
خروج شتاب زده 
یا حساب شده؟

رسانه های امریکایی گزارش داده اند 
سرباز  چهارهزار  واشنگتن  به زودی  که 
خود را از افغانستان خارج می کند. این 
خروج زودهنگام و بدون جاگزین است. 
نه  و  شده  برقرار  صلحی  هنوز  نه  زیرا 
گروه های تروریستی در افغانستان نابود 
یا کم توان شده اند. از طرف دیگر، روشن 
امریکایی  سربازان  کاهش  با  که  است 
عملیات نظامی امریکا محدودتر خواهد 
محدودتر  امریکا  عملیات  هرچه  شد. 
گروه های  و  طالبان  نفع  به  شود، 
است.  افغانستان  در  فعال  تروریستی 
مخالفان  قوی ترشدن  به  وضعیت  این 
مسلح و گروه های جنگی منجر می شود. 
زیاد  خروج  این  جزئیات  هنوز  هرچند 
روشن نیست، اما در گزارش  رسانه های 
امریکایی آمده است که خروج سریع و 

بدون جا گزین خواهد بود. 
خروج شتاب زده نه به سود واشنگتن 
است و نه به  نفع افغانستان. فایده ی آن 
تنها به طالبان می رسد. از این رو، امریکا 
نباید بدون حساب و کتاب از افغانستان 
خارج شود. زیرا خروج بدون حساب و 
کتاب نگران کننده است و زمینه را برای 
شکل گیری مجدد النه های تروریستی در 

افغانستان فراهم می کند...
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امریکا به کوریای شمالی: 
بیایید کار را تمام کنیم

اطالعات روز: استیون بیگان، نماینده 
ویژه امریکا در امور کوریای شمالی، 

از این کشور خواسته به...
۶

دموکرات ها: 
»ترمپ خطری بارز و 

حاضر برای دموکراسی 
است«

ارشد  اعضای  روز:  اطالعات 
امریکا  در  دموکرات  حزب 

جمهوری خواهان را...
۶

قرعه کشی مرحله 
یـک هشـتم نـهایی 
لیگ قهرمانان اروپا

تیم های حاضر در مرحله یک هشتم 
حریفان  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 

خود را خواهند شناخت...
۷

بازی  دوازدهمین  برای  دخئا  داوید 
کلین  نتوانست  برتر  لیگ  در  پیاپی 

شیت کند و دروازه خود را...

داوید دخئا بیگانه 
با کلین شیت

۷

۲

سرپرست وزارت مالیه از چگونگی 
مصرف شدن کد ۹۱ پالیسی دفاع کرد

ساختمان پروانه ای شکل در ضلع جنوب غربی دانشگاه 
کابل، مسکن دست کم یک هزار و 600 دختر دانشجو است. 
دانشجویانی که از والیت های دور و نزدیک کشور آمده اند 
اما همه ی شان  دولتی درس می خوانند  دانشگاه  و در چهار 
یک  نظر  زیر  مدرن،  ظاهرا  چهارطبقه ای  ساختمان  این  در 

مدیرخانِم به قول خودشان سخت گیر زندگی می کنند. 
روزنامه  با  گفت وگو  در  دانشجویان  این  از  برخی 
اطالعات روز از برخورد »دیکتاتورانه«ی مدیر این خوابگاه، 
دسترسی  عدم  غذا،  پز  و  پخت  در  بهداشت  رعایت  عدم 
سرویس های  مشکالت  و  رفاهی  و  آموزشی  امکانات  به 
دانشجویی  شش  کرده اند.  شکایت  خوابگاه  این  بهداشتی 
که با خبرنگار روزنامه اطالعات روز صحبت کرده، مدعی 
شده اند که »سخت گیری« مدیر این خوابگاه در حدی است 
که جرائت شکایت از او را ندارند و بر پایه ی همین استدالل 
خواسته اند که در این گزارش هویت شان حفظ شود. آن ها 
تأکید کرده اند در صورت شکایت از نابه سامانی های خوابگاه، 

از سوی مدیر »تحقیر« و »تهدید به اخراج« می شوند...

شامگاه شنبه، 23 قوس، وقتی نیروهای ویژه ی پولیس به 
شهر مزار شریف رسیده بودند، مقدمات حمله به اقامت گاه 
ولسوالی  در  پولیس  پیشین  فرمانده  قیصاری،  نظام الدین 
قیصار فاریاب و فرمانده خیزش های مردمی در این والیت 
چیده شده بود. وزارت داخله اعالم کرد که دستور بازداشت 
او را به اتهام زورگویی و داشتن افراد مسلح غیرمسئول از 
نهادهای عدلی و قضایی دریافت کرده  است. آقای قیصاری 
از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی امتناع کرد و به نقل از برخی 
منابع خبری موثق که مدعی هستند با او در تماس بوده اند، 
گفت که زنده تسلیم نمی شود. کمی مانده به بامداد یک شنبه، 
24 قوس، عملیات نیروهای ویژه با محاصره ی اطراف محل 

اقامت آقای قیصاری آغاز شد.
ممتد  با صدای شلیک های  را  مزار شریف، شب شنبه 
به صبح رساند. درگیری میان دو طرف، به خانه های اطراف 
آسیب زد. نیروهای ویژه موفق نشدند آقای قیصاری را که 
با افراد مسلح اش دست به مقاومت زده بود، دست گیر کنند. 
عملیات نظامی ادامه یافت و حزب جنبش ملی به رهبری 

جنرال عبدالرشید دوستم اعالم کرد که...

درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی بی سی 
مطلبی تحت عنوان »فقر ادبیات کودک در افغانستان« نوشته 
نهادهای  و  حکومت  توجه  عدم  از  مطلب  این  در  بودم. 
مربوط به ادبیات کودک اشاره کرده بودم و نوشته بودم که 
امروز برای کودکان، جهانی خاصی شکل گرفته، جهانی که 
شامل امکانات و شرایط تعلیم و تربیه خوب و حتا عالی و 
شامل توجه به سالمتی و تغذیه و بهداشت آن هاست. هرچند 
کودکان کشورهای مختلف از نعمت های این جهان خاص 
به اندازه برابر برخوردار نیستند، اما با آن هم در سخت ترین 
دنیای  که  بودم  نوشته  کرده اند.  فکر  آن  به  ملت ها  شرایط 
کودک در سی سال جنگ افغانستان آسیب های فراوانی دیده 
و در افغانستان وضعیت ادبیات کودک حتا از مرز بحران هم 
عبور کرده و حاال در پهلوی دیگر کمبودی ها و سختی ها به 

فقر مبدل شده است.
افراد  برای سودجویی برخی  بهانه ای  اما  همین نوشته، 
نهاد و مؤسسه  شد. کسانی آن را زیر بغل زدند و به چند 
راستای  در  حاضرند  که  گفتند  و  بردند  بین المللی  خیریه 
ادبیات کودک کار کنند و این فقر ویران گر را از بین ببرند. 

آن ها کمک مالی گرفتند و دست به کار شدند و...

وضعیت خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل؛ 
چرا دانشجویان از »دیکتاتور« 

و »زندان« حرف می زنند؟

سقوط وجاهت نیروهای امنیتی؛ 
چرا افغانستان باید نگران باشد؟

گهواره؛ پایان یک رکود

می دانید  حتما  باشید،  کرده  بازی  والیبال  اگر 
که هوادار بودن یعنی چه. نه، منظورم این نیست 
که عده ای پشت میدان والیبال می نشینند و هوادار 
توپ  خود  از  منظورم  هستند.  تیم  آن  یا  تیم  این 
است. محمد با لب های آویخته وارد میدان می شود 
و توپ را به سوی عزت می اندازد و می گوید »هوا 
»بد  می گوید  و  می گیرد  را  توپ  عزت  ندارد«. 

نیست، برای امروز به حد کافی هوا دارد«.
در دنیای سیاست هم هوا داشتن گاهی رنج 

عظیمی است...

رنِج عظیِم هواداری | طنز

رییس  بهادری،  عین الدین  روز:  اطالعات 
کمیسیون دسترسی به اطالعات می گوید که اقدام 
مقامات  افشای  بر  مبنی  روز  اطالعات  روزنامه 
دولتی قابل ستایش است، زیرا به گفته ی او، بخش 
فرهنگ  چتر  زیر  عامه  منابع  از  سوءاستفاده  کالن 

محرمیت در ادارات دولتی صورت می گیرد.
قوس(   25 )دوشنبه،  دیروز  بهادری  آقای 
به  دسترسی  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
کارکرد  و  زندگی  مورد  در  نوشتن  و  اطالعات 
افرادی که در نهادهای دولتی کار می کنند، می تواند 

روند مبارزه با فساد اداری را تسریع بخشد...

کمیسیون دسترسی به اطالعات 
از نشر گزارش های تحقیقی 
اطالعات روز استقبال کرد
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سه شنبه  ۲۶ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۸گزارش خبرهای داخلیسه شنبه  ۲۶ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۸

کمیسیون  رییس  بهادری،  عین الدین  روز:  اطالعات 
دسترسی به اطالعات می گوید که اقدام روزنامه اطالعات 
روز مبنی بر افشای مقامات دولتی قابل ستایش است، زیرا 
زیر  عامه  منابع  از  او، بخش کالن سوءاستفاده  به گفته ی 

چتر فرهنگ محرمیت در ادارات دولتی صورت می گیرد.
آقای بهادری دیروز )دوشنبه، 25 قوس( به روزنامه 
نوشتن  و  اطالعات  به  دسترسی  که  گفت  روز  اطالعات 
در مورد زندگی و کارکرد افرادی که در نهادهای دولتی 
کار می کنند، می تواند روند مبارزه با فساد اداری را تسریع 

بخشد.
در  روز  اطالعات  روزنامه  که  گفت  همچنان  او 
حق  که  اطالعات  به  دسترسی  حق  از  گزارش هایش 
شهروندی و بشری نیز است، استفاده کرده است. به گفته ی 
او، مردم حق دارند از مقامات دولتی در مورد اجراآت شان 

بپرسند و مقامات دولتی نیز باید پاسخ گو باشند.
کرد  تأکید  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون  رییس 
و  توجیه کننده  می تواند  محرمیت  فرهنگ  وجود  که 

پنهان کننده ی موارد غیرقانونی باشد.
آقای بهادری عالوه کرد که به هر اندازه ای که برای 
نهادهای  اجراآت  چگونگی  مورد  در  حقایق  دریافت 
حکومتی و دولتی تالش شود، به همان اندازه مبارزه علیه 

فساد اداری نیز جدی می شود.
او در ادامه گفت که کلید اصلی برای مبارزه با فساد 
از  نیز  رسانه ها  و  است  اطالعات  به  دسترسی  اداری، 
به  دسترسی  از  می توانند  که  است  ابزارهایی  خوب ترین 
اطالعات در زمینه ی مبارزه علیه فساد اداری استفاده کنند.
در  اطالعات  به  دسترسی  مستقل  کمیسیون  رییس 
حالی از نشر گزارش های تحقیقی اطالعات روز استقبال 
گزارش  دو  جاری  هفته ی  در  رسانه  این  که  است  کرده 
افشاگرایانه نشر کرده است. پیش از آن نیز اطالعات روز 
گزارش های تحقیقی در موارد مختلف چون فساد اداری 
نهادهای دولتی را منتشر  افراد و  از سوی  قانون  و نقض 

کرده است
عنوان  زیر  یک شنبه  روز  که  نخست  گزارش  در 

»بودجه کد 91 در سال 1397 چگونه مصرف شده است؟« 
از بودجه  به نشر رسید، آمده است که مقدار قابل توجه 
اهداف  به  و  مبهم  به گونه ی   91 کد  از   1397 سال  ملی 
دولتی،  مقام های  به  شخصی  کمک های  شامل  نامشخص 
افراد و سازمان های منسوب به رهبران حکومت وحدت 

ملی مصرف شده است.
بودجه ی  روز،  اطالعات  یافته های  براساس 
تصویب شده ی کد 91 پالیسی بودجه ملی سال 1397 یک 
میلیارد و 300 میلیون افغانی بوده است، اما وزارت مالیه 
بنابر »دستور رییس جمهور« با تعدیل سایر کدها در جریان 
سال مالی بودجه ی مصرف شده  از این کد را به سه میلیارد 

و 20 میلیون افغانی رسانده است.
دوشنبه  دیروز،  که  روز  اطالعات  دوم  گزارش  در 
عضو  دانشیار،  محمدحنیف  که  است  آمده  شد،  منتشر 
گزینش اش  زمان  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال 
به عنوان کمیشنر این کمیسیون، سن قانونی برای عضویت 

در کمیسیون انتخابات را نداشته است.

کمیسیون دسترسی به اطالعات از نشر گزارش های تحقیقی اطالعات روز استقبال کرد

روند بازشماری آرا در والیت های پنجشیر، جوزجان و سرپل به پایان رسید
روند  که  م گویند  انتخاباتی  مستقل  کمیسیون  داراالنشای  مسئوالن  روز:  اطالعات 
بازشماری و تفتیش آرا در والیت های پنجشیر، جوزجان و سرپل ناوقت دو روز پیش 

)یک شنبه، 24 قوس( به پایان رسیده است.
حبیب الرحمان ننگ، رییس داراالنشای کمیسیون انتخابات به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این روند ممکن است که دیروز، دوشنبه در والیت های تخار و فاریاب نیز به 

پایان برسد.
بازشماری و تفتیش آرا در والیت های بغالن و  آقای ننگ همچنان گفت که روند 

بدخشان به دلیل زیادبودن تعداد محالت مورد بازشماری در این والیات زمان می برد. 
او مشخص نکرد که روند بازشمار در این دو والیت ممکن است در کدام روز به پایان 

برسد.
این در حالی است که روند بازشماری و تفتیش آرا در والیت های پنجشیر، جوزجان، 

سرپل، بغالن، بدخشان، فاریاب و تخار دو روز پیش آغاز شد.
این روند در 2۸ والیت قبال تکمیل شده بود اما در هفت والیت به دلیل مخالفت 
تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل و هواداران او آغاز نشده بود.

