را
صاحب شوی و تنها سه هفته مانده به
انتخابات ،بتوانی ما را در رقابت پیش
بیندازی ،آن وقت میتوانیم دربارهی
هر چه که بخواهی حرف بزنیم».
معاون صدراعظم اتریش ،در ادامه
پیشنهاد میدهد که سرمایهگذار روس
باید در پی تاسیس شرکت ساختمانی
«همچون استرابگ» اتریش باشد و
میگوید« :همه قراردادهای دولتی
را که استرابگ میگیرد ،میتوانیم به
شما بدهیم».
آقای اشتراخه همچنین در این
گفتوگو نام چند روزنامهنگار را بر
زبان میآورد که باید از روزنامه کرونن-
زیتونگ «بیرون گذاشته شوند» و
میگوید  ۵نفر جدید مورد نظر او باید
به تیم این روزنامه «بپیوندند».

اردوغان:

اطالعات روز :رییسجمهوری ترکیه
بار دیگر تاکید کرده که هیچگونه شک و
تردیدی در مورد دریافت سامانههای پدافند
هوایی روسیه ،اس ،۴۰۰-وجود ندارد .ناتو
و امریکا به این قرارداد اعتراض کرده و
واشنگتن در واکنش به آن اقداماتی را پی
گرفتهاست.
به نقل از رادیو فردا ،رجب طیب
اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه ،میگوید
«تردید نکنید که ترکیه قطعا از قرارداد خرید
سامانه اس ۴۰۰-عقب نخواهد نشست .این
یک قرارداد تمامشده است».
او در جریان نشست پرسش و پاسخ
با گروهی از دانشجویان در استانبول ،گفته
پس از دریافت اس« ۴۰۰-پروژه مشترکی [با
روسیه] برای ساخت سامانه اس ۵۰۰-آغاز
خواهد شد» .او همچنین تاکید کردهاست که
ایاالت متحده همچنان به آنکارا اجازه دهد
در ساخت جنگندههای فوق پیشرفته اف-

پس از اس -۴۰۰پروژهی مشترک تولید اس -۵۰۰را آغاز میکنیم

 ۳۵حضور داشته باشد.
رییسجمهوری ترکیه میگوید ایاالت
متحده «بیمیلی» خود را در جریان ادامه
حضور کشورش در این پروژه نشان داده« ،اما
دیر یا زود ،ما اف۳۵-ها را دریافت خواهیم
کرد».
مقامهای ناتو و امریکا در مورد خرید
سامانه اس ۴۰۰-به ترکیه هشدار دادهاند.
آنها میگویند این سامانه در تقابل با
جنگافزارهای ناتو ،از جمله اف ۳۵-است.
چندی پیش کیتی ویلبارجر ،دستیار
وزیر دفاع امریکا در امور امنیتی ،در توضیح
دلیل مخالفت امریکا به رویترز گفته بود:
«اس ۴۰۰-یک رایانه است .اف ۳۵-هم یک
رایانه است .شما رایانه خودتان را در اختیار
دشمن قرار نمیدهید :ما هم دقیقاً همین
قصد را داریم».
ترکیه این اتهامها را رد کرده است و
میگوید این سامانهها در سوریه فعال هستند

اطالعات روز :پادشاه عربستان ،رهبران اعضای شورای
همکاری خلیج فارس و اتحادیهی عرب را در رابطه با
حمالت اخیرا ً به کشتیها در امارات ،همچنین تأسیسات
نفتی عربستان به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند.
به گزارش رادیو فردا ،سلمان بن عبدالعزیز یکشنبه (۲۹
ثور) رهبران این کشورها را دعوت کرده تا  ۹جوزا ،در دو

و مشکلی برای جنگندههای ائتالف علیه
«داعش» در این منطقه پیش نیامده است.
وزارت خارجه امریکا  ۱۴ماه حوت سال
گذشته گفته بود ،اگر آنکارا برنامهی خود
برای خرید سامانههای اس ۴۰۰-از روسیه
را نهایی کند ،واشینگتن ممکن است در

مورد انتقال جنگندههای پیشرفته اف ۳۵-به
ترکیه ،تجدید نظر کند.
اردوغان اما میگوید کشورش حتما
جنگندههای اف ۳۵-را دریافت خواهد کرد
و عدم انتقال آنها «در میان گزینهها جایی
ندارد».