که  است  موجه  دلیل  این  به  نگرانی  این 
هنوز سرنوشت گفت وگوهای صلح روشن 
با  واشنگتن  مذاکرات  همین  حاال  نیست. 
نیست  معلوم  است.  متوقف  طالبان  گروه 
به یک سرانجامی خواهد  واقعا صلح  که 
رسید یا دوباره به بن بست خواهد خورد. 
بخواهد  امریکا  اگر  وضعیت  چنین  در 
خارج  کامل  به صورت  را  خود  سربازان 
کند یا کاهش دهد، برای افغانستان عواقب 
در  چنانچه  داشت.  خواهد  پردردسری 
سال 2014 و 2016 شاهد آن بودیم. در 
آن سال ها نیروهای رزمی امریکا حمالت 
که  بود  معتقد  زیرا  داد،  کاهش  را  هوایی 
را  افغان  سربازان  هوایی  کاهش حمالت 
اما  کرد.  خواهد  پیش بردن جنگ  به  قادر 
نتیجه به صورت واضح به نفع طالبان تمام 
ساحه ی  طالبان  گروه  یک طرف،  از  شد. 
طرف  از  و  داد  گسترش  را  قلمروشان 
دیگر، تلفات ارتش و پولیس به شدت باال 
رفت و نیروهای امنیتی افغانستان را ناتوان 

ساخت.
مذاکره  سرگرم  واشنگتن  اکنون 
مقام های  خوش بینی   است.  طالبان  با 
مذاکرات  پیشرفت  از  طالبان  و  امریکایی 
زیاد است. دفعه پیش نیز این خوش بینی 
وجود داشت که به یک باره همه چیز تغییر 
و  حساب  بدون  خروج  بنابراین،  کرد. 
عجوالنه ی سربازان امریکایی از افغانستان 
این پیام سیاسی را می رساند که امریکا فقط 
می خواهد از جنگ افغانستان خالصی پیدا 
ایاالت متحده در  کند؛ امری که موقعیت 
میز مذاکره را تضعیف می کند. وقت گروه 
طالبان که عجله ی واشنگتن برای خروج 
دلیلی  می بینند،  را  افغانستان  از  نظامی 

ندارند که برای آن امتیاز بدهند. 
زمانی  افغانستان  از  امریکا  خروج 
درست است که در افغانستان صلح برقرار 
شده باشد. اگر ایاالت متحده بدون توافق 
مردم  شود،  خارج  افغانستان  از  صلح 
می بینند.  را  آسیب  بیش ترین  افغانستان 
باشد و  باید حساب شده  بنابراین، خروج 
اگر واشنگتن می خواهد که نیروهای خود 
را از افغانستان خارج کند و به جنگی که 
دهد،  پایان  ندارد،  ختم  تا  می رسد  به نظر 
باید به دقت و حوصله مندی مسیر صلح 
در  ماندن  از  بیزاری  کند.  دنبال  را  کند 
برای  جنگ،  سال   17 از  پس  افغانستان 
درک  قابل  امریکایی  سربازان  و  مقام ها 
است و تعجبی ندارد؛ اما خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان، باید مسئوالنه باشد. 
افغانستان  به  امریکا برای یک هدف مهم 
آمد. نابودی طالبان و تروریزم. این هدف 
از  نتیجه نرسیده و طالبان  به  و ماموریت 
برتر  بسیار  موقعیت  در  نظامی  توان  نظر 
دیگر  تروریستی  گروه های  و  دارد  قرار 
در افغانستان فعال است. رها کردن ناتمام 
مأموریت باعث می شود که القاعده، دولت 
اسالمی و گروه های هم فکر به نیرو، منابع 

و قلمرو بیش تر دسترسی پیدا  کنند. 
طرف دیگر این ماجرا دولت افغانستان 
یا  صلح  توافق  بدون  زود،  یا  دیر  است. 
از  باالخره  امریکا  نسبی،  صلح  برقراری 
افغانستان خارج خواهد شد. به ویژه این که 
پروای  زیاد  امریکا  کنونی  رییس جمهور 
حساب و کتاب را که از دید ما مهم است، 
ندارد. ممکن است یک بار تصمیم خروج 
ناگهانی را روی دست بگیرد. ترمپ قبال 
در  باید  که  را  کسانی  امریکا  است  گفته 
حال  و  است  کشته  می کشت،  افغانستان 
زمان آن است که از آن جا خارج شود. در 
این  برای  دولت  برنامه ی  وضعیتی  چنین 
نیروهای  امریکا  اگر  است.  چه  جاگزینی 
رزمی خود را به صفر برساند، آیا دولت 
افغانستان برای چنین روزی آمادگی دارد. 
ممکن است نیروهای امنیتی افغانستان در 
میدان جنگ مقاومت کند، اما بحث تمویل 
است.  مهم  نیز  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
واشنگتن شاید به تمویل ارتش افغانستان 
به میزان کم تری ادامه دهد، اما وقتی پای 
نباشد،  میان  در  امریکایی  نیروهای  جان 
کنگره احتماال وسوسه می شود که حمایت 
از ارتش افغانستان را قطع کند. برای این 
وضعیت چه چشم اندازی در حکومت و 

دولت افغانستان وجود دارد؟
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دنبال  به  روز:  اطالعات 
نورستانی،  احمدیوسف  متهم شدن 
سنای  مجلس  انتصابی  سناتور 
دارایی  غارت  به  افغانستان 
ارگ  اکنون  امریکا،  در  عامه 
که  است  گفته  ریاست جمهوری 
 – افغان  شهروند  نورستانی  آقای 

امریکایی است.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
)دوشنبه،  دیروز  ریاست جمهوری 
تویتری  پیام  یک  در  قوس(   25
یوسف  »آقای  است:  گفته 
 – افغان  شهروندی  نورستانی، 
امریکا را دارد. در صورتی که آقای 

نورستانی مرتکب عمل غیرقانونی 
نهادهای  باشد،  شده  امریکا  در 
عدلی و قضایی آن کشور می توانند 

در مورد وی تصمیمی بگیرند.«
گفته  همچنان  صدیقی  آقای 
که جرم یک عمل شخصی  است 
است و هیچ کسی در هیچ مکانی 

نمی تواند »مافوق قانون« باشد.
ایاالت  دادگستری  وزارت 
پیش  روز  دو  امریکا  متحده ی 
احمدیوسف  اعالمیه ای،  نشر  با 
نورستانی، سناتور انتصابی مجلس 
سنای افغانستان را به غارت دارایی 

عامه در امریکا متهم کرده است. 

در اعالمیه ی این وزارت آمده 
ممکن  نورستانی  آقای  که  است 
 250 و  زندان  سال   10 به  است 
هزار دالر جریمه ی نقدی محکوم 

شود.
آقای  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
نورستانی در دادگاه پذیرفته است 
که او با پنهان کردن سفر خارجی  و 
نزدیک به چهار سال اقامت خارج 
 100 غیرقانونی  به گونه  امریکا،  از 
امتیازات  از  امریکایی  دالر  هزار 

دولتی دریافت کرده است.
وزارت  اعالمیه ی  طبق 
نورستانی  آقای  امریکا  دادگستری 

جوالی  ماه  در  او  که  پذیرفته 
اجتماعی«  تأمین  »اداره  از   2015
اجتماعی«  تأمین  »پول  درخواست 
ایالت  قانون  طبق  است.  کرده 
تأمین  »پول  امریکا،  کالفرنیای  
نیاز محور  برنامه ی  یک  اجتماعی« 
امنیت  اداره  توسط  که  است 
نابینا  مسن،  افراد  به  اجتماعی 
دارند،  کم  درآمد  که  معلول  و 

اختصاص یافته است.
اطالعات  روزنامه  پیشتر 
آقای  که  بود  دریافته  نیز  روز 
از  نیز  افغانستان  در  نورستانی 
کرده  دریافت  پول  دولت  بودجه 

به تاریخ  غنی  رییس جمهور  است. 
و  میلیون  پنج   1396 عقرب   13
 91 کود  از  را  افغانی  هزار   535
برای پرداخت کرایه خانه و خرج 

دسترخوان وی پرداخته است.
نورستانی،  یوسف 
فولبرایت  برنامه   دانش آموخته ی 
و  است  امریکا  متحده ی  ایاالت 
کلیدی  در پست های  این  از  پیش 
کرده  کار  افغانستان  دولت  در 
است. آقای نورستانی سال گذشته 
به  غنی  جمهور  رییس  سوی  از 
در مجلس  انتصابی  سناتور  عنوان 

سنا تعیین شد.

ارگ: 
یوسف نورستانی شهروند افغان – امریکایی است

قیومـی،  همایـون  روز:  اطالعـات 
می گویـد  کشـور  مالیـه  وزارت  سرپرسـت 
کـه کـد 91 بودجـه سـال مالـی 1397 طبق 
»مقامـات  و  بودجـه  اصول نامـه ی  احـکام 

اسـت.  شـده  مصـرف  عالیـه« 
آقـای قیومـی که دیـروز )دوشـنبه، 25 
مـورد  در  نماینـدگان  مجلـس  در  قـوس( 
قطعیـه سـال مالـی 1397 توضیـح مـی داد، 
گفـت کـه از کد 91 بـرای مصـارف امنیتی، 
و  تاپـی  پـروژه ی  افتتـاح  مصـارف  تأمیـن 
خـط آهـن تورغنـدی، معاشـات و مصارف 

بـا مـردم و  کمیسـیون های حـل منازعـات 
ارتباطـات بـا مـردم، کمیسـیون حـل منازعه  
کوچی هـا و مصـارف و معاشـات شـورای 
علمـا و »سـایر مـوارد مهـم« اسـتفاده شـده 

 . ست ا
وزیـر مالیه در حالـی از مصرف قانونی 
کـد 91 در سـال 1397 خبـر می دهـد کـه 
به تازگـی روزنامـه اطالعـات روز با انتشـار 
گـزارش تحقیقـی دریافتـه اسـت کـه مقدار 
 1397 سـال  ملـی  بودجـه  از  توجـه  قابـل 
اهـداف  بـه  و  مبهـم  به گونـه ی  کـد 91  از 

نامشـخص شـامل کمک هـای شـخصی بـه 
سـازمان های  و  افـراد  دولتـی،  مقام هـای 
منسـوب به رهبـران حکومت وحـدت ملی 
مصـرف شـده اسـت. ایـن مصارف بـا 2۸0 
حکـم محمداشـرف غنـی، رییس جمهـور و 
عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجراییـه در 20 اداره 

انجام شـده اسـت.
نماینـدگان  مجلـس  حـال  همیـن  در 
فیصلـه کـرده اسـت کـه مسـئوالن وزارت 
مالیـه و اداراتـی کـه در مصـرف بودجـه ی 
کرده انـد،  تخلـف  و  تخطـی   1397 سـال 

مجلـس  شـوند.  معرفـی  دادسـتانی  بـه 
نماینـدگان دیـروز، سرپرسـت وزارت مالیه 
عالـی  اداره  رییـس  حقمـل،  محمدنعیـم  و 
تفتیـش را بـرای وضاحـت در ایـن مـورد 

کـرد.  اسـتجواب 
در  کـه  می گویـد  نماینـدگان  مجلـس 
حسـاب قطعیـه سـال مالـی 1397 میلیاردها 
افغانـی مطابـق سـند بودجـه مصرف نشـده 
نتوانسـت  امـا  نماینـدگان  مجلـس  اسـت. 
دیـروز در مـورد تأییـد و یـا رد قطعیـه ی 

سـال مالـی 1397 تصمیـم بگیـرد.

سرپرست وزارت مالیه از چگونگی مصرف شدن کد ۹۱ پالیسی دفاع کرد

رحمت هللا نبیل از محاصره خانه ی نظام الدین قیصاری انتقاد کرد
نبیل همچنان خطاب به رهبری حکومت گفته است: »اگر 
صادر  شما  طرف  از  دستگیری  حکم  و  بود  مقصر  قیصاری 
می شد باید در کنارش اسناد و مدارکی نیز صادر می کردید تا 

از تکرار و سیاسی شدن قضیه جلوگیری می شد.«
این در حالی است که نیروهای امنیتی و دفاعی سه شب 
پیش خانه ی نظام الدین قیصاری را در شهر مراز شریف، مرکز 
برای  امنیتی  نیروهای  عملیات  کردند.  محاصره  بلخ  والیت 
اما  یافت،  ادامه  ساعت   17 حدود  قیصاری  آقای  بازداشت 

موفق به بازداشت او نشدند.
رسانه ها گزارش کرده اند که آقای قیصاری از خانه اش که 
تحت محاصره قرار داشت، فرار کرده و به جای نامعلومی رفته 
است. او از سوی شهروندان شهر مزار شریف به »زورگویی و 

بی بندوباری« متهم شده است.
ولسوالی  پولیس  پیشین  فرمانده  قیصاری،  نظام الدین 
نیروهای  سوی  از  نیز  گذشته  سال  فاریاب  والیت  قیصار 
امنیتی در فاریاب بازداشت و برای چند مدتی در بند امنیت 

ملی قرار داشت.

اطالعات روز: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی 
از حکومت  میزان  ریاست جمهوری ششم  انتخابات  نامزد  و 
افغانستان مبنی بر محاصره ی خانه ی نظام الدین قیصاری انتقاد 

کرده است. 
آقای نبیل در متنی که در صفحه ی رسمی فیس بوک خود 
منتشر کرده، گفته است که حکومت برای بازداشت قیصاری 
هیچ اسناد و شواهدی ندارد و »بی هیچ دلیلی« خانه ی او را 

بمبارد کرده است.
نبیل خطاب به حکومت گفته است: »در صورتی که شما 
باشید، راه های زیادی  این زمینه داشته  اسناد و شواهدی در 
هستم  مطمیین  دارد.  وجود  ]قیصاری[  وی  دستگیری  برای 
که قیصاری برای اعتراف خودش در نهادهای قضایی حاضر 
می شد. اما شما بی هیچ دلیلی در داخل شهر خانه او را بمبارد 
زورگو،  »صدها  که  است  گفته  ادامه  در  نبیل  آقای  کردید.« 
غاصب زمین و جاسوس« در کابل نشسته اند. او همچنان گفته 
است که حکومت برای این که انس حقانی را از بند آزاد کند، 
قانون جزا را تغییر داده و حاجی رسا و دیگر جنایت کاران را 

نیز در نتیجه ی »معامالت انتخاباتی« آزاد کرده است.
به گفته ی نبیل، رهبری حکومت از نظام الدین قیصاری 
سوءاستفاده سیاسی کرده است. او نوشته است: »این مرد در 
سال 2014 با پولی که از تجارت قانونی آن را به دست آورده 
بود، برای شما کمپاین کرد، و سپس او را برای دفاع از نظام 
مسلح کردید. او کماکان یک صدوپنجاه تن از یاران خود را 
در این راه از دست داد. اما شما دیگر زورگو خطابش نمودید 
و در ادامه دستگیرش کردید و به کابل آورده و به ارتکاب 

جرایم و قتل متهمش کردید.«
و  کل  دادستانی  که  است  کرده  عالوه  نبیل  رحمت اهلل 
اعالم  بررسی  و  تحقیق  از  پس  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

کردند که قیصاری هیچ پرونده ای نزد آنان ندارد.
مهمان خانه ی  در  »همچنان  است:  نوشته  ادامه  در  او 
امنیت ملی به صورت غیرقانونی نگه اش داشتید تا این که ازش 
کند.«  حمایت  ساز  دولت  تیم  از  انتخابات  در  که  خواستید 
رهبری تیم انتخاباتی »دولت ساز« را رییس جمهور اشرف غنی 

به عهده دارد. 

افغانستان  معارف  وزارت  اعتراض ها  همین  پی  در  گرفتند. 
متعهد شد این کتاب ها را جمع آوری کند، کاری که هیچ گاه 

گزارش و پی گیری در قبال نداشت.
در این گیرودار، اما کسان دیگری هم آستین باال زدند و 
گفتند که کار متفاوتی برای کودکان انجام خواهند داد. چند 
نفر پیر و جوان دور هم گرد آمدند و نهادی به  نام »گهواره« 
ساختند. آن ها که ذوقی داشتند و بار سوادی، دست به تألیف 
و ترجمه زدند و تالش کردند که کتاب هایی برای کودکان 
با ذوق، رده سنی و سطح فهم کوکادن وفق  چاپ کنند که 
داشته باشد و در نقاشی ها به رنگ، تناسب و گویایی توجه 

شده باشد.
آن ها عالوه بر این که کتاب ها را به صورت فیزیکی چاپ 
 کردند و در والیات افغانستان به دسترس اطفال قرار دادند، 
انترنیتی هم تأسیس کردند که کتاب ها را به صورت  سایت 

»الکترونیک« و رایگان به اختیار همگان قرار می دهد.
»ما  است:  نوشته  چنین  خود  درباره ی  »گهواره«  سایت 
جمعی از نویسندگان، مترجمان، شاعران ، نقاشان و طراحانی 
و  می کنیم  زندگی  کشور  از  خارج  و  داخل  در  که  هستیم 
برای کودکاِن افغانستان در سراسر جهان کتاب های داستانی و 

آموزشی را تألیف و ترجمه می کنیم.
و  زبان  و  می کنیم  زندگی  گوناگون  کشورهای  در  ما 
و  آموزش  در  و  آموخته ایم  را  کشورها  این  مردم  فرهنگ 
پرورش تجربه داریم؛ پدر و مادر هستیم و مشکل نبود کتاب 

کودک را خیلی خوب حس می کنیم«.
جاپانی،  زبان های  به  »گهواره«  مترجماِن  و  نویسندگان 
دنمارکی، فرانسوی، روسی، چینایی، ترکی و انگلیسی آشنایی 
نویسندگاِن  آثار  بهترین  تا  تالش اند  در  همواره  و  دارند 

کس  هیچ  با  که  گفته ایم  بارها  ما  رهبر: 
با  اخیر  مالقات  در  نداریم.  خصومت شخصی 
آزردگی های  از  بعضی  الحمداهلل  رییس جمهور 
کوچک برادرانه که داشتیم حل شد. جاللت مآب 
قسمت  در  که  سپردند  وعده  رییس جمهور 
سعی  حتی المقدور  قانون  عادالنه ی  تطبیق 
خواهند نمود. وطن ما زخمی است. هر کسی 
که در این شرایط حساس تنش خلق می کند و 
کشور را به سوی بحران سوق می دهد از نظر ما 
با  که  می کند  تقاضا  ما  از  شرایط  است.  خاین 
گذشتن از منافع شخصی خود در کنار همدیگر 
از بحران عبور بدهیم. من  بایستیم و کشور را 
تشکر  مخصوصا  رییس جمهور  جاللت مآب  از 
می کنم که تالش همه جانبه نمودند و با زعامت 
خطرناک  بحران  یک  از  خود  خردمندانه ی 

جلوگیری کردند. 
است.  هنر  یک  سیاست  دوستان،  هوادار: 

پشتو،  فارسی،  زبان های  به  را  آسیایی  و  آمریکایی  اروپایی، 
کودکان  دسترس  در  و  کرده  ترجمه  ترکمنی  و  ازبیکی 
افغانستان قرار دهند. »گهواره« باورمند است که می تواند از 
طریق داستان های جذاب و کودکانه، عالقه مندی مضاعفی را 
به یادگیری در کودکان ایجاد کند تا به مرور زمان آن ها خود 
خواهان خواندن کتاب های مختلف شوند و خواندن به زبان 

مادری را از همان کودکی آغاز و تمرین کنند.
این مدت  »گهواره« چندی بعد چهار ساله می شود. در 
به چاپ  نسخه  هزار   34 در  را  کتاب  عنوان   26 کانون  این 
رسانده است و از طریق مکاتب، کودکستان ها و پرورشگاه ها 
به اختیار کودکان قرار داده و تعدادی از همین کتاب ها را در 
همین  به  »گهواره«  است.  گذاشته  فروش  به  کتاب فروشی ها 
ترتیب برنامه های قصه خوانی هم در میان کودکان راه اندازی 
کرده است که چکیده ی این فعالیت خویش را برای ترویج 
منتشر  اجتماعی  از طریق رسانه ها و شبکه های  کتاب خوانی 

کرده است.
که  می گوید  »گهواره«  مؤسسان  از  یکی  مهدی  ذبیح 
هنوز  »متأسفانه«  و  است  نقاشی  آن ها  کار  عمده ی  چالش 
تخصصی  به گونه ی  و  کودکان  ذوق  به  متناسب  که  نقاشی 
در  کودک  که  آن  چیزی  ما  »نقاش های  ندارند:  کند،  نقاشی 
انتظارش است، درست درک کرده نمی توانند و اگر درک هم 

کنند بر روی بوم و کاغذ پیاده کرده نمی توانند.«
مهدی به همین ترتیب می گوید که گره در جای دیگری 
او  است.  عرصه  این  در  نویسنده   کمبود  آن  و  هست  هم 
می گوید که آنچه نویسنده های ما می نویسند توقع خودشان 
از کودک است، نه توقع کودک از نویسنده. او می گوید که 
در همه حال آن ها تالش خود را برای بهبود وضعیت ادبیات 
کار  در  هم  زیادی  شیرینی های  و  می دهند  خرج  به  کودک 
خود دارند: »وقتی کودکان لبخند می زنند و از کتاب قصه ی 

ما خوش شان می آید ما را به تالش بیش تر وامی دارد«.
به دست  این سال ها »گهواره«  اعتمادی که طی  از  مهدی 
مردمان  که  می گوید  و  می کند  رضایت  ابراز  است،  آورده 
زیادی ما را در زدودن فقر ادبیات کودک در افغانستان یاری 
رسانده اند و کاری کرده اند که ما کتاب های بکر و پرمحتوایی 

چاپ و به دسترس کودکان قرار دهیم.
به  را  پنج عنوان کتاب کودک  بار  اولین  برای  »گهواره« 
زبان ازبیکی نیز نشر کرده، زبانی که در افغانستان کم تر به آن 

پرداخته شده است. 
را هم  »زمستان گرم«  کارزار  ترتیب  به همین  »گهواره« 
در  کودکان  می خواهد  و  کرده  راه اندازی  زمستان  پیشواز  به 
زمستان با کتاب های »گهواره« سرگرم شوند، کتاب ها را برای 
یکدیگر به عاریت بدهند و برداشت های خود را با دیگران 

شریک بسازند.
هرچند فعالیت »گهواره« برای نزدیک به ده ملیون کودک 
در افغانستان بسنده نیست، اما آن را می توان ستود و پایان یک 

رکود چند ساله در این زمینه تلقی کرد.

میان  از  رانده شده  روشنفکرنماهای  از  بعضی 
به خاطر  را  استاد  که  می کنند  کوشش  مردم 
این  خدمت  کنند.  بدنام  انعطاف پذیری اش 
سیاست  در  که  کنم  عرض  جفنده  سگ های 
لطفا  ندارد.  وجود  دایمی  دشمن  و  دوست 
آن  و  این  پاچه ی  به  به جای چسپیدن  و  بروید 
چند تا کتاب درباره ی سیاست بخوانید. آیشمن 
پولندی،  بزرگ  سیاست شناس  توخروفسکی، 

می گوید »در هنر سیاست این عالی است«.
و  بلخ  قهرمان  مردم  تمام  از  من  رهبر: 
گردهمایی  این  در  که  عزیزانی  از  مخصوصا 
بزرگ اعتراضی گرد آمده اند خواهش می کنم که 
برای مقاومت در برابر این رییس جمهور فاسد 
باشند. جزئیات حرکت های  آماده  غیرقانونی  و 
ملت  به عرض  بعدا  را  اعتراضی گسترده ی مان 
عزیز خود می رسانیم. ارگ خانه ی ملت است. 
ما به این انسان خیانت پیشه که خانه ی ملت را 

بار  آخرین  برای  کرده  نیرنگ غصب  و  با زور 
هشدار می دهیم که به خواست های برحق مردم 
صورت،  این  غیر  در  بکند.  تعظیم  ما  شریف 
این  دوش  بر  بعدی  بحران های  تمام  عواقب 
خواهد  بیگانگان  دست نشانده ی  رییس جمهور 

بود. 
نیست  کسی  استاد  عزیز،  دوستان  هوادار: 
که بدون دلیل تغییر موضع بدهد. باید صبر کرد 

و دید. 
از  را  خود  کامل  حمایت  من  رهبر: 
جاللت مآب رییس جمهور دانشمند کشور اعالم 
می کنم. کسانی که با استفاده از احساسات پاک 
کنند،  ایجاد  بحران  می کنند  کوشش  جوانان 
خواهد  تف  آنان  روی  بر  ملت  که  بدانند  باید 
انداخت. در این شرایط حساس همه ی ما وظیفه 
داریم که در کنار جاللت مآب رییس جمهور از 

منافع ملی کشور دفاع نماییم. 

درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی بی سی 
مطلبی تحت عنوان »فقر ادبیات کودک در افغانستان« نوشته 
بودم. در این مطلب از عدم توجه حکومت و نهادهای مربوط 
به ادبیات کودک اشاره کرده بودم و نوشته بودم که امروز برای 
کودکان، جهانی خاصی شکل گرفته، جهانی که شامل امکانات 
توجه  شامل  و  عالی  حتا  و  خوب  تربیه  و  تعلیم  شرایط  و 
کودکان  هرچند  آن هاست.  بهداشت  و  تغذیه  و  سالمتی  به 
اندازه  کشورهای مختلف از نعمت های این جهان خاص به 
در سخت ترین شرایط  هم  آن  با  اما  نیستند،  برخوردار  برابر 
ملت ها به آن فکر کرده اند. نوشته بودم که دنیای کودک در سی 
سال جنگ افغانستان آسیب های فراوانی دیده و در افغانستان 
وضعیت ادبیات کودک حتا از مرز بحران هم عبور کرده و حاال 
در پهلوی دیگر کمبودی ها و سختی ها به فقر مبدل شده است.
افراد  برخی  سودجویی  برای  بهانه ای  اما  نوشته،  همین 
مؤسسه  و  نهاد  به چند  و  زدند  بغل  زیر  را  آن  کسانی  شد. 

اگر والیبال بازی کرده باشید، حتما می دانید 
این  منظورم  نه،  چه.  یعنی  بودن  هوادار  که 
نیست که عده ای پشت میدان والیبال می نشینند 
از  یا آن تیم هستند. منظورم  این تیم  و هوادار 
خود توپ است. محمد با لب های آویخته وارد 
میدان می شود و توپ را به سوی عزت می اندازد 
و می گوید »هوا ندارد«. عزت توپ را می گیرد 
و می گوید »بد نیست، برای امروز به حد کافی 

هوا دارد«.
گاهی  داشتن  هوا  هم  سیاست  دنیای  در 
اگر  »فالنی،  می گوید  رهبر  است.  عظیمی  رنج 
نمی کنی؟  خیز  چرا  پس  هواداری،  واقعا  تو 
می مانی  همان جا  می زنم،  زمینت  بر  وقتی  چرا 
و جمپ بر نمی داری؟ چرا از یک جایت فیش 
لول  چرا  نیستی؟  ترنگ  چرا  می آید؟  فیش 
نیستی؟ چرا کپ کپ  نمی خوری؟ چرا سبک 

می کنی؟«
تعامل رهبر و هوادار 

رهبر: این رییس جمهور فاسد است؛ خاین 
و وطن فروش است و دروغ می گوید. آیا شما 
از من انتظار دارید که با یک آدم فاسد، خاین، 

وطن فروش و دروغ گو همراه شوم؟ 
هوادار: جانم فدای رهبر. تو وارث ابومسلم 
خراسانی هستی. تو تنها پناهگاه مبارزان حقیقی 
و  سکه پرستان  بگذار  هستی.  سرزمین  این 
معامله گران به پابوسی این انسان خیانت کار به 
ارگ بروند؛ اما روحیه ی تسلیم ناپذیر توست که 

به ما امید و دلگرمی می بخشد. 
همسنگران  و  برادران  تمام  از  ما  رهبر: 
به  زشت  القاب  دادن  از  که  داریم  تقاضا  خود 
جاللت مآب رییس جمهور پرهیز کنند. این وطن 

راستای  در  حاضرند  که  گفتند  و  بردند  بین المللی  خیریه 
ادبیات کودک کار کنند و این فقر ویران گر را از بین ببرند. 
آن ها کمک مالی گرفتند و دست به کار شدند و حتا برای من 
هم پیام گذاشتند که اگر اثری برای کودکان دارم، بفرستم تا 
فوری در چاپ آن اقدام کنند. نوشتم که نخیر، من تخصصی 
به نظر  ساده  عرصه  این  هرچند  ندارم.  کودک  ادبیات  در 

می رسد، اما کاری خطیر و دشوار است.
بازار  به  زیادی  قصه ی  کتاب های  که  نگذشت  سالی 
زیاد  تیراژ  با  آن ها  نمی رسید.  ای کاش  و  رسید  مدارس  و 
کتاب های غیراستاندارد و پر از غلط امالیی و با نقاشی هایی 
که در آن ها نه رنگ، نه تناسب و نه هم سلیقه در نظر گرفته 
شده بود، چاپ کرده بودند و به دسترس کودکان قرار داده 
بودند. این کتاب ها و مجالت که بدآموزی در قبال داشتند، 
شبکه های  در  زمانی  دیر  و  کردند  برپا  زیادی  سروصدایی 
اجتماعی دست به دست شدند و مورد انتقاد و حتا خشم قرار 

بیش از این تحمل خصومت و تنش را ندارد. 
با  و  داده  هم  دست  در  دست  باید  ما  همه ی 
برابر  در  رییس جمهور  از جاللت مآب  حمایت 

دشمنان واقعی این مرز و بوم متحد شویم. 
بر  درود  گران ارج،  استاد  هوادار: 
از  بسیاری  که  شرایطی  در  وطن پرستی ات. 
به  قدرت  به  رسیدن  به خاطر  منفعت طلبان 
با  دارند  سعی  و  می پردازند  توده ها  تحریک 
را  وضعیت  میهن  شکننده ی  شرایط  از  استفاده 
به سوی پرتگاه سوق بدهند، شما با گذشتی که 
برای  است  آهنین  و  بزرگ  مردان  خصیصه ی 
تمام  با  ما  می کنید.  تالش  وضعیت  کردن  آرام 

وجود از موضع شما حمایت می نماییم.
رهبر: متأسفانه یک بار دیگر شاهد خیانت 
بزرگ خود هستیم.  ملت  به  رییس جمهور  این 
می گویم خوب  این خاین  به  جا  همین  از  من 
قسم،  خدا  به  دارد.  اندازه  ما  صبر  کن،  گوش 
به خدا قسم، اگر ما یک اشاره بکنیم، این ملت 
در  را  دسته ات  و  دار  و  تو  قهرمان  و  سرفراز 
ملت  این  تو  می کنند.  گم  ارگ  از  ساعت  یک 
سگ شویی  در  عمرت  که  تو  نمی شناسی.  را 
در غرب گذشته چه می دانی که زور این ملت 
چقدر است. دست از این جنایت ها و خیانت ها 

بردار. این آخرین هشدار است. 
استاد  هوادار: دوستان و همسنگران عزیز، 
را در این شرایط دشوار تنها نمی گذاریم. او تنها 
کسی است که در برابر رذالت های ارگ مردانه 
ایستاده است. تسلیم در قاموس استاد نیست. ما 
باید با حمایت بی دریغ از رهبر عزیزمان نشان 
بدهیم که این جا النه ی شیران است و هر کس و 

ناکسی نمی تواند بر گرده ی ما سوار شود. 

سیامک هروی

گهواره؛ پایان یک رکود

سخیداد هاتف 

رنِج عظیِم هواداری

»گهواره« چندی بعد چهار ساله می شود. 
در این مدت این کانون 26 عنوان کتاب 
رسانده  چاپ  به  نسخه  هزار  در 34  را 
است و از طریق مکاتب، کودکستان ها 
قرار  کودکان  اختیار  به  پرورشگاه ها  و 
را در  از همین کتاب ها  داده و تعدادی 
کتاب فروشی ها به فروش گذاشته است. 
برنامه های  ترتیب  همین  به  »گهواره« 
قصه خوانی هم در میان کودکان راه اندازی 
فعالیت  این  چکیده ی  که  است  کرده 
از  کتاب خوانی  ترویج  برای  را  خویش 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  طریق 

منتشر کرده است.
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دانشگاه تعلیم و تربیه و دانشگاه طبی کابل در آن اقامت 
دارند. این خوابگاه گنجایش یک هزار و 140 دانشجو 
را دارد اما به دلیل نبود مسکن مناسب برای دختران و 
از ظرفیت  نفر خارج  اقامت، 450  درخواست  افزایش 

معیاری در آن زندگی می کنند. 
یک  ساعته ی   24 اقامت  هزینه ی  تمام  دولت 
دانشجو را در خوابگاه های دولتی، 125 افغانی در نظر 
گرفته که شامل هزینه ی برق، آب، غذا و مسکن است. 
آن  براساس  دولتی  که خوابگاه های  را  فهرست غذایی 
که  است  کم تنوع  می کند،  تهیه  غذا  دانشجویان  برای 
شامل برنج، گوشت، حبوبات )لوبیا و نخود(، سبزیجات 
)سبزی فصل: بادمجان سیاه، بامیه، گلپی، کدو و زردک( 

است. 
پروانه که سه سال از مدت اقامتش در این خوابگاه 
و  غذا  بودن  بی کیفیت  به دلیل  که  می گوید  می گذرد، 
سبب  به  دانشجویان  از  برخی  ناسالم،  پخت  شیوه ی 
مریضی یا حساسیت، نمی توانند از آن استفاده کنند، اما 

اجازه ی تهیه و پخت و پز غذا را هم ندارند. 
تمام  غذایی  مینوی  که  می گوید  بهادرزی  خانم 
ترتیب  از سوی ریاست جمهوری  خوابگاه های دولتی 
مواد  رییس جمهوری  فرمان  براساس  همچنان  و  شده 
و  ناظر  هیات  با حضور  داخلی  تولیدات  از  را  غذایی 

نماینده ی دانشجویان خریداری و طبخ می کنند. 
برخورد »دیکتاتورانه«

اطالعات  خبرنگار  با  که  مصاحبه شوندگانی  تمام 
از  خوشی  دل  کرده اند،  به طور حضوری صحبت  روز 
مورد شکیال  در  وقتی  آن ها  ندارند.  این خوابگاه  مدیر 
این  با  می زنند،  حرف  خوابگاه  این  مدیر  بهادرزی، 
پرخاش گر«،  و  »عصبی  می کنند:  معرفی  را  او  کلمات 

»سخت گیر«، »دیکتاتور« و »موهن«.
پرخاش گر  و  عصبی  او  که  می گوید  کریمی  الناز 
است و تا حاال دست کم سه دانشجو را سیلی زده است 
و به همین دلیل از وقتی او به عنوان مدیر خوابگاه تعیین 
شده، هیچ دانشجویی جرأت شکایت و اعتراض را ندارد. 
به گفته ی این دانشجو خانم بهادرزی یکی از دوستان او 
را به خاطر مساله ی حجاب، با سیلی زده است. او با انتقاد 
ما  این خوابگاه می گوید: »محیط  از سخت گیری مدیر 
کامال دخترانه است. مکان عمومی نیست. نیازی نیست 
که ما در اتاق مان هم چادر سر کنیم. اما مدیر خوابگاه 
نمی گذارد. او برخورد خشن دارد و رفتارش اهانت آمیز 
را  چیزی  یا  قانون  که  نمی زند  حرف  طوری  است. 