پادشاه عربستان سران عرب را به نشست اضطراری فراخواند

نشست جداگانه در مکه حضور یابند.
مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی
میگویند موضوع نشست ،حمالت اخیر به چهار کشتی
تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات ،همچنین
حمالت به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این
کشور ،ریاض ،است.

ایران دست داشتن در حمله به کشتیها را رد کرده ،اما
حوثیهای یمن ،از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به
تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتهاند.
خالد بن سلمان ،معاون وزیر دفاع عربستان ۲۶ ،ثور،
در دو پیام توئیتری نوشت که حمله اخیر حوثیها به دو
ایستگاه نفتی آرامکو در خاک سعودی «به دستور رژیم
ایران» انجام گرفته است.
یک شرکت بیمه نروژی نیز ارزیابی کرده است که سپاه
پاسداران «به احتمال زیاد» در حمله اخیر به چهار نفتکش
در دریای عمان دست داشته است.
یک مقام امریکایی نیز اخیرا ً به رویترز گفت که
ارزیابیهای اولیه حاکی است که حمالت توسط ایران یا
گروههای نیابتیاش انجام شدهاست.
فع ً
ال کارشناسانی از امریکا ،فرانسه ،نروژ ،امارات
و عربستان در حال تحقیق مشترک پیرامون حمالت به
کشتیها هستند.
در این حمالت دو نفتکش عربستان ،یک کشتی
امارات و یک کشتی که با پرچم نروژ حرکت میکرد ،آسیب
دیدند.
خبرگزاری رسمی عربستان از قول یک مقام وزارت
خارجه این کشور گزارش داده است که «مذاکرات پیرامون

ترکیه قصد دریافت صد فروند جنگنده
اف ۳۵-را دارد.
جنگنده الکهید مارتین اف ،۳۵-از
پیشرفتهترین جنگندههای پنهانکار و
چندمنظورهی جهان است که در مراحل
توسعهی نهایی قرار دارد .امریکا سرمایهگذار
اصلی در ساخت این هواپیما است .ترکیه و
برخی دیگر کشورها در توسعه و خرید آن
همکاری دارند.
سامانهی پدافند زمین به هوای اس۴۰۰-
روسیه نسل جدیدی از سامانههای پدافند
هوایی روسیه است .نشریهی اکونمیست در
سال  ۲۰۱۷این سامانه را «یکی از بهترین
سامانههایی که تا کنون ساخته شده»
توصیف کرده بود .سامانه اس ۵۰۰-سامانه
مشابهی ضد موشکهای بالیستیک است که
مکمل اس ۴۰۰-به شمار میرود.
توافق خرید اس ۴۰۰-بین ترکیه و
روسیه در ماه جدی  ۱۳۹۶نهایی شد.

تجاوزهای اخیر و پیامدهای منطقهای آن است».
امارات متحده عربی ،همپیمان منطقهای عربستان که
هر دو در کارزار فشار بر ایران با امریکا همکاری نزدیکی
دارند ،از فراخوان پادشاه عربستان استقبال کرده و گفته
است «شرایط حساس» خاورمیانه ایجاب میکند همه
کشورهای عربی با اتحاد در کنار هم بایستند.
عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربستان ،نیز ایران را به
تالش برای بیثبات کردن منطقه متهم کرده و از جامعه
جهانی خواسته است مسئولیت متوقف کردن ایران را
برعهده بگیرند.
وی میگوید ریاض بهدنبال جنگ در منطقه نیست،
هرچند در صورت وقوع «با تمام قوا و عزم راسخ» به آن
واکنش نشان خواهد داد.
ایاالت متحده برای مقابله با آنچه «تهدیدهای» ایران
نامیده ،ناو هواپیمابر ،چند بمبافکن و سامانه پدافندی
پاتریوت خود را عازم خاورمیانه کرده است .دونالد ترمپ،
رییسجمهوری امریکا ،ابراز امیدواری کرده که جنگی با
ایران رخ ندهد.
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،میگوید جنگی
اتفاق نخواهد افتاد ،چرا که «نه ایران این را میخواهد و نه
کشور دیگری توهم مقابله با ایران در منطقه را دارد».