توضیح بدهد، همیشه به ما زور می گوید.« 

یکتا ناصری، یک سال و نیم است که در این خوابگاه 
اقامت دارد. او می گوید روزی یکی از هم اتاقی هایش در 
و  می کرده  تلفن صحبت  در  مادرش  با  خوابگاه  سالن 
روسری نداشته، اما مدیر خوابگاه او را به دلیل نداشتن 
روسری با سیلی زده است. خانم ناصری می افزاید وقتی 
از او شکایت کرده اند، شکایت شان به جایی نرسیده و 
برخورد مدیر هم »اهانت آمیزتر« شده است: »ما را که 
می بیند گروه تشنج می گوید. وقتی شکایتی داریم و به 
و  می گیرد  پیشاپیش  را  ما  تلفن های  می رویم،  دفترش 
می گوید که شما صدای مرا ضبط نکنید و بعدا هر طور 

دلش خواست ما را توهین می کند.« 
به گفته ی این دانشجو زمانی که برای شکایت از 
ریاست  یا  خوابگاه  مدیریت  به  خوابگاه  نارسایی های 
دانشگاه رفته اند، آن ها را »تهدید به اخراج« از خوابگاه 
و دانشگاه کرده و به  همین دلیل دیگر هیچ دانشجویی 

جرأت اعتراض و شکایت را ندارد. 
دانشجویان  با  خوابگاه  مدیر  که  می گوید  نادیه 
برخورد »اهانت آمیز« دارد و آن ها را با حرف های »زشت« 
»فاحشه«،  »دهاتی«،  جمله  از  می دهد.  قرار  مخاطب 
»بی سویه/ بی کالس«، »بی تربیت و بی خانواده«... به گفته ی 
او به دلیل برخورد نامناسب مدیر خوابگاه و تعدادی از 
مشکل  دچار  دختران  برخی  خوابگاه،  این  کارمندان 
روحی شده و در موارد هم سعی کرده اند به خود آسیب 
بزنند. زینت، دانشجوی دیگری، رفتار شکیال بهادرزی، 
مدیر این خوابگاه را در یک کلمه »دیکتاتورانه« خواند. 
است  ماه  دو  و  سال  یک  که  بهادرزی  شکیال 
به عنوان مدیر این خوابگاه تعیین شده، تمام حرف های 
گفت  و  خواند  »توطئه«  یک  را  شاکی  دانشجویان 
دخترانی را که »آزادی اروپایی می خواهند« و او اجازه ی 
انجام کارهای غیرمجاز را برای شان نداده، این حرف ها 
را برایش درست کرده اند. او به صفحه ی نمایش تصاویر 
دوربین های مدار بسته ای که روبه روی میز دفتر کارش 
روی دیوار نصب بود، اشاره کرد و گفت در صورتی 
که ادعای ضرب و شتم درست باشد، حتما آن جا ضبط 
شده و دانشجویان شاکی می توانند سند و ثبوت بیاورند. 
خانم بهادرزی در خصوص ادعای عصبی بودن و رفتار 
اهانت آمیز که از سوی دانشجویان به او وارد شده، گفت: 
اشتباه می شوند در آغوش  »پس وقتی مرتکب خطا و 
بگیرم و ببوسم؟ من هیج حرف زشتی نگفتم، فقط قانون 
که  نیست  این جا خوابگاه خصوصی  کرده ام.  تطبیق  را 

هرکس مطابق خواست خود زندگی بکند.«
دانشجویان  حجاب  مورد  در  خوابگاه  این  مدیر 
معتقد است که در محیط این خوابگاه باغبانان، محافظان 
و پیمان کاران و دیگر کارمندان مرد در رفت وآمدند و به 
همین دلیل به دانشجویان گفته است که باید در محیط 
و سالن های خوابگاه همیشه »پیچانده« باشند و »حجاب 

اسالمی« را رعایت کنند. 
دانشجویان  به  می گوید  دیگر  دانشجوی  پروانه 
رشته ی عکاسی، موسیقی و نقاشی اجازه داده نمی شود 
لوازم  برخی  یا  موسیقی  آالت  عکاسی،  دوربین  که 
نقاشی را با خود در خوابگاه حمل و یا نگهداری کنند 
بیرون  به سختی می توانند جایی در  به همین خاطر  و 
مدیر  کنند.  پیدا  وسایل  این  گذاشتن  برای  خوابگاه  از 
خوابگاه  الیحه ی  براساس  که  می گوید  اما  خوابگاه 

اجازه ی ورود این وسایل ممنوع است. 
امکانات بالاستفاده ی خوابگاه

خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل مجهز به امکانات 

از زمین های مردم در برابر آنچه او مافیای زمین عنوان 
می کند، قرار بگیرد. واقع اما این است که آقای قیصاری 
به  نزدیک  برخی زورمندان محلی تحت حمایت و  با 
برخی  تصاحب  در  بلخ  اسبق  والی  نور،  عطامحمد 
زمین های مسکونی در مزار شریف در ستیز و رقابت 

بود.
چالش های  بزرگ ترین  طالبان،  شورش  از  پس 
نقض  و  اداری  و  مالی  گسترده ی  فساد  افغانستان، 
سفیر  بس  جان  که  موضوعی  است؛  قانون  حاکمیت 
همایشی  در  قبل  روز  چند  کابل،  در  متحده  ایاالت 
حضور  در  فساد  با  مبارزه  جهانی  روز  به مناسبت 

رییس جمهور غنی به آن اشاره کرد.
کنون،  تا  کار  به  آغاز  از  ملی  وحدت  حکومت 
و  فساد  با  است  مصمم  که  است  کرده  اعالم  همواره 
نقض حاکمیت قانون به صورت جدی مبارزه کند، اما 
در عمل، فارغ از آن که خود مقامات حکومتی در پنج 
سال گذشته متهم به موارد متعدد فساد مالی و اداری و 
نقض حاکمیت قانون بوده است، در مبارزه با این دو 
پدیده همواره گزینشی و سلیقه ای برخورد شده است. 
موضوعی که جان بس در همایش روز جهانی مبارزه با 
فساد به آن اشاره کرد و گفت تا زمانی که قانون بر همه 
به صورت یکسان تطبیق نشود و برخوردها با متهمین به 
فساد و نقض قانون سلیقه ای و گزینشی باشد، مبارزه با 

فساد در افغانستان پیشرفتی نخواهد داشت.
از  برخی  کنون  تا  ملی  آغاز حکومت وحدت  از 
کسانی که به شدیدترین اتهامات متهم شده بودند، تبدیل 
ریاست جمهوری  کاخ  دستگاه  در  کلیدی  مهره های  به 
و  امرخیل  ضیاءالحق  برجسته،  متهم  نخستین  شدند. 
یوسف نورستانی بود. آن ها به عنوان رییس داراالنشا و 
رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به سازماندهی تقلب 
گسترده و بدنام انتخابات 2014 متهم شدند. اتفاقی که 
افغانستان را تا چند قدمی یک بحران بزرگ کشاند و 
به مشروعیت و حیثیت مهم ترین پروسه ی دموکراتیک 
و ملی کشور صدمه ی سختی وارد کرد. اما نه تنها هیچ 

که  نشد  تشکیل  آن ها  علیه  دعوایی  اقامه ی  و  پرونده 
آقای نورستانی از طرف رییس جمهور به عنوان سناتور 
انتصابی منصوب شد آقای امرخیل به مشاوریت ارشد 

ریاست جمهوری رسید.
کریدت های  از  مالیات  جمع آوری  قضیه ی  در 
مصرفی مشترکین شرکت های مخابراتی، اکلیل حکیمی 
و  روند  این  در  فساد  اصلی  متهم  مالیه،  پیشین  وزیر 
ریل تایم  سیستم  اجرایی شدن  و  ساختن  در  کوتاهی 
کریدت های مصرفی  از  مالیات  سالم  برای جمع آوری 
آقای حکیمی  اما  بود.  مشترکین شرکت های مخابراتی 
از رییس جمهور مدال دریافت کرد و به امریکا رفت. 
پیشین  وزیر  وحیدی  عبدالرزاق  پرونده  این  قربانی 
مخابرات بود. آقای وحیدی به اتهام فساد در این پرونده 
داد.  برائت  او  به  دادگاه  اما  دادگاهی شد،  دست گیر و 
دست گیری  غیابی حکم  به صورت  دادگاه  آن،  از  پس 
از  سوءاستفاده  مورد  یک  اتهام  به  را  وحیدی  آقای 
و  مالی  معینیت  او  که  زمانی  در  وظیفوی  صالحیت 
اداری وزارت مالیه را به عهده داشت، صادر کرد. آقای 
وحیدی دست گیر و به زندان منتقل شد، اما در جلسات 
بعدی دادگاه وکالی مدافع او موفق شدند بی گناهی اش 
را ثابت کنند. برخورد سلیقه ای در قضیه ی جمع آوری 
شرکت های  مشترکین  کریدت کارت های  از  مالیات 
مخابراتی که در آن به متهم اصلی مدال تفویض شد، 

آشکار و محرض بود.
کار حکومت وحدت  به  آغاز  از  چهار سال پس 
و  تخلف  با  بدنام  انتخابات  یک  افغانستان  ملی، 
که  کرد  تجربه  را  دیگری  گسترده ی  سوء مدیریت 
پروسه ی  این  اعتبار  و  حیثیت  به  دیگری  ضربه ا ی 
دموکراتیک بود. اطرافیان رییس جمهور غنی و مشخصا 
غنی  رییس جمهور  ارشد  مشاور  فضلی  فضل محمود 
اصلی  متهمین  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران  و 
پارلمانی  انتخابات  در  سوءمدیریت  و  تقلب  فساد، 
2۸ و 29 میزان بودند. یکی از کسانی که بر اطرافیان 
فضلی  فضل محمود  مشخصا  و  غنی  رییس جمهور 
اتهام دخالت گسترده در انتخابات را وارد کرد، امراهلل 
رهبری  به  دولت ساز  انتخاباتی  تیم  اول  معاون  صالح، 
رییس جمهور غنی بود. آقای صالح در آن زمان به تکرار 
ادعا کرد که فضل فضلی و دیگر اطرافیان رییس جمهور 
دریافت  بدل  در  کابل،  اکبرخان  وزیر  در  دفتر  یک  از 
غنی  رییس جمهور  از  نامزدان  حمایت  جلب  و  پول 
می کنند.  »وکیل سازی«  ریاست جمهوری،  انتخابات  در 
عالوه بر این اتهام، اطرافیان رییس جمهور متهم به فساد 
اخالقی و سوءاستفاده ی جنسی از زنان متقاضی کار در 
نهادهای دولتی شدند. در قضیه ی انتخابات پارلمانی 2۸ 
و 29 میزان، صرفا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از 
طرف محکمه به حبس محکوم شدند. اما تا کنون در 
خصوص این دو اتهام بزرگ و تکان دهنده، برای هیچ 
تشکیل  پرونده ای  غنی  رییس جمهور  اطرافیان  از  یک 
نشده و هیچ تحقیقی در این خصوص از طرف  نهادهای 

عدلی و قضایی صورت نگرفته است.
بزرگ ترین  از  قانون  نقض  و  فساد  که  همان طور 
چالش های افغانستان است، نهادها و دستگاه های دولتی 
چالش  اما  است،  پر  قانون  ناقضان  و  فاسدان  از  نیز 

با موارد فساد و نقض  این است که برخورد  بزرگ تر 
قانون به صورت سلیقه ای و گزینشی صورت می گیرد. 
سالم  استراتژی  یک  که  آن  از  بیش  فساد  با  مبارزه 
حکومت برای اجرا و حاکمیت قانون باشد، به حربه ای 

برای تضعیف رقبا و جدال سیاسی تبدیل شده است.
افغانستان  بهشت های  از  یکی  شریف  مزار  شهر 
و  قانون  ناقضان  زورگویان،  زمین،  مافیاهای  برای 
این  اقتصادی در  فاسدان مالی است. مناسبات مالی و 
شهر توسط شبکه ای از زورمندان، مافیاهای اقتصادی، 
اداره و کنترل  افراد مسلح غیرمسئول  قانون و  ناقضان 
زورمندان،  و  زمین  مافیای  شهر،  این  در  می شود. 
زمین های دولتی و زمین های مسکونی مردم را غصب 
می کنند و بدون آن که به صورت واقعی از طرف نهادهای 
عدلی و قضایی و نهادهای مجری قانون مورد پی گرد 
از گروه های مسلح غیرمسئول  استفاده  با  قرار بگیرند، 
حکم رانی می کنند. چند تن از این زورمندان و متهمان 
به نقض قانون و غصب زمین، اکنون در قامت رقبای 
تیم  از حامیان اصلی  قیصاری  نظام الدین  کسانی چون 
انتخاباتی دولت ساز به رهبری رییس جمهور غنی هستند. 
برجسته ترین نمونه ی آن، اخترمحمد ابراهیم خیل است. 
آقای اختر و فرزندانش به چند مورد زورگویی، داشتن 
افراد مسلح غیرمسئول، غصب زمین و سرقت مسلحانه 
متهم است. چنانچه در سنبله ی پارسال، نیروهای امنیتی 
پس از آن که پسرش نورمحمد، 13 هزار دالر و حدود 
یک و نیم میلیون افغانی را از یکی از صرافی های شهر 
مزار شریف سرقت کرد، خانه ی او را محاصره کردند، 
و  او  »گفت وگو«،  و  »پادرمیانی«  با  از چندی،  اما پس 
فرزندش از پی گرد عدلی و قضایی معاف شدند و در 

پایان اعالم شد که یک »سوءتفاهم« رخ داده بود.
مافیاهای  و  زورمندان  دیگر  با  سیاسی  ائتالف 
مافیاها و زورمندان  بهشت  به  اقتصادی در والیتی که 
محلی معروف است و اقدام به دست گیری نظام الدین 
قیصاری با رفتارهای ملیشه ای توسط آموزش دیده ترین 
از  یکی  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  حرفه ای ترین  و 
نمونه های آشکار برخورد سلیقه ای و گزینشی با موارد 