ورزشی
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قهرمانی منچسترسیتی در
جام حذفی انگلیس باعث شد
منچستریونایتد رقیب همشهری
این تیم ،فصل  2020-2019لیگ
اروپا را مستقیماً از مرحله گروهی
آغاز کند.
بر خالف انتظار ،پیروزی 0-6
منچسترسیتی مقابل واتفورد و
قهرمانی شاگردان گواردیوال در
جام حذفی انگلیس برای رقیب
همشهری این تیم ،منچستریونایتد
خبر خیلی خوبی بود چرا که با این
قهرمانی سیتی ،منچستریونایتد
میتواند فصل آینده لیگ اروپا را
مستقیماً از مرحله گروهی آغاز
کند و دیگر نیازی به شرکت در
رقابتهای مقدماتی لیگ اروپا ندارد.
اگر واتفورد به جای سیتی

 ۳۰ثور ۱۳۹۸

دوشنبه

سال هشتم

ً
مستقیما به لیگ اروپا رسید
یونایتد با قهرمانی سیتی،

قهرمان جام حذفی شده بود،
یونایتد مجبور بود فصل آتی لیگ
اروپا را از مرحله سوم انتخابی آغاز
کند که از روز  22جوالی شروع
میشود .این میتوانست برای
شاگردان سولسشر کابوسی بزرگ
باشد و به برنامههای آمادهسازی
یونایتد برای فصل جدید لطمه
شدیدی وارد کند.
حاال که سیتی قهرمان جام
حذفی شده ،یونایتد از مرحله
گروهی وارد لیگ اروپا خواهد
شد و نیازی به شرکت در مراحل
انتخابی ندارد .حاال این تیم هفتم
جدول لیگ برتر ،یعنی ولوز است
که باید در مراحل انتخابی لیگ
اروپا شرکت کرده و راه خود را
برای حضور در مراحل گروهی باز

خبرهایکوتاه

رئال مادرید با شکست
اللیگا را به پایان رساند

کند.
قهرمان جام حذفی انگلیس
مستقیماً به لیگ اروپا راه پیدا
میکند ولی در سالهای اخیر

همیشه تیمی که جام قهرمانی
حذفی را باالی سر برده پیش از
آن حضور خود یا در لیگ قهرمانان
یا در لیگ اروپا را قطعی کرده و

در نتیجه تیم دیگری که در جدول
لیگ برتر یک رتبه تا رسیدن به
لیگ اروپا فاصله داشته میتواند به
این رقابتها راه پیدا کند.

لیورپول  -منچسترسیتی ،اولین جام فصل بعد انگلیس

دو تیـم لیورپول و منچسترسـیتی بایـد در جام خیریه
 ۲۰۱۹فوتبـال انگلیـس در ورزشـگاه ومبلـی برابـر هم قرار
بگیرند.
بـه نقـل از تلگـراف ،بـا توجه بـه اینکه منچسترسـیتی
توانسـت قهرمانـی در جـام حذفـی و لیـگ برتـر انگلیس را

ستاره جوان پاریسن ژرمن با دو گلی
که در دیدار برابر دیژون به ثمر رساند به
کسب کفش طال نزدیک شد.
به نقل از اکیپ ،پاری سن ژرمن در
هفته سی و هفتم رقابتهای لیگ فرانسه
توانست با چهار گل دیژون را از پیش رو
بردارد.
مثل همیشه ستاره تیم پاریسی در این

شماره 1۷۳۳

بـه دسـت بیـاورد ،دیدار سـوپر جام این کشـور کـه به جام
خیریـه معـروف اسـت ،بین دو تیـم لیورپول ،نایـب قهرمان
لیـگ برتـر و منچسترسـیتی برگزار میشـود.
ایـن دیـدار دو مـاه دیگـر برگـزار میشـود و بـه نوعی
افتتاحیـه فصـل جدیـد رقابتهـای باشـگاهی در انگلیـس

اسـت کـه در ورزشـگاه ومبلـی برگـزار خواهد شـد.
سـیتی تـا آن زمـان رقابتـی نخواهـد داشـت ولـی
لیورپـول بایـد خـودش را بـرای بـازی در فینـال لیـگ
قهرمانـان آمـاده کنـد کـه این دیـدار برابـر تاتنهـام برگزار
میشـود.

امباپه در تعقیب مسی برای کفش طال

دیدار امباپه بود که توانست دو گل به ثمر
رساند.
این ستاره جوان پاریسن ژرمن با دو
گلی که در این دیدار به ثمر رساند تعداد
گلهایش را در فصل جاری به عدد ۳۲
رساند تا نزدیکترین گزینه به مسی برای
کسب کفش طال باشد.
لیونل مسی با زدن  ۳۴گل در صدر

بهترین گلزنان لیگهای معتبر اروپایی
قرار دارد و بیشترین شانس را برای کسب
کفش طال دارد.
بعد از مسی ،کلیلیان امباپه با زدن ۳۲
گل در رده دوم جای دارد .این فوق ستاره
فرانسوی نخستین بازیکن در تاریخ لیگ
فرانسه است که توانسته از سال  ۱۹۶۷تا
اکنون به رکورد  ۳۲گل در یک فصل برسد.

پاری سن ژرمن پیش از این قهرمانی
خود را در لیگ فرانسه قطعی کرده و از
طرف دیگر هم بارسلونا قهرمانی خود را
در رقابتهای اللیگا نهایی کرده است و
باید دید که مسی در نهایت کفش طال
را به دست میآورد یا اینکه امباپه در
دیدار پایانی میتواند خود را فوق ستاره
آرجانتینی بارسلونا برساند.

رئـال مادریـد در آخریـن بـازی اش در اللیـگا
مغلـوب رئـال بتیـس شـد.
رئـال مادریـد دیـروز بعـد از ظهر در هفته سـی
و هشـتم اللیـگا بـه مصـاف رئال بتیس رفـت و با دو
گل از مهمانـش شکسـت خورد.
نیمـه اول با تسـاوی بـدون گل به پایان رسـید
امـا در نیمـه دوم لـورن مـورون دروازه رئـال مادرید
را بـاز کـرد .خسـه رودریگـس در دقیقـه  ۷۵بـرای
دومیـن بـار دروازه سفیدپوشـان را بـاز کـرد تـا
شـاگردان زیـن الدیـن اللیگا را با شکسـت بـه پایان
برسانند.
رئـال مادرید بـا  ۶۸امتیاز در جایگاه سـوم قرار
گرفـت و توانسـت سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپـا را
کسـب کند.

توقف ناامید کننده رم
در سری A

رم در دیـدار برابـر ساسـولو در هفتـه سـی و
هفتـم رقابتهـای سـری  Aبـا تسـاوی بـدون گل
متوقـف شـد.
هفتـه سـی و هفتـم رقابتهـای سـری  Aبـا
انجـام سـه دیـدار آغـاز شـد.
اودینـزه در ورزشـگاه خانگی خود با نتیجه سـه
بـر دو اسـپال را از پیـش رو برداشـت و جـدال جنوا
بـا کالیـاری هـم بـا تسـاوی یـک بـر یـک بـه پایان
رسید.
امـا رم که برای کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانان
اروپـا تلاش میکند تسـاوی ناامیـد کننـدهای را به
دسـت آورد تـا شـرایط برای این تیم سـخت شـود.
رم کـه مهمـان ساسـولو بود بـه نتیجـهای بهتر
از تسـاوی بـدون گل دسـت پیـدا نکرد .جالوروسـی
بـا ایـن تسـاوی بـا  ۶۳امتیـاز در رده پنجـم جدول
رده بنـدی باقـی ماند.

سانچو:

فصل بعد قهرمان میشویم نه نایبقهرمان

جیــدون ســانچو ،پدیــده
انگلیســی بوروســیا دورتمونــد بــا
وجــود شــایعات دربــاره انتقالــش
بــه لیــگ برتــر گفــت امیــدوار
اســت فصــل بعــد بــا دورتمونــد
قهرمــان بوندسلیــگا شــود.
جیــدون ســانچو ،پدیــده
انگلیســی 19ســاله بوروســیا
دورتمونــد کــه در ســال  2017از
منچسترســیتی بــه زنبورهــای زرد
آلمــان پیوســت ،درحالیکــه اخیــرا ً
شــایعات زیــادی دربــاره بازگشــت او
بــه انگلیــس و پیوســتنش بــه یکــی
از تیمهــای لیــگ برتــری مطــرح
شــده و بــه خصــوص از بازگشــت
او بــه منچسترســیتی صحبــت
میشــود ،بعــد از کســب مقــام
دوم بوندسلیــگا توســط دورتمونــد
تلویحــاً گفــت کــه قصــد دارد در
دورتمونــد مانــدگار شــود.
ســانچو کــه یکــی از
اســتعدادهای
پرخواهانتریــن
جــوان اروپــا بــه حســاب میآیــد
امســال در  34بــازی بوندسلیــگا
بــرای دورتمونــد  12گل بــه
ثمــر رســانده و  14پــاس گل
داده تــا لقــب ســلطان پــاس گل
بوندسلیــگا را بــه خــود اختصــاص