ویژه ی  نیروهای  وقتی  قوس،   23 شنبه،  شامگاه 
مقدمات  بودند،  رسیده  شریف  مزار  شهر  به  پولیس 
فرمانده  قیصاری،  نظام الدین  اقامت گاه  به  حمله 
فرمانده  و  فاریاب  قیصار  ولسوالی  در  پولیس  پیشین 
بود.  شده  چیده  والیت  این  در  مردمی  خیزش های 
را  او  بازداشت  دستور  که  کرد  اعالم  داخله  وزارت 
از  افراد مسلح غیرمسئول  اتهام زورگویی و داشتن  به 
آقای  است.  کرده   دریافت  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
قیصاری از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی امتناع کرد و 
به نقل از برخی منابع خبری موثق که مدعی هستند با او 
در تماس بوده اند، گفت که زنده تسلیم نمی شود. کمی 
نیروهای  بامداد یک شنبه، 24 قوس، عملیات  به  مانده 
قیصاری  آقای  اقامت  اطراف محل  با محاصره ی  ویژه 

آغاز شد.
شلیک های  صدای  با  را  شنبه  شب  شریف،  مزار 
به  طرف،  دو  میان  درگیری  رساند.  صبح  به  ممتد 
موفق  ویژه  نیروهای  زد.  آسیب  اطراف  خانه های 
نشدند آقای قیصاری را که با افراد مسلح اش دست به 
مقاومت زده بود، دست گیر کنند. عملیات نظامی ادامه 
یافت و حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید 
دوستم اعالم کرد که آماده است میان نیروهای امنیتی 
از  غایله  تا  کند  میانجی گری  قیصاری  نظام الدین  و 
خیر  به  ختم  مسالمت آمیز  به صورت  گفت وگو  طریق 
شود. بابر فرهمند، معاون اول دسته ی انتخاباتی ثبات و 
همگرایی و عضو شورای رهبری حزب جنبش ملی از 
کابل به مزار پرواز کرد تا میان دوطرف حکمیت کند. 
فرمانده  و  بلخ  والی  با  فرهمند  آقای  دیدار  در جریان 
قول اردوی 209 شاهین، حمالت هوایی بر محل اقامت 
آقای قیصاری آغاز شد و به این ترتیب مسلم شد که 
قیصاری  آقای  دست گیری  به  مصمم  ویژه،  نیروهای 

هستند.
هوایی  و  زمینی  عملیات  شبانه روز  یک  از  پس 
و  قیصاری  نظام الدین  خانه ی  بر  ویژه  نیروهای 
کشته شدن دست کم هفت نفر از محافظان و بازداشت 
حوالی  امنیتی  نیروهای  او،  دیگر  محافظ   35 حدود 
خانه ی  وارد  که  موفق شدند  ده یک شنبه شب،  ساعت 
او شوند، اما شکار در مخفیگاهش نبود. آقای قیصاری 
با  تماس  قیصاری در  بود.  اقامت اش گریخته  از محل 
برخی رسانه ها گفته بود که از محاصره گریخته و در 
شهر مزار شریف حضور دارد. ویدیویی که از لحظه ی 
در  قیصاری  آقای  خانه ی  به  ویژه  نیروهای  ورود 
رسانه های اجتماعی منتشر شده، نشان می دهد که رفتار 
قیصاری، حرفه ای  آقای  اقامت  با محل  نیروهای ویژه 
که  آن  از  بیش  سربازان  این  رفتار  نیست.  اخالقی  و 
شبیه به رویه ی آموزش دیده ترین نیروهای مجری قانون 
باشد، به رفتار ملیشه  های جنگی می ماند. هتک حرمت 
به محل اقامت و پاره کردن عکس یک شهروند چه متهم 
به  که  است  قانون  برخالف  نه تنها  مجرم،  و چه  باشد 

حیثیت نیروهای امنیتی افغانستان شدیدا لطمه می زند.
عدالت گزینشی

که  قیصاری  نظام الدین  پارسال،  سرطان  در 
خیزش های  و  قیصار  ولسوالی  پولیس  فرماندهی 
جنرال  نظامی  نماینده ی  و  داشت  عهده  به  را  مردمی 
دوستم در فاریاب نیز بود، به اتهام نقض حقوق بشر و 
امنیتی مستقر در شمال کشور، توسط  تهدید مقام های 
نیروهای امنیت ملی دست گیر شد. نیروهای امنیتی، پس 
و  عقده مندانه  به صورت  قیصاری  آقای  دست گیری  از 
غیرحرفه ای به اجساد محافظان او حتک حرمت کردند. 
نقض  اتهام  به  را  قیصاری  نظام الدین  امنیتی  نیروهای 
او،  از دست گیری  اما پس  کرد،  بازداشت  بشر  حقوق 
با اجساد محافظانش حقوق بشر را نقض  در برخورد 
کردند. عالوه بر آن، اطرافیان آقای قیصاری ادعا کردند 
از  انتقال  جریان  در  را  قیصاری  آقای  نیروها،  این  که 
فاریاب به کابل در درون چرخبال  در هوا مورد شکنجه 
قرار دادند. آن ها گفتند که این شکنجه ها پس از انتقال 

او به پایتخت در محبس امنیت ملی نیز ادامه یافت.
در پی دست گیری قیصاری، هواداران او و جنرال 
9 والیت شمال  از  بیش  در  روز   19 مدت  به  دوستم 
این  پی  در  زدند.  گسترده  اعتراضات  به  دست  کشور 
تبعید  در  می شد  گفته  که  دوستم  جنرال  اعتراض ها، 
برگشت.  کابل  به  می برد،  به سر  ترکیه  در  اعالم نشده 
افغانستان، آقای قیصاری را  شش ماه بعد، امنیت ملی 
به صورت مشروط آزاد کرد. یکی از شرط های رهایی 
او، ممنوع الخروج بودن از پایتخت بود. یک هفته پس از 
رهایی اما، او برخالف مفاد شرایط رهایی اش از زندان، 
با  از رهایی  قیصاری پس  آقای  مزار شریف رفت.  به 
امکانات مالی و نظامی قابل توجه مجهز شد. او صریحا 
انتخابات  در  و  گرفت  قرار  دوستم  جنرال  برابر  در 
رحمت اهلل  انتخاباتی  تیم  از  میزان   6 ریاست جمهوری 

نبیل حمایت کرد.
از  یکی  قیصاری  آقای  این طرف،  به  ماه  از چند 
طرف های تنش بر سر مالکیت زمین های مسکونی در 
و تالش  زورگویی  به  متهم  او  بود.  مزار شریف  شهر 
غیرمسئول   مسلح  نیروهای  توسط  زمین  غصب  برای 
به دلیل  او  که  می کند  ادعا  اما  قیصاری  آقای  است. 
می کرده  سعی  مردم،  مکرر  مراجعه های  و  شکایت ها 
این شهر  در  زمین  مافیای  برابر  در  آن ها  زمین های  از 
محفاظت کند. قانون، چنین صالحیت و جایگاهی برای 
آقای قیصاری قایل نشده است که او در مقام حفاظت 

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

جنوب غربی  ضلع  در  پروانه ای شکل  ساختمان 
دانشگاه کابل، مسکن دست کم یک هزار و 600 دختر 
و  دور  والیت های  از  که  دانشجویانی  است.  دانشجو 
نزدیک کشور آمده اند و در چهار دانشگاه دولتی درس 
می خوانند اما همه ی شان در این ساختمان چهارطبقه ای 
خودشان  به قول  مدیرخانِم  یک  نظر  زیر  مدرن،  ظاهرا 

سخت گیر زندگی می کنند. 
با روزنامه  این دانشجویان در گفت وگو  از  برخی 
این  مدیر  »دیکتاتورانه«ی  برخورد  از  روز  اطالعات 
خوابگاه، عدم رعایت بهداشت در پخت و پز غذا، عدم 
مشکالت  و  رفاهی  و  آموزشی  امکانات  به  دسترسی 
کرده اند.  شکایت  خوابگاه  این  بهداشتی  سرویس های 
شش دانشجویی که با خبرنگار روزنامه اطالعات روز 
مدیر  »سخت گیری«  که  شده اند  مدعی  کرده،  صحبت 
از او  این خوابگاه در حدی است که جرائت شکایت 
را ندارند و بر پایه ی همین استدالل خواسته اند که در 
این گزارش هویت شان حفظ شود. آن ها تأکید کرده اند 
در صورت شکایت از نابه سامانی های خوابگاه، از سوی 

مدیر »تحقیر« و »تهدید به اخراج« می شوند. 
از  ناشی  را  مشکالت  بعضی  خوابگاه  این  مدیر 
کمبود پرسنل می داند، اما شکایت های این دانشجویان 
را »توطئه« می خواند و می گوید که او یک مدیر »صادق« 

است و فقط قانون را تطبیق می کند. 
گزارش،  این  در  مصاحبه شوندگان  اسامی  نکته: 

مستعار است. 
غذا، کرم و پشه

این دانشجویان که هر کدام از یک تا چهار سال در 
خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل اقامت دارند، مدعی اند 
که به دلیل فاسد بودن مواد اولیه و یا عدم رعایت نظافت 
کرم،  غذای شان  بشقاب  در  هرازگاهی  آشپزخانه  در 

مگس و یا فضله ی موش می بینند. 
این  در  که  است  سال  سه  ساله،   20 کریمی  الناز 
خوابگاه اقامت دارد. او می گوید که دست کم هفته ی یک 
بار در بشقاب غذای یکی از هم اتاقی هایش کرم و یا پشه 
پیدا می شود: »گاهی غذا فاسد و گندیده است و بوی 

نامطبوع می دهد.«
این دانشجو می گوید در سال اول و دوم اقامتش، 
غذای این خوابگاه کیفیت بهتری داشته، اما در یک سال 
اخیر کیفیت مواد غذایی، آشپزی و بهداشت افت کرده 

و قابل تحمل نیست. 
خوابگاه  این  در  که  است  نیم  و  سال  یک  نادیه 
اقامت دارد. او می گوید که آنچه را در خوابگاه برای شان 
به عنوان غذا می دهند، مخلوطی از مواد اولیه و مقدار آب 
است، آن هم گاهی سوخته و گاهی خام. به گفته ی این 
دانشجو در میان غذا جدا از کرم و پشه، گاهی فضله ی 
موش نیز دیده می  شود. او در ادامه به برخی از مشکالت 
»مینوی  می کند:  اشاره  خوابگاه  این  غذایی  مواد  دیگر 
داریم.  برنج  فقط  چاشت  هر  است.  تکراری  غذایی 
حاال هر جا برنج می بینم حالم به هم می خورد. در شیر 
کافور می ریزند و به همین خاطر همیشه دچار تغییرات 

هورمونی می شویم.«
شکیال بهادرزی، مدیر خوابگاه دخترانه ی دانشگاه 
می گوید  و  می کند  رد  را  دانشجویان  این  ادعای  کابل 
که یکی از مشکالت اساسی این خوابگاه کمبود پرسنل 
است و ممکن به همین دلیل گاهی نارسایی در غذای 
همیشه  پشه  و  کرم  »مسأله ی  شود:  دیده  دانشجویان 
نیست. استثنا وجود دارد. ممکن است بوده باشد. انکار 

نمی کنم.«
به گفته ی او در این خوابگاه دو آشپز برای یک هزار 
و 600 دانشجو غذا می پزد، درحالی که دست کم برای هر 

صد دانشجو باید یک آشپز وجود داشته باشد. 
خوابگاه  یگانه  کابل،  دانشگاه  دخترانه  ی  خوابگاه 
دخترانه دولتی در کابل است که امسال حدود یک هزار 
پلی تخنیک،  دانشگاه  دانشگاه کابل،  از  و 600 دانشجو 

آموزشی و ورزشی است، از جمله کتاب خانه، کمپیوتر 
آموزش  کالس های  ورزشی،  سالن  انترنت،  و  لب 
انگلیسی و کمپیوتر و خیاطی. دانشجویان اما می گویند 
به  سال  تمام  و  ندارند  دسترسی  امکانات  این  به  که 
دروازه های آن قفل زده است و فقط در مواقعی باز و 
یا  دانشگاه  از  هیأتی  است  قرار  که  می شود  پاک کاری 
وزارت تحصیالت عالی برای نظارت و بازدید حضور 

یابد.
اقامت  یگانه که چهار سال است در این خوابگاه 
دارد، می گوید که این امکانات در دوسال اخیر غیرقابل 
استفاده است و دانشجویان به آن دسترسی ندارند. نادیه 
می گوید وقتی به خوابگاه می رود، احساس می کند که 
در »زندان« است؛ زیرا به اضافه ی رفتار نامناسب مدیر 
امکانات  نوع  هیچ  به  دسترسی  خوابگاه،  کارمندان  و 

ورزشی و سرگرمی ندارد.
کالس های  قبال  که  می گوید  خوابگاه  این  مدیر 
آموزشی و دسترسی به انترنت با حمایت مالی اداره ی 
و  بوده  فعال   )USAID( امریکا  بین المللی  توسعه ی 
مدتی است این پروژه تمام شده است. خانم بهادرزی 
تمام  به  روزانه  دانشجویان،  هم  حاال  که  می افزاید 
امکانات این خوابگاه از جمله کتاب خانه، سالن ورزش، 
کالس های آموزشی دسترسی دارند، اما آن ها از آن جایی 
که روزانه در دانشگاه هستند، تقاضای دسترسی شبانه 
دارند: »ما به دلیل کمبود کارمند، از طرف شب نمی توانیم 
این امکانات را در اختیارشان بگذاریم، چون هر بخش 

یک مسئول و مربی الزم دارد.«
نابه سامانی های دیگر

یکی از مشکالت جدی که این دانشجویان مطرح 
می کنند، نابه سامانی در سرویس های بهداشتی و وسایل 
لوله های  می گویند  آن ها  است.  سرمایشی  و  گرمایشی 
دستشویی ها )تشناب( و حمام ها اغلب مشکل دارد و 
بند می شود و از طرفی برای حمام کردن، فقط هر چند 

روز یک بار به آب گرم دسترسی پیدا می کنند. 
غیرقابل  که 90 درصد دستشویی ها  می گوید  الناز 
استفاده است و مشکل فنی دارد. به گفته ی او از وقتی 
که خانم بهادرزی در این خوابگاه به عنوان مدیر آمده، 
یخچال و پکه را هم توزیع نمی کند و از طرفی مرکز 
گرمی ها مشکل فنی دارد و در هر اتاق فقط یکی-دو 

سوفاژ کار می کند. 
که  است  ماه  یک  دست کم  که  می گوید  یگانه 
دانشجویان بالک یک، دسترسی به آب گرم ندارند. نادیه 
مبل ها  و  دهلیزها  سالن ها،  مواقع  بیش تر  که  می گوید 

کثیف است. 
مدیر خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل این حرف های 
نظافت  چالش  به  را  همه  و  می کند  رد  را  دانشجویان 
لحاظ  از  خوابگاه  این  که  می گوید  او  می کند.  دعوت 
نظافت از تمام خوابگاه های کشورهای منطقه از جمله 
پاکستان و ایران، پاک تر است. خانم بهادرزی می افزاید 
که اگر مشکلی هم وجود دارد، مقصر دانشجویان است، 
زیرا به گفته ی او، آن ها همه از روستاها و والیت های 
امکانات خوابگاه  از  استفاده  نحوه ی  و  آمده  دوردست 

را نمی دانند.
»هفته ی دو روز آب گرم می کنیم. این ها می خواهند 
هر وقتی که بخواهند آب گرم وجود داشته باشد. خانه 
که نیست. خوابگاه و برق این ظرفیت را ندارد که هر 
روز آب گرم آماده باشد. در کل دنیا همین طور است. 

یعنی هر روز آب گرم نیست«.

فساد و نقض قانون و استفاده ی ابزاری از شعار »مبارزه 
با فساد« برای تضعیف رقبای سیاسی است.