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

بیشــتر و بیشــتر بــه بــازی گرفتــه
شــدم و ایــن را مدیــون تــاش و
سختکوشــیام میدانــم".
پدیــده انگلیســی دورتمونــد
در ادامــه گفــت ":تیــم دورتمونــد
بــه مــن کمــک کــرد و ســرمربی
دورتمونــد بــه مــن اعتمــاد کــرد
و مــن از همــه آنهــا متشــکرم .مــا
فصــل آینــده قهرمانــی بوندسلیــگا
را هــدف خواهیــم گرفــت نــه
نایبقهرمانــی را".

دهــد.
جیــدون ســانچو روز شــنبه
بعــد از پیــروزی  0-2تیمــش
مقابــل مونشــنگالدباخ بــه
خبرنــگاران گفــت ":مــن از
عملکــردم در ایــن فصــل خیلــی
راضــی هســتم .هیچوقــت فکــرش
را هــم نمیکــردم کــه کارم در
دورتمونــد بــه اینجــا بکشــد .مــن
اوایــل خیلــی در ترکیــب تیــم
قــرار نمیگرفتــم ولــی در ادامــه

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل ضرورت پروژه
 SGRPاشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلشدیسک (حافظه)
بهشکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات تعمیر معینیت مالی و اداری وزارت
زراعت آبیاری و مالداری بهدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ
نشر اعالن الی ساعت  ۰۹:۴۵قبل از ظهر روز یکشنبه تاریخ /۱۹جوزا۱۳۹۸/
به دفتر جلسات تهیه و تدارکات منزل اول تعمیر معینیت اداری و مالی ارایه
نمایند .آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مبلغ  ۲۰٫۰۰۰بیستهزار افغانی
بوده و جلسه آفرگشایی مورخ /۱۹جوزا ۱۳۹۸/ساعت  ۱۰:۰۰قبل از ظهر در
اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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اعتصاب درسی آموزگاران در هرات و غور؛
افزایش حقوق و بهبود وضعیت آموزش و پرورش در صدر خواستها است
نزدیـک به دو ماه از اعتراض صدها آموزگار
در والیـت هـرات در غـرب کشـور میگـذرد.
آنـان همزمـان بـا آغـاز سـال تعلیمی ،در سـوم
مـاه حمـل اعتراضشـان را در پیونـد بـه آنچـه
«بیعدالتـی در برابـر آمـوزگاران» میخواندنـد،
رقـم زدنـد .در  ۲۶ثـور ایـن اعتراضهـا وارد فاز
جدیدی شـد؛ از هشـدار بـه ادامـهی اعتراضها
و از نشـر قطعنامـه بـه اعتصـاب درسـی .ایـن
اعتصـاب از سـه روز پیـش (پنجشـنبه ۲۶ ،ثور)
در هـرات آغاز شـد.
حقـوق ناکافـی ،غصب مسـکنهای ویژهی
آموزگاران از سـوی شـماری از زورمندان محلی
و عـدم توجه حکومـت به آنهـا و نادیدهگرفتن
خواسـتهای عمـدهی آمـوزگاران از دالیـل
جـدی اعتراضشـان اسـت .ایـن آمـوزگاران که
اعتراضشـان را «مجمـع دادخواهـان آموزگاران
افغانسـتان» نـام گذاشـتهاند ،بهتازگـی در
کارزارشـان گفتهانـد« :آمـوزگاران مـا خیرات و
صدقـات نمیخواهنـد».
هماکنـون همـهی آمـوزگاران در سـطح
شـهر هـرات و ولسـوالیهای آن دسـت بـه
اعتصـاب درسـی زدهانـد .ایـن اعتصـاب طوری
اسـت کـه آمـوزگاران حاضریشـان را امضـا
میکننـد و دانشآمـوزان هـم همـهروزه بـه
صـورت منظـم در کالسهـای درسـی حاضـر
میشـوند ،امـا آمـوزگاران از درسدادن بـه آنان
خـودداری میکننـد .رییـس معـارف هـرات اما
میگویـد کـه تعـداد آمـوزگاران معتـرض اندک
اسـت و تأثیـری در رونـد پیشبـرد برنامههـای
درسـی مکاتـب هـرات نـدارد.
ایـن اعتراضهـا در حـال گسـترش اسـت.
آمـوزگاران در والیـت غور روز (شـنبه ۲۸ ،ثور)
همـگام بـا آمـوزگاران والیـت هـرات دسـت به
اعتصاب درسـی زدنـد و از رفتن بـه کالسهای
درسـی خودداری کردنـد .همچنـان آموزگارانی
در  ۱۳والیـت از اعتـراض مجمـع دادخواهـان
آمـوزگاران افغانسـتان اعلام حمایـت کردهاند.
ایـن والیتها شـامل والیتهـای فـراه ،نیمروز،
بادغیـس ،هلمنـد ،غزنـی ،پکتیـا ،پکتیـکا،
بامیـان ،بلـخ ،غـور ،دایکنـدی ،قندهـار و کابـل
میشـود.