مهم ترین  از  قانون  حاکمیت  نقض  و  فساد 
به  موفق  اگر  افغانستان  است.  افغانستان  چالش های 
مبارزه ی واقعی با فساد و نقض حاکمیت قانون نشود، 
پیش تر از آن که نهاد دولت توسط تروریزم و شورش 
از  ناشی  انارشیزم  و  نارضایتی ها  توسط  کند،  سقوط 
سفیر  که  آن گونه  کرد.  خواهد  سقوط  فساد  گسترش 
امریکا در همایش روز جهانی فساد در کابل به صراحت 
گفت، اگر روند مبارزه با فساد و نقض حاکمیت قانون 
در افغانستان که نگرانی اصلی متحدان مملکت ماست، 
موفق نشود، کمک های مالی جهان به افغانستان کاهش 
خواهد یافت. اما برخورد گزینشی و سلیقه ای با موارد 
فساد و نقض قانون و استفاده ی ابزاری از شعار »مبارزه 
با فساد« برای تضعیف رقبای سیاسی و برای جدال های 

سیاسی، قطعا چالش بزرگ تر از خود فساد است.
مشروعیت زدایی از نهادهای امنیتی

ملی  امنیت  نیروهای  وقتی   ،1397 سرطان  در 
دوطرف  میان  درگیری  از  پس  را  قیصاری  نظام الدین 
قیصاری  آقای  محافظان  اجساد  به  کردند،  بازداشت 
حتک حرمت کردند. ویدیوهایی که از جریان بی حرمتی 
کشته شده ی  محافظان  اجساد  به  ملی  امنیت  نیروهای 
و  محبوبیت  اعتبار،  به  شد،  منتشر  قیصاری  آقای 
شهروندان  زد.  لطمه  امنیتی  نهادهای  مشروعیت  حتا 
نیروهای  آموزش دیده ترین  داشتند که  انتظار  افغانستان 
امنیتی افغانستان که در مقام مجریان قانون قرار دارند، 
نباید در برخورد با شهروندان متهم یا مجرم، حقوق و 
کرامت انسانی آن ها را زیر پا کرده و شبیه به ملیشه های 
که  شدند  متهم  امنیتی  نیروهای  کنند.  برخورد  جنگی 
در  کابل  به  انتقالش  جریان  در  را  قیصاری  نظام الدین 

درون چرخبال ها شکنجه کرده اند.
یک سال پس از رهایی آقای قیصاری، ساعت ده 
شب یک شنبه، 24 قوس، زمانی که نیروهای ویژه پس 
از 24 ساعت حمالت سنگین و سبک از زمین و هوا به 
محل اقامت آقای قیصاری وارد شدند، نسبت به حریم 
تخریب  به  دست  و  کردند  بی حرمتی  او  خصوصی 
اموالش زدند. رفتار نیروهای ویژه با حریم خصوصی و 
اقامت گاه آقای قیصاری که آموزش دیده ترین نیروهای 
قانونی  و  حرفه ای  می باید  و  هستند  افغانستان  امنیتی 
برخورد کنند، یادآور جنگ های ملیشه ای دهه ی هفتاد 
نیروهای  به خانه های  نیروهای متخاصم  کابل و ورود 

رقیب است.
زمانی که خبر ورود نیروهای ویژه به محل اقامت 
نظام الدین قیصاری و فرار او از محاصره ی این نیروها 
شهروندان  بیش تر  شد،  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
افغانستان، در واکنش های شان، قیصاری را چونان یک 
ویژه ی  نیروهای  به  و  کردند  تحسین  محبوب  قهرمان 
یک  این  فرستادند.  نفرین  حتا  و  کنایه  طعنه،  پولیس 
اتفاق تکان دهنده و هشداردهنده برای افغانستان است. 
موجب  به  این  از  پیش  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
وظایف شان مبنی بر حراست از تمامیت ارضی کشور، 
اجرای  و  شهروندان  مال  و  جان  امنیت،  از  حفاظت 
مسئوالنه ی قانون همواره مورد ستایش و حمایت قرار 
نظام الدین  اقامت گاه  به  حمله  قضیه ی  در  می گرفت، 

قیصاری مورد انتقاد و نفرت مردم قرار گرفتند.
سرمایه ها  مهم ترین  از  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 
سقوط  از  پس  کشور  تمامیت  دست آوردهای  و 
و  احترام آمیز  مواجهه ی  همواره  مردم  است.  طالبان 
کشور  امنیتی  نیروهای  و  نهادها  به  ستایش برانگیز 
نیروها همواره در میان مردم  داشته اند و این نهادها و 
ابراز نفرت  از محبوبیت و حمایت برخوردار بوده اند. 
قهرمانان  چونان  همواره  که  امنیتی  نیروهای  به  نسبت 
دلیر ستایش می شده، برای افغانستان اتفاق تکان دهنده 
باید به صورت وسیع و  این پرسش  و ترسناکی است. 
جدی در افغانستان مطرح و پی گیری شود. چرا، چگونه 
و چه کسانی وضعیت افغانستان را به جایی رسانده اند 
که شهروندان به مجریان قانون، حافظان تمامیت ارضی، 

امنیت، جان و مال مردم ابراز نفرت می کنند؟
یکی از اتهام های جدی بر رییس جمهور غنی در 
طول پنج سال گذشته این بوده که ارگ ریاست جمهوری 
نهادهای امنیتی را به ابزاری برای جدال های سیاسی و 
و  وجاهت  سقوط  می کند.  استفاده  رقبایش  تضعیف 
مشروعیت نیروهای امنیتی و تبدیل شدن این نیروها از 
حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، جان و 
مال شهروندان به ابزاری در دست ارگ ریاست جمهوری 
تهدید  یک  رقبا،  تضعیف  و  سیاسی  جدال های  برای 
در  که  است  افغانستانی  برای  ترسناک  و  تکان دهنده 
سیستماتیک،  تصفیه های  تجربه ی  معاصرش،  تاریخ 
بی رحمانه ی  کشتارهای  و  گسترده  خون ریزی های 
مخالفان سیاسی را توسط نیروهای امنیتی اش دارد. نوع 
برخورد نیروهای ویژه با حریم خصوصی آقای قیصاری 
و اموال خانه اش، مصداق صریح تبدیل شدن این نیروها 
به شبه ملیشه های عقده ای است و تبدیل شدن این نیروها 
به ابزار ارگ ریاست جمهوری برای جدال های سیاسی 
اقامت  به محل  آن ها در هنگام ورود  تأیید می کند.  را 
بی حرمتی  او  اقامت  محل  به  نسبت  قیصاری،  آقای 
تخریب  را  خانه اش  اموال  از  بخشی  و  داشتند  روا 
حیثیت  و  شأن  شایسته ی  هرگز  رفتارها،  این  کردند. 

آموزش دیده ترین نیروهای امنیتی افغانستان نیست.

سقوط وجاهت نیروهای امنیتی؛ 
چرا افغانستان باید نگران باشد؟

وضعیت خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل؛ 
چرا دانشجویان از »دیکتاتور« و »زندان« حرف می زنند؟

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

لیبرال دموکراسی بیش از هر 
ایدیولوژی دیگر به نفع حقوق 
و  کرده  نقش آفرینی  بشر 
امروزی  می کند و حقوق بشر 
محصول مدرنیته غرب است. 
بر این اساس وی معتقد است 
که اگر در چهار سده ی گذشته 
محافظه کاران اسالمی به جای 
روابط  بر  غربی  بازی گران 
می شدند،  مسلط  بین الملل 
به  نمی توانست  بشر  حقوق 

کامیابی کنونی دست یابد.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

عابر شایگان

ادعای  خصوص  در  بهادرزی  خانم 
عصبی بودن و رفتار اهانت آمیز که از 
شده،  وارد  او  به  دانشجویان  سوی 
و  خطا  مرتکب  وقتی  »پس  گفت: 
و  بگیرم  آغوش  در  می شوند  اشتباه 
ببوسم؟ من هیج حرف زشتی نگفتم، 
را تطبیق کرده ام. این جا  فقط قانون 
خوابگاه خصوصی نیست که هرکس 

مطابق خواست خود زندگی بکند.«

به  می گوید  دیگر  دانشجوی  پروانه 
دانشجویان رشته ی عکاسی، موسیقی 
که  نمی شود  داده  اجازه  نقاشی  و 
یا  موسیقی  آالت  عکاسی،  دوربین 
برخی لوازم نقاشی را با خود در خوابگاه 
حمل و یا نگهداری کنند و به همین 
خاطر به سختی می توانند جایی در 
این  گذاشتن  برای  از خوابگاه  بیرون 

وسایل پیدا کنند.

نیروهای امنیتی، پس از دست گیری 
عقده مندانه  به صورت  قیصاری  آقای 
و غیرحرفه ای به اجساد محافظان او 
حتک حرمت کردند. نیروهای امنیتی 
نظام الدین قیصاری را به اتهام نقض 
حقوق بشر بازداشت کرد، اما پس از 
اجساد  با  برخورد  در  او،  دست گیری 
نقض  را  بشر  حقوق  محافظانش 
آقای  اطرافیان  آن،  عالوه بر  کردند. 
نیروها،  این  که  کردند  ادعا  قیصاری 
از  انتقال  را در جریان  آقای قیصاری 
فاریاب به کابل در درون چرخبال  در 

هوا مورد شکنجه قرار دادند.

قانون  نقض  و  فساد  که  همان طور 
افغانستان  چالش های  بزرگ ترین  از 
دولتی  دستگاه های  و  نهادها  است، 
پر  قانون  ناقضان  و  فاسدان  از  نیز 
است، اما چالش بزرگ تر این است که 
برخورد با موارد فساد و نقض قانون 
به صورت سلیقه ای و گزینشی صورت 
می گیرد. مبارزه با فساد بیش از آن که 
یک استراتژی سالم حکومت برای اجرا 
به حربه ای  باشد،  قانون  و حاکمیت 
سیاسی  جدال  و  رقبا  تضعیف  برای 

تبدیل شده است.



هافبک برزیلی تاتنهام از زمان حضور مورینیو در 
این تیم توانسته است 5 گل برای اسپرز به ثمر برساند.
به نقل از سان، شاگردان ژوزه مورینیو با برتری 
مقابل تاتنهام امیدهای شان را برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا افزایش دادند. گل اول اسپرز را در این 
پاری سن  برزیلی سابق  لوکاس مورا، هافبک  دیدار 
افت  ابتدای فصل دچار  ثمر رساند که در  به  ژرمن 
برتر در حضور  لیگ  بازی در  بود. مورا در 5  شده 
مورینیو توانسته است 3 گل به ثمر برساند تا نشان 
حضور  زمان  در  پیش تر  او  است.  شده  احیا  دهد 
مائوریسیو پوچتینو در این تیم در 10 بازی تنها یک 

گل به ثمر رسانده بود. 
مورا که نقش زیادی در رساندن تاتنهام به فینال 
لیگ قهرمانان در فصل قبل داشت، در ابتدای فصل 
جاری با افت روبه رو شده بود ولی به نظر توانسته 
است خودش را پیدا کند و او حاال یکی از موثرترین 

برزیلی های لیگ برتر است.
تاتنهام در بازی بعدی خود در لیگ برتر میزبان 
چلسی دیگر تیم لندنی است که این دیدار برای هر دو 
تیم بسیار حائز اهمیت است چون هر دو برای کسب 

سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تالش می کنند. 

لوکاس مورا، ناجی مورینیو

تیم های حاضر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا حریفان خود را خواهند شناخت.

لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  قرعه کشی 
برگزار می شود و  نیون سوئیس  اروپا در  قهرمانان 
این  نهایی  هشتم  یک  مرحله  به  یافته  راه  تیم   16

رقابت ها حریفان خود را خواهند شناخت.
تیم های راه یافته به این مرحله نمی توانند برابر 
تیم های  همچنین  بگیرند.  قرار  هم وطنشان  تیم های 
بازی  هم  برابر  بعد  مرحله  در  مقدماتی  گروه  یک 
لیگ  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  کرد.  نخواهند 
قهرمانان اروپا همه تیم های راه یافته به مرحله حذفی 
بوندسلیگا،  یعنی اللیگا،  اروپایی  معتبر  لیگ  پنج  از 

لیگ جزیره، سری آ و لیگ فرانسه هستند.
تیم های راه یافته عبارتند از:

سیتی،  منچستر  لیورپول،  انگلیس:  برتر  لیگ 
چلسی و تاتنهام

اللیگا: رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید و 
والنسیا

سری آ: یوونتوس، آتاالنتا و ناپولی
لیگ فرانسه: پاری سن ژرمن و لیون

لیگ آلمان: بوروسیا دورتموند، بایرن مونیخ و 
الیپزیگ

لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  کشی  *قرعه 
قهرمانان به شرح زیر است:

بوروسیادورتموند - پاری سن ژرمن
رئال مادرید- منچسترسیتی

آتاالنتا- والنسیا
اتلتیکومادرید- لیورپول

چلسی- بایرن مونیخ
لیون- یوونتوس
تاتنهام- الیپزیگ
ناپولی- بارسلونا

لیگ  نهایی  هشتم  یک  رفت  مرحله  بازی های 
قهرمانان اروپا 1۸، 19، 25 و 26 فبروری )29 و 30 
دلو، 6 و 7 حوت 9۸( و دیدارهای برگشت 10، 11، 
17 و 1۸ مارچ )20، 21، 27 و 2۸ حوت 9۸( برگزار 
می شوند. فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز قرار است در 

ورزشگاه آتاتورک ترکیه برگزار شود.

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا

تقابل کهکشانی ها 
با آبی های منچستر/ لیورپول 

با کلوپ برابر اتلتیکو

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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داوید دخئا برای دوازدهمین بازی پیاپی در لیگ برتر 
نتوانست کلین شیت کند و دروازه خود را باز شده دید.

به نقل از دیلی استار، منچستریونایتد  در هفته هفدهم 
لیگ برتر برابر اورتون در خانه به تساوی یک بر یک رسید 
و در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت. در نیمه نخست 
این دیدار ویکتور لیندلوف به اشتباه دروازه خودی را گشود. 
با  توانست  به منچستریونایتد  پیوستن  از  بعد  دخئا که 
کلین شیت های مداوم خود را به عنوان یک پتر چک جدید 
در لیگ برتر نشان دهد، در 12 بازی اخیر خود در لیگ برتر 
نتوانسته است کلین شیت کند که بیش ترین بازی متوالی این 

دروازه بان در کلین شیت نکردن است. افت این دروازه بان از 
جام جهانی روسیه شروع شد و در این فصل نیز ادامه داشته 
فوق العاده  سیوهای  انجام  به  که  دروازه بانی  حاال  و  است 
بهترین  با  بود،  شده  معروف  برتر  لیگ  در  شیت  کلین  و 

روزهای خود بیگانه شده است.
دروازه بان اسپانیایی که مدتی است از فرم خوب خود 
رادر  خود  جایگاه  است  ممکن  حاال  است  گرفته  فاصله 
آریزاباالگا  کپا  که  چرا  بدهد  دست  از  کشورش  ملی  تیم 
اسپانیا  دروازه  در  او  برای  جدی  رقیب  چلسی  دروازه بان 

است. 

داوید دخئا بیگانه با کلین شیت

سه شنبه  ۲۶ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۸ورزشی www.etilaatroz.com

امریکا به کوریای شمالی: 
بیایید کار را تمام کنیم

هم می دانید چطور ما را پیدا کنید.«
بن بست بعد از خوش بینی

امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
شمالی  کوریای  تحریم های  که  است  گفته 
برنامه  کشور  این  که  آن  مگر  برنمی دارد  را 

کامل  به طور  را  خود  هسته ای  تأسیسات  و 
برچیند.

امریکا  اگر  می گوید  هم  شمالی  کوریای 
پیشنهاد قابل قبولی نداشته باشد، »راه تازه ای« 

در پیش خواهد گرفت.

با  شمالی  کوریای  و  امریکا  مذاکرات 
دو  دیدار  جمله  از  بی سابقه  تحوالت  وجود 
رهبر، در حال حاضر به بن بست رسیده است.

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و 
دونالد ترمپ سال گذشته در سنگاپور دیداری 
ویتنام  در  هم  آن  از  بعد  و  داشتند  تاریخی 

مذاکره کردند.
آنها حدود شش ماه پیش در منطقه مرزی 
غیر نظامی بین دو کره هم دیدار و گفت وگویی 

غیرمنتظره داشتند.
و  شده  متوقف  مذاکرات  زمان  آن  از  اما 
استکهلم  در  کشور  دو  مقام های  اخیر  دیدار 

سوئد هم بی نتیجه پایان یافته است.
موشک های  آزمایش   شمالی  کوریای 
از  بعد  و  کرده  آغاز  دوباره  را  خود  کوتاه برد 
دونالد  علیه  لفظی  حمالت  سال  دو  حدود 

ترمپ را از سر گرفته است.

نماینده  بیگان،  استیون  روز:  اطالعات 
این  از  شمالی،  کوریای  امور  در  امریکا  ویژه 
کشور خواسته به میز مذاکره برگردد و خطاب 
این جاییم،  »ما  است:  گفته  یانگ  پیونگ  به 
بیایید کار را تمام کنیم.« آقای بیگان گفته برای 
رسیدن به توافق صلح »در همچنان باز است.«

به گزارش بی بی سی فارسی، این اظهارات 
در  که کوریای شمالی  بیان می شود  در حالی 
امریکا  برابر  در  خصمانه  لحنی  اخیر  ماه های 
موشک  یک  هم  پیش  روز  چند  و  داشته 

ماهواره بر آزمایش کرده است.
جاری  سال  آخر  تا  شمالی  کوریای 
میالدی )دو هفته دیگر( به امریکا مهلت داده 
تا پیشنهادی جدید برای خلع سالح هسته ای 
ارائه کند که در آن رفع تحریم های امریکا به 
صورت جدی و قابل توجهی لحاظ شده باشد.
کوریای شمالی گفته اگر امریکا این کار را 

کریسمس«  »کادوی  منتظر یک  می تواند  نکند 
باشد.

شمالی  کوریای  بیگان ضرب االجل  آقای 
هیچ  واشنگتن  که  است  گفته  و  کرده  رد  را 
مهلتی را به رسمیت نمی شناسد و تنها »هدف« 

را در نظر دارد.
کوریای  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
شمالی موضع پیونگ یانگ را »خصمانه، منفی 

و بسیار بی مورد« خوانده است.
که  است  گفته  بیگان  آقای  این  وجود  با 
برای  شمالی  کوریای  بالقوه  »توان  از  کامال 
آینده  روزهای  در  تحریک آمیز«  اقدامی  انجام 

آگاه است.
او از کوریای شمالی خواست که با امریکا 
این کشور  مقام های  به  کند و خطاب  مذاکره 
انجام  را  کارمان  که  رسیده  آن  »زمان  گفت: 
دهیم. بیایید تمامش کنیم. ما این جاییم و شما 

از آن سعی  بعد  معترضان زدند و  از  تن  به کشتار صدها  اعتراض ها، دست 
کرده اند به طور وسیعی با ایجاد رعب و وحشت، مانع خبررسانی و صحبت 

درباره ی آنچه رخ داده است شوند.
به گفته ی مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل، 
الزم است که جامعه بین المللی در قبال سرکوب و کشتار معترضان در ایران 
اقدام فوری کند. به گفته ی او »باید از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل 

متحد جلسه ای ویژه تشکیل شود.«
انجام  خواهان  همچنین  عفوبین الملل  بخش خاورمیانه  تحقیقات  مدیر 
تحقیق درباره ی مواردی از »ناپدیدشدگان اجباری« و گزارش هایی از »شکنجه« 

بازداشت شدگان شد.
شمار  از  مشخصی  آمار  هنوز  اسالمی  جمهوری  رسمی  مقام های 
کشته شدگان، مجروحان یا بازداشت شدگان اعتراض های اخیر اعالم نکرده اند. 
با این حال برخی از مقام های دولتی گفته اند که شماری از نیروهای انتظامی، و 
نیز از اعضای بسیج سپاه پاسداران جمهوری اسالمی، در جریان این اعتراض ها 

کشته شده اند.

اطالعات روز: سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعالم کرد 
بین روزهای 25 تا 2۸ عقرب گذشته، دست کم 304 تن در جریان اعتراض های 
اخیر در ایران کشته شده اند. این سازمان همچنین به نقل از منابع خود نوشت 

شماری از بازداشت شدگان اعتراض ها از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده اند 
و به آن ها شالق زد ه اند.

به گزارش ایران اینترنشنال، این پنجمین گزارش عفوبین الملل در پیوند با 
اعتراض های عقرب در ایران است. این سازمان در آخرین گزارش خود شمار 

کشته شدگان اعتراض های عقرب را 20۸ تن عنوان کرده بود.
عفو بین الملل در گزارشی که روز دوشنبه، 25 قوس منتشر کرد به نقل از 
منابع خود نوشت که صدها تن از معترضان پس از انتقال به زندان رجایی شهر، 
در استان البرز، از سوی نیروهای امنیتی به  طور روزانه مورد ضرب وشتم قرار 

گرفته اند.
به گفته ی عفو  بین الملل، در میان هزاران تنی که از سوی نیروهای امنیتی 
ایران بازداشت شده اند، از جمله در زندان رجایی شهر کرج، شماری کودک 
و افراد 15 ساله حضور دارند. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری و 

بدون قید  و شرط بازداشت شدگان شده  است.
به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی 
شروع  از  پس  بالفاصله  تقریبا  اسالمی  جمهوری  مقام های  بین الملل،  عفو 

عفو بین الملل: 
دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراض های ایران کشته شده اند

رکوردی جدید برای ام باپه
سن  پاری  جوان  مهاجم 
برابر  دیدار  در  گلزنی  با  ژرمن 
سن آتین توانست یک رکورد به 

نام خود به ثبت برساند.
اسپورت،  اسکای  از  نقل  به 
هجدهم  هفته  بازی  آخرین  در 
پاری  فرانسه  لیگ  های  رقابت 
آتین  سن  مصاف  به  ژرمن  سن 
رفت. با وجود آنکه بازی در خانه 
سن آتین برگزار شد اما این پاری 
یک  توانست  که  بود  ژرمن  سن 

پیروزی قاطع را به دست آورد.

در  ژرمن  سن  پاری  ستاره 
جوان  ام باپه  کیلیان  دیدار  این 
ام باپه  کند.  دبل  توانست  که  بود 
به  دیدار  این  در  که  گلی  دو  با 
را  جدید  رکورد  یک  رساند  ثمر 
در تاریخ لیگ فرانسه به نام خود 
ثبت کرد. او با این دو گل تعداد 
گل های خود را در لیگ فرانسه به 
عدد 70 رساند این درحالی است 

که تنها 20 سال سن دارد.
ام باپه جوان ترین بازیکن در 
تاریخ لیگ فرانسه به شمار می آید 

که توانسته در 20 سال و 11 ماه 
این تعداد گل را به ثمر برساند.

لیگ  تاریخ  در  این  از  پیش 
فرانسه هیچ بازیکن زیر 21 سالی 
نتوانسته که در این سن و سال به 
و  برسد  لیگ  در  گل   70 رکورد 
به  را  رکورد  این  توانست  ام باپه 

نام خود به ثبت برساند.
اوج  در  جوان  بازیکن  این 
دوران خود به سر می برد و مورد 
توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی 
از جمله رئال ماردید قرار گرفته 

در  انتقال  این  احتمال  و  است 
زیاد  عالقه  به  توجه  با  تابستان 

خود این بازیکن هم زیاد است.
هم  جاری  فصل  در  ام باپه 

ژرمن  سن  پاری  گلزن  بهترین 
از  بعد   توانسته  و  است  بوده 
ثمر  به  گل   9 هفته   1۸ گذشت 

برساند.

ساموئل اتوئو:
مانه توپ طال نبرد چون آفریقایی ها متحد نیستند

سابق  ستاره  اتوئو،  ساموئل 
که  است  معتقد  کامرون،  فوتبال 
اتحاد  عدم  خاطر  به  مانه  سادیو 
توپ طال  در کسب  ها  آفریقایی 

ناکام بوده است.
اهدای  مراسم  پیش  چندی 
و  شد  برگزار  طال  توپ  جایزه 
آرجانتینی  مسی  لیونل  نهایت  در 
طالی  توپ  ششمین  شد  موفق 
خود را کسب کند. انتخاب شدن 
همراه  به  را  انتقاداتی  اما  مسی 
داشت و بسیاری معتقد بودند که 

در  لیورپول  قهرمانی  به  توجه  با 
از  یکی  باید  اروپا  قهرمانان  لیگ 
بازیکنان این تیم این جایزه را از 

آن خود کند.
سادیو مانه یکی از بازیکنانی 
عملکرد   2019 سال  در  که  بود 
ارائه  خود  از  را  ای  کننده  خیره 
داد اما در لیست توپ طال چهارم 
ناراحتی  که  موضوعی  شد؛ 
داشته  همراه  به  را  اتوئو  ساموئل 
است. او در این باره گفت: " فکر 
می کنم که متحد نبودن آفریقایی 

طال  توپ  مانه  که  شد  باعث  ها 
توپ  کسب  نکند.  کسب  را 
با  توانست  نمی  مانه  توسط  طال 
شود  روبرو  کسی  هیچ  اعتراض 
را  العاده  فوق  فصل  او  که  چرا 
پشت سر گذاشت و قطعا شایسته 
دریافت این جایزه بود. آفریقایی 
نشدن  دیده  باعث  خودشان  ها 
که  هستم  مطمئن  و  هستند  خود 
اگر آن ها متحد بودند قطعا مانه 

این جایزه را می برد."
 " گفت:  ادامه  در  اتوئو 

آن  از  را  طال  توپ  جایزه  مسی 
آمریکای  همه  که  چرا  کرد  خود 
جنوبی به او رای دادند و احتماال 
بیش تر اروپایی ها نیز رای خود 

به فن دایک اختصاص دادند.  را 
رابطه  یکدیگر  با  اما  آفریقا  مردم 
حمایت  هم  از  و  ندارند  خوبی 

نمی کنند."

کونته: 
رسانه ها باید خجالت بکشند!

معتقد  اینتر،  سرمربی  کونته،  آنتونیو 
است که این تیم شایسته نتیجه بهتری مقابل 

فیورنتینا بوده است.
بازی  یک  در  شب  یکشنبه  اینتر 
سخت و البته حساس مهمان فیورنتینا بود. 
شاگردان آنتونیو کونته در این دیدار نمایش 
خوبی را ارائه دادند و در همان ابتدای بازی 

توسط بورخا ولرو به گل دست یافتند؛ اینتر 
در ادامه چند فرصت خوب برای زدن گل 
در  نکرد.  استفاده  ها  آن  از  اما  داشت  دوم 
را  فشار  فیورنتینا  اما  بازی  پایانی  دقایق 
دقیقه  در  و  داد  افزایش  اینتر  دروازه  روی 
آنتونیو  تا  یافت  دست  تساوی  گل  به   92
کونته و تیمش دو امتیاز فوق العاده مهم را 

از دست بدهند. نراتزوری با وجود تساوی 
مقابل فیورنتینا با 39 امتیاز و با تفاضل گل 
جدول  صدر  در  یوونتوس  به  نسبت  بهتر 

باقی ماند.
آنتونیو کونته پس از پایان بازی یکشنبه 
کرد. شرکت  مطبوعاتی  کنفرانس  در  شب 

مقابل  تیمش  تساوی  مورد  در  ابتدا  در  او 
به  توجه  با  کنم  می  "فکر  گفت:  فیورنتینا 
نتیجه ای که رقم خورد، نتوانستیم به حق 
بازی  در  موضوع  این  برسیم.  خود  واقعی 
در  ما  و  بود  داده  رخ  نیز  بارسلونا  برابر 
از  را  فرصت خوب  چندین  هم  دیدار  آن 
دست دادیم اما حریف از دو موقعیت خود 
استفاده کرد و پیروز شد. به خاطر دریافت 
گل در دقایق پایانی نا امید هستیم چرا که 
ما یکشنبه شب سزاوار پیروزی بودیم. هیچ 
وقت نمی توانم از سخت کوشی و رویکرد 
بازیکنانم دلخور باشم. ما یک روند را برای 
پیشرفت طی می کنیم و در این راه عالوه 
بر صبوری باید از اشتباهات مان نیز درس 
بگیریم. ما در بازی یکشنبه شب و در زمین 
فیورنتینا بهتر از آن ها بودیم و شاید خوب 
باشد که نیمه پر لیوان را ببینیم. ما باید همه 

بازی ها را ببریم چرا که اینتر هستیم."
دلو  کوریره  روزنامه  گذشته  هفته 
هوادار  از  ایمیل  یک  انتشار  با  اسپورت  
یک  دیگر  "کونته  بود:  گفته  که  بولونیا 
هایش  تاکتیک  و  است  مصرف  بی  مربی 
فایده ای برای تیم ندارد" باعث عصبانیت 
سرمربی نراتزوری و باشگاه اینتر شده بود 
تا او در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی 
کونته   . نکند  شرکت  بولونیا  مقابل  تیمش 
سایر  که  این  و  کوریره  از  شکایت  درباره 
به خاطر  او  رسانه ها خواهان عذرخواهی 
بازی  از  پیش  کنفرانس  در  نیافتن  حضور 
پیگیری  و  شکایت   " گفت:  بودند،  شده 
این  با  من!  نه  بود  اینتر  تصمیم  اتفاق  این 
اتفاق  این  پیگیر  باشگاه  های  وکیل  وجود 
هستند.  واقعا تعجب می کنم که بعد از این 
من  خواهی  عذر  خواهان  ها  رسانه  اتفاق 
شده اند. رسانه ها باید از خودشان خجالت 
بکشند. روزنامه ها یک روز با نژاد پرستی، 
با حرف های مضحک و خنده  روز دیگر 
بیماری  با فاش کردن  بار دیگر  دار و یک 
شوند.  می  ساز  حاشیه  میهایلوویچ  سینیشا 
اینتر قطعا این موضوع را پیگیری می کند."  

دموکرات ها: 
»ترمپ خطری بارز و حاضر برای دموکراسی است«

اطالعات روز: اعضای ارشد حزب دموکرات در امریکا 
جمهوری خواهان را ترغیب کرده اند در حرکتی فراجناحی 
حمایت  امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  استیضاح  از 

کنند.
ندلر  آدام شیف و جری  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
عهده  بر  را  ترمپ  آقای  استیضاح  برای  تالش  هدایت  که 
در  استیضاح  طرح  گذاشته شدن  رای  به  از  پیش  داشته اند 
نظر  اظهار  احتماال در هفته جاری -  نمایندگان -  مجلس 

می کردند.
آقای شیف گفت دونالد ترمپ »خطری بارز و حاضر« 

برای دموکراسی امریکاست.
دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان کنگره را در دست 
دارند و می توانند در این مجلس آقای ترمپ را استیضاح 
او در سنا، که در  از برکناری  اما تقریبا به طور یقین  کنند، 

کنترل جمهوری خواهان است، باز خواهند ماند.
طرح استیضاح که در کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
تصویب شده، آقای ترمپ را به تالش برای کمک گرفتن از 
یک کشور خارجی برای منافع سیاسی خود، از طریق فشار 
بایدن  جو  درباره  فساد  تحقیقات  شروع  برای  اوکراین  بر 
معاون سابق رییس جمهور امریکا و رقیب دموکرات آقای 

ترمپ، متهم می کند.
او همچنین به دلیل خودداری از همکاری با تحقیقات 
متهم شده  کنگره  کار  در  کارشکنی  به  باره  این  در  کنگره 

است.
این  می کند،  رد  را  خطایی  هرگونه  که  ترمپ  آقای 
تحقیقات را بی پایه خوانده و حتا پیش بینی کرده است که 

در انتخابات به نفع او خواهد بود.
استدالل دموکرات ها

مجلس  اطالعاتی  کمیته  ریاست  که  شیف  آقای 
نمایندگان را به عهده دارد، گفت که رفتارهای »سوء« آقای 
به  را  و چین  اوکراین  هنوز  او  نشده چون  متوقف  ترمپ 
تحقیق درباره ی آقای بایدن و پسرش هانتر تشویق می کند.