همچنـان در کارزار اعتراضـی که خطاب به
محمداشـرف غنـی ،رییسجمهـوری و عبـداهلل
عبـداهلل ،رییـس اجرایی کشـور راهاندازی شـده،
آمـده اسـت« :بایـد بـه مـا [آمـوزگاران] جایگاه
واقعـی مـا داده شـود .از شـما تقاضامندیـم کـه
هرچـه زوتـر به این خواسـت ما توجه کـرده ،به
قناعـت مـا بپردازیـد تـا میلیونها فرزند کشـور
از بیسرنوشـتی نجـات یابنـد».
«مـن بعـد از  ۱۰سـال آمـوزگاری فقـط
دهونیـم هـزار افغانـی معـاش میگیـرم»

پرویـن صوفیـا امیری ،یکـی از آمـوزگاران
در شـهر هـرات بـه روزنامـه اطالعـات روز
میگویـد کـه او پـس از ده سـال معلمـی،
حقوقـش از پنـج هـزار و  ۳۰۰افغانـی در سـال
 ۱۳۸۷خورشـیدی بـه  ۱۰هـزار و  ۵۰۰افغانـی
در سـال  ۱۳۹۸افزایـش یافتـه اسـت.
او میافزایـد کـه ایـن مبلـغ ،کفـاف
زندگـیاش را نمیکنـد« :نحـوهی زندگـی بـا

ده سـال پیـش تغییـر کـرده ،قیمتهـا بـاال
رفتـه ،ناامنـی اوج گرفتـه و بیکاریهـا افزایش
یافتـه ،امـا معـاش مـا در مقابل کاری کـه انجام
میدهیـم افزایـش مناسـب نداشـته اسـت
و نمیشـود بـا آن زندگـی خـود را بهصـورت
عـادی گذرانـد».
همچنـان محمدجـان یسـنا ،یکـی از
اسـتادان دیگـر در شـهر هـرات نیـز در گـروه
تلگرامـی اعتراض مجمع دادخواهـان آموزگاران
افغانسـتان مقـدار حقـوق اسـتادان دانشـگاه
و مکاتـب و سـاعات کاری آنـان را بـه مقایسـه
گرفتـه اسـت .نظـر بـه مقایسـهی آقـای یسـنا،
یـک اسـتادی کـه در دانشـگاه در هفتـهی دو
سـاعت تدریـس میکنـد ،حقوقـش  ۲۵تـا ۷۰
هـزار افغانـی اسـت ،اما یـک آموزگار کـه روزانه
شـش سـاعت درسـی را در مکاتـب تدریـس
میکنـد ،از شـش تـا  ۱۰هـزار حقـوق دریافـت
میکنـد .او در نتیجهگیـری ایـن مقایسـه