او گفت که رودی جولیانی، وکیل شخصی آقای ترمپ، 
اوکراین  به  تحقیقات »ساختگی«  انجام یک  برای  همچنان 

سفر می کند.
»به نظر  گفت:  »ای بی سی«  شبکه  با  مصاحبه  در  او 
و  است  دموکراسی  برای  حاضر  و  بارز  خطری  این  من 

که  دلیل  این  به  فقط  کنیم،  پشت  آن  به  که  نیست  چیزی 
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان از عمل به وظایف 

خود خودداری می کنند.«
او گفت: »فکر نمی کنم هیچ یک از ما هیچ شکی داشته 
باشد که اگر باراک اوباما دست به چنین کارهایی زده بود.... 

تک تک جمهوری خواهان به استیضاح او رای می دادند.«
»اگر باراک اوباما این کارها را کرده بود، شکی نداشته 

باشید که من به استیضاح او رای می دادم.«
به  هم  مجلس  این  قضایی  رییس جمهور  ندلر  آقای 
انتخابات  »سالمت  علیه  تهدیدها  که  گفت  »ای بی سی« 

امریکا ادامه دارد.«

او گفت: »این یک حادثه واحد نیست. استیضاح تنبیهی 
با توطئه به  برای رفتار گذشته نیست. رییس جمهور فعلی 
دنبال دخالت خارجی در انتخابات 2016 بود. و حاال علنا 

خواستار مداخله خارجی در انتخابات 2020 است.«
گام بعدی

انتظار می رود که دو اتهام استیضاح - سوءاستفاده از 
قدرت و کارشکنی در کار کنگره - این هفته به طور جداگانه 
که  گذاشته شود، جایی  رای  به  نمایندگان  مجلس  کل  در 

انتظار تصویب آن می رود.
آینده  ماه  در  سنا  مجلس  می رود  انتظار  آن  از  بعد 
را  اتهامات  این  به  پاسخ گویی  برای  ترمپ  آقای  محاکمه 

برگزار کند.
برای برکناری آقای ترمپ در سنا باید دو-سوم اعضا 
به محکومیت او رای دهند، اما با توجه به اکثریت داشتن 
جمهوری خواهان در این مجلس انتظار می رود او گناهکار 
جمهوری خواهان  می رسد  به نظر  همچنین  نشود.  شناخته 
ابعاد  تا  باشند  قصد برگزاری یک محاکمه سریع را داشته 

سیاسی استیضاح محدود شود.
بایدن و پسرش در  مایل است جو  ترمپ گفته  آقای 

سنا شهادت دهند.
»فاکس  به  پنج شنبه  هم  سنا  اکثریت  رهبر  مکانل  میچ 
نیوز« گفت که شانس برکناری آقای ترمپ توسط سناتورها 

»صفر« است.
ریختن  برای  جمهوری خواه  سناتورهای  که  افزود  او 
خیلی  همکاری  رییس جمهور،  از  دفاع  استراتژی  طرح 

تنگاتنگی با وکالی آقای ترمپ خواهند داشت.
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برای  هند  دولت  آن  از  پس 
هزاران  ناآرامی ها  فرونشاندن 
سرباز را در جامو و کشمیر مستقر 
سیاست مداران  سپس  و  کرد 
محلی برجسته ی این منطقه از 
جمله متحدان سابق حزب حاکم 
»بهاراتیا جاناتا« یا »بی جی پی« را 
تحت بازداشت خانگی قرار داد، 
بر مردم عادی این منطقه مقررات 
حکومت نظامی و بر رفت وآمد 
به این منطقه محدودیت وضع 

کرد.

پس از این که چهار مرد به تجاوز 
جوان  زن  یک  قتل  و  گروهی 
گسترده  اعتراض  شدند،  متهم 
معترضان  افتاد.  راه  به  مردمی 
که شامل زنان فعال و برجسته 
نیز بودند، خواهان زجرکش کردن 
متجاوزان شدند. وقتی نیروهای 
مواجه  مردم  فشار  با  پولیس 
پلی  زیر  به  را  متهمان  شدند، 
بردند و با شلیک گلوله به قتل 

رساندند.

به صورت  که  فرستاده شده اند  بازداشت گاه هایی 
ترسناک و نگران کننده ای مدیریت می شوند.

امور  وزیر  شاه«،  »امیت  طرح،  این  معمار 
افراد  این  خواندن  »موریانه «  با  هند،  داخله 
یا  شده اند  متولد  آسام  در  بسیاری شان  که 
خانواده های شان دهه ها ساکن این ایالت بوده اند، 
از اهداف بیگانه ستیزی این طرح ناخواسته پرده 
اشاره  برای  موریانه  واژه  از  او  است.  برداشته 
نیز  هند  در  بنگالدیشی  غیرقانونی  مهاجران  به 
استفاده کرده است. او همچنین قول داده است که 
دولت بی جی پی )حزب بهاراتیا جاناتا یا حزب 
مردم هند( افراد نفوذی را یک به یک شناسایی و 

به خلیج بنگال پرتاب خواهد کرد.
مردم،  از  دفاع  جای  به  هند  عالی  دیوان 
به صورت فعال این روند را تحریک و حتا یاری 
دارد  بی جی پی  دولت  درحالی که  است.  رسانده 
می سازد  کشور  سراسر  در  را  بازداشت گاه هایی 
احتماال  که  طرح  این  سرتاسری  تطبیق  برای  و 
روند ضدمسلمان شدیدتری خواهد داشت، آماده 

می شود، دیوان عالی نظاره گر است.
با این که طرح ثبت نام ملی شهروندان به طور 
ضمنی مسلمانان را هدف قرار داده است، برخی 
گرفته اند.  قرار  آن  تیررس  در  نیز  هندوها  از 
متمم  »الیحه  در تالش تصویب  دولت  بنابراین 
هندو،  پناه جویان  آن  طبق  که  است  شهروندی« 
جین، بودایی، سیک، پارسی یا مسیحی از کشور 
شرایط  واجد  پاکستان  و  بنگالدش  افغانستان، 
می شوند.  هند  شهروندی  و  تابعیت  دریافت 
کنار  الیحه  از  و  مستثنا  قاعده  این  از  مسلمانان 

گذاشته شده اند.
هرچند این الیحه کامال خالف قانون اساسی 
سفالی  مجلس  یا  سبها«  »لوک  اما  است  هند 

هندوستان آن را تصویب کرده و به نظر می رسد 
از حمایت گسترده مردمی برخوردار است. این 
الیحه با عبور از »راجیه سبها« یا مجلس علیای 
هندوستان اکنون فقط به تأیید رییس جمهور نیاز 

دارد تا به قانون تبدیل شود.
امروزه  که  نیستند  گروهی  یگانه  مسلمانان 
هستند.  روبه رو  خشونت  و  تبعیض  با  هند  در 
در  که  را  محروم  »دالیت «های  هندو  ملی گرایان 
دانسته  گروه  کم ارزش ترین  هند  طبقاتی  نظام 
سال  در  تنها  داده اند.  قرار  هدف  نیز  می شوند، 
اعضای  علیه  جنایت  هزار   40 از  بیش   2016
است.  رسیده  ثبت  به  هند  جامعه  پایین  طبقات 
با  وجود این، سال گذشته دیوان عالی با تضعیف 
قانون جلوگیری از خشونت علیه طبقات و قبایل 
پایین، باعث به راه افتادن اعتراضات بزرگ در هند 

شد.
عالوه براین، دولت هند زنان این کشور را که 
با خشونت جنسی گسترده روبه رو هستند، نادیده 
گرفته است. قربانیانی که خشونت ها و جنایاتی 
را که علیه شان صورت گرفته گزارش می دهند، 
و  خشونت  عامالن  به  نسبت  موارد  اغلب  در 
جنایت، با مجازات های سخت تری از جمله آزار 
بیش تر  خشونت  شغل،  دست دادن  از  اذیت،  و 
قانونی  و حتا مرگ روبه رو می شوند. روندهای 
برای رسیدگی به شکایات آن چنان که باید خوب 
پیش نمی رود. مقامات اغلب با قربانیان بدرفتاری 
می کنند و عدالت به  خصوص اگر متهم قدرت مند 
به ندرت  باشد،  برخوردار  ارتباطات خوب  از  یا 

اجرا می شود.
زن  پردش«،  »اوتر  ایالت  در  جاری  ماه  در 
23 ساله ای که سال گذشته از تجاوز گروهی بر 
خودش گزارش داده بود، هنگام رفتن به جلسه 
دادگاه به آتش کشیده شد. دو نفر از پنج مرد متهم 
نیز  بودند،  آزاد شده  وثیقه  قرار  با  که  تجاوز  به 
از جمله مهاجمان بوده اند. آن زن چند روز بعد 
درگذشت. از آن زمان تا کنون دو قربانی دیگر 

تجاوز جنسی در اوتر پردش کشته شده اند.
در هند حتا وقتی عامالن جنایت و خشونت 
علیه زنان مورد پی گرد قرار می گیرند، این پی گرد 
بیش تر شبیه به اجرای عدالت به دست اوباش ها 

به نظر می رسد تا اعمال قانونی قانون.
در بین قضایای اخیر، تجاوز گروهی و قتل 
یک دام پزشک جوان در نزدیکی شهر حیدرآباد 
بیش تر نگران کننده است. ابتدا پولیس به این قضیه 
بی توجهی می کند. وقتی خانواده ی این فرد اقدام 
به درج گزارش مفقودی می کنند، پولیس محلی از 
هرگونه اقدام خودداری می کند، زیرا آخرین باری 
که قربانی دیده شده، در حوزه تحت کنترل همین 
پولیس بوده است. سرانجام عملیات جست وجو 
مفقودشدن  از  ساعت  چند  گذشت  از  پس 

دام پزشک جوان، شروع می شود.
پس از این که چهار مرد به تجاوز گروهی و 
قتل یک زن جوان متهم شدند، اعتراض گسترده 
مردمی به راه افتاد. معترضان که شامل زنان فعال 
زجرکش کردن  خواهان  بودند،  نیز  برجسته  و 
متجاوزان شدند. وقتی نیروهای پولیس با فشار 
مردم مواجه شدند، متهمان را به زیر پلی بردند 
و با شلیک گلوله به قتل رساندند. )بعدا پولیس 
ادعا کرد که متهمان سعی کرده اند اسلحه ماموران 
پولیس را بقاپند و به همین دلیل پولیس شلیک 

کرده است.(
چنین قتل های فراقانونی در هند به صورت 
آن،  دلیل  می گیرد.  قرار  استقبال  مورد  گسترده 
مقررات  رضایت بخش نبودن  که  می رسد  به نظر 
همین  در  است.  عدالت  اجرای  روند  کندی  و 
زنان  مصئونیت  عدم  به  که  نیست  کسی  حال 
سیاسی  قدرت  از  که  متجاوزان  مصئونیت  یا 

بیش تری برخوردارند، توجه کند.
افتادن هند به دام به بیگانه ستیزی، خشونت 
رهبران  از  روزافزون  مانند حمایت  بی خردی  و 
پوپولیست در سایر کشورها، یک بُعد اقتصادی 
مصرف  و  اشتغال  تقاضا،  کاهش  دارد.  نیز  مهم 
کرده  ناامید  و  سرخورده  را  افراد  از  بسیاری 
است. با این حال، این سیاست مداران هند هستند 
را  اقتصادی  تنگدستی  از  ناشی  احساسات  که 
سمت  به  را  ملی گرایان  و  ملی گرایی  سمت  به 

خشونت ترغیب می کنند.
پرسش این است، حاال که بی جی پی این کار 
را کرده است، آیا می تواند و اراده ی آن را دارد که 

روح شیطانی از بند رهاشده را از هند دفع کند؟

بی عدالتی، تبعیض و خشونت در هند چیز 
تازه ای نیست. با این حال در هند امروز، بی عدالتی، 
است  عادی شدن  حال  در  خشونت  و  تبعیض 
و حتا دولت در آن دست دارد. این عادی شدن 
و  تهاجمی  به شکل  هندو  ملی گرایی  ترویج  به 
به  فزاینده ای شبیه  به طور  سلطه جویانه ی آن که 
حکومت اوباش ها به نظر می رسد، کمک می کند. 
مورد  هند  مختلط  تمدنی  میراث  و  تنوع  امروز 
تهاجم قرار گرفته و ستون  دموکراسی بزرگ ترین 

دموکراسی جهان را به لرزه درآورده است. 
دولت  جاری،  سال  آگست  ماه  در 
نخست وزیر »نارندرا مودی« وضعیت ویژه منطقه 
»جامو و کشمیر« را که یگانه منطقه هند با اکثریت 
دو  به  را  منطقه  این  و  کرد  لغو  است،  مسلمان 
سرزمین الحاقی تقسیم کرد. جامو و کشمیر به این 
ترتیب تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی هند 
قانون  درآمد. وضعیت ویژه جامو و کشمیر در 
اساسی هند، این منطقه را از خودمختاری قابل 

توجه برخوردار کرده بود.
فرونشاندن  برای  هند  دولت  آن  از  پس 
کشمیر  و  جامو  در  را  سرباز  هزاران  ناآرامی ها 
محلی  سیاست مداران  سپس  و  کرد  مستقر 
سابق  متحدان  جمله  از  منطقه  این  برجسته ی 
»بی جی پی«  یا  جاناتا«  »بهاراتیا  حاکم  حزب 
مردم  بر  داد،  قرار  خانگی  بازداشت  تحت  را 
عادی این منطقه مقررات حکومت نظامی و بر 
کرد.  وضع  محدودیت  منطقه  این  به  رفت وآمد 

ارتباطات کشمیر با جهان بیرون نیز قطع شد.
کشمیری ها  بیش تر  گذشته  ماه  چند  در 
خاموشی  وجود  با  ندارند.  دسترسی  انترنت  به 
جهان  با  منطقه  این  ارتباط  قطع  و  انترنت 
کشمیر  و  جامو  از  پراکنده  گزارش های  بیرون، 
کشمیری ها  سرکوب  از  را  ترسناکی  تصویر 
به دست نیروهای مسلح ترسیم می کند. طبق این 
گزارش ها، غیرنظامیان به دلیل مواجهه با سرکوب 
گاز  از  )استفاده  مسلح  نیروهای  خشونت  و 
جدی  جراحات  رابری(  گلوله های  و  اشک آور 
را متحمل و هزاران نفر از مردم محلی، به شمول 

کودکان زندانی شده اند.

با این حال، »دیوان عالی هند« به جای دفاع 
از حقوق ساکنان جامو و کشمیر، جلسات دادگاه 
در مورد شکایات کشمیری ها را به تعویق انداخته 
است. بقیه مردم هند نیز عمدتا حمله به جامو و 
کشمیر را یا نادیده گرفته اند یا پذیرفته اند و یا از 

آن استقبال کرده اند.
در  »آسام«  ایالت  در  دیگری  حاال وحشت 
شمال شرقی ترین نقطه ی هند جریان دارد. در ماه 
ملی شهروندان«  »ثبت نام  مقامات طرح  آگست، 
نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  اما  کردند  منتشر  را 
خود  والدین  یا  خود  هویت  بودند  نتوانسته   که 
مارچ   24 از  قبل  انتخاباتی  فهرست های  در  را 
1971 ثابت کنند، از این لیست حذف شده اند. 
به  اکنون  »بی تابعیت«  افرادِ  این  از  بسیاری 

پروجکت سندیکتـ  جیاتی ُگش

مترجم: جلیل پژواک

زوال دموکراسی هند