جلیل رونق
پرسـیده اسـت کـه «آیا واقعـا این تفـاوت کار و
معـاش سـتم بـر آمـوزگاران نمیباشـد؟»
آمـوزگاران،
حقـوق
کافینبـودن
پایینبـودن کیفیـت درسـی ،کمبـود کتابهای
درسـی ،مـواد آموزشـی ،سـاختمان و کالس
درس در مکاتـب از مشـکالت اساسـی آمـوزش
و پـرورش در کشـور خوانـده میشـود.
صفـیاهلل عظیمـی ،از مسـئوالن اعتـراض
آمـوزگاران در شـهر هـرات میگویـد کـه
آمـوزگاران در ایـن شـهر از نخسـتین روز سـال
جدیـد تعلیمـی بـه ایـن چالشهـا اعتـراض
کرد هانـد.
روحاهلل ازهـد ،رییـس معـارف والیت هرات
امـا میگوید کـه خواسـتههای معترضـان صرفا
افزایـش حقـوق آموزگاران بوده اسـت و مواردی
دیگـری هـم اگـر در اعتراضهـای آنـان مطـرح
میشـود ،مسـئوالن در جریـان نیسـت و بـه
هـدف جـذب معترضـان بیشتـر بـه رسـانهها

مطـرح میشـود .او کافینبـودن حقـوق
آمـوزگاران را یـک مشـکل «عـام در سـطح
افغانسـتان» خوانـده ،میافزاید کـه این موضوع
مربـوط بـه وزارت معـارف و سـایر وزارتهـای
مرتبـط میشـود ،نـه ریاسـت معـارف والیـت
هـرات و مقـام ایـن والیـت.
در همیـن حـال ،نوریه نزهت ،سـخنگوی
وزارت معـارف افغانسـتان تأییـد میکنـد کـه
طـرح افزیـش حقـوق آمـوزگاران مکاتـب در
کشـور زیـر کار اسـت و بـهزودی بـه کابینـهی
حکومـت جهـت تصویـب فرسـتاده میشـود.
او جزئیاتـی در مـورد ایـن طـرح ارایـه نکـرد.
همچنـان بـه گفتـهی خانـم نزهـت ،تالشهـا
بـرای پایـاندادن بـه اعتراضهـای آمـوزگاران
نیـز از سـوی وزارت معـارف در والیـت هـرات
در جریـان اسـت.
در ایـن والیـت حـدود یـک هـزار و ۳۰
مکتـب دولتـی فعـال میباشـد کـه در مجمـوع
حـدود  ۲۲هـزار آمـوزگار در آن مصـروف
آموزشـند .براسـاس آمـار ریاسـت معارف شـهر
هـرات ،حقـوق هـر آمـوزگار بـه طـور اوسـط
حـدود هشـت هـزار افغانـی میباشـد.
از وعدههای ریاسـتجمهوری تـا افزایش
اعترا ضها
رییسجمهـوری کشـور دو روز پـس از
آغـاز سـال جـاری تحصیلـی ( ۵حمـل) بـا
نواختـن زنـگ مکتـب گفـت که بررسـی حقوق
آمـوزگاران ،یکـی از جدیتریـن موضوعـات
برنامـهی کاری امسـالش اسـت .آقـای غنـی
افـزوده بـود کـه در پنـج سـال آینده به اسـاس
هماهنگـی و تفاهـم وزارتهـای تحصیلات
عالـی و معـارف ،حـدود  ۱۰۰هـزار آمـوزگار از
درجـهی فـوق بکلوریـا به لیسـانس و حدود ۵۷
هـزار از سـطح بکلوریـا بـه فـوق بکلوریـا ارتقـا
خواهـد یافـت .آقای غنـی همچنان با اشـاره به
مشـکالت مسـکن آمـوزگاران گفتـه بـود کـه تا
سـه مـاه آینـده بـرای حل ایـن مشـکل تصمیم
نهایـی گرفتـه خواهـد شـد.
امـا صفـیاهلل عظیمـی میگویـد کـه آنـان
هماکنـون در پیونـد بـه تحققنیافتـن ایـن
وعدههـا معترضنـد .آقـای عظیمـی میافزایـد:
«مشـکل مـا بـا وعـده و طرحـی کـه بـه آن
جنبـهی عملـی داده نمیشـود ،حـل شـده
نمیتوانـد ،بلکـه بایـد بـرای حـل مشـکل مـا
اقدامهـای عملـی شـود».
در همیـن حال صفـیاهلل عظیمی میگوید
کـه در صورت برآوردهنشـدن خواستههایشـان
از سـوی حکومـت مرکـزی و محلـی در والیـت
هـرات ،آنـان اعتصابشـان را گسـترش خواهند
داد.

