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چهار شنبه  ۲۳ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۰۷

سانسور راه حل نیست
را  پولیس  مسئوالن  داخله  وزارت 
است.  کرده  منع  رسانه ها  با  مصاحبه  از 
از  یک  هیچ  که  آمده  دستورالعمل  در 
نمی توانند  پولیس  فرماندهان  و  رؤسا 
شبکه های  در  یا  و  مصاحبه  رسانه ها  با 
اظهار  رسمی«  »موقف  از  اجتماعی 
بدون  داخله  کار وزارت  این  کنند.  نظر 
را  اطالعات  به  رسانه ها  دسترسی  شک 
محدودتر می کند و جریان آزاد اطالعات 
را آسیب می زند. از نظر حرفه ای این کار 
نوعی سانسور به حساب می آید و خالف 
قانون است. دلیل این کار وزارت داخله 
پولیس،  مسئوالن  آسیب پذیری  کاهش 
بیرون  به  اطالعات حساس  نکردن  درز 
گفته  کاری  اسرار  محرمانه ی  حفظ  و 
کاهش  به  کمکی  دالیل  این  اما  شده، 
آسیب پذیری پولیس نمی کند. نیاز است 
که این کار از طریق آموزش حرفه ای به 
پولیس  افراد  اگر  گیرد.  پولیس صورت 
را  غیرمحرمانه  و  محرمانه  اطالعات 
آموزش های  و  دهند  تشخیص  هم  از 
این  به  نیازی  باشند،  دیده  را  حرفه ای 
نگرانی نیست که ممکن است پولیس از 

طریق دادن اطالعات آسیب پذیر شود. 
ادارات  سخن گویان  که  اطالعاتی 
در اختیار رسانه ها قرار می دهند، اغلب 

معلومات سوخته،...

۲ ۲

دبیر کل ناتو: 

طالبان به کاهش خشونت و 
آینده ی صلح آمیز افغانستان متعهد باشند

افزایش درگیری های 
مرگبار میان نیروهای 
ترکیه و سوریه در ادلب

اطالعات روز: با وقوع درگیری های 
مرگبار جدید در ادلب سوریه، تنش ها 

میان آنکارا و...
۶

۱۷۲ جنگ جوی طالب در 
غـور و هـرات به نیروهای 

دولتی تسلیم شدند
کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرده است که 172 جنگ جوی 

گروه طالبان به شمول...
۳

الکساندر نوری سرمربی 
موقت هرتابرلین شد

عنوان  به  کلینزمن  یورگن  دستیار 
سرمربی موقت تیم هرتابرلین انتخاب 

شد...

دورتموند،  آلمانی  ستاره  جان،  امره 
معتقد است که این تیم در برخی مواقع 

باید در...

امره جان: 
دورتموند باید کثیف بازی 

کردن را یاد بگیرد!

۷

۷

بازی دوگانه ی مقتدی صدر افغانستان و ناکامی در ملت سازی؛ 
کتمان کنیم یا اعتراف؟

اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
دیروز  صبح  انتحاری  انفجار  که  است  کرده 
)سه شنبه( در ساحه ی چهارراهی قنبر در مربوطات 
طالبان  سوی  از  کابل  شهر  امنیتی  پنجم  حوزه ی 

انجام شده است.
داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 

گفته است که در این انفجار...

شکایت  حکومت  سخن گویان  از  رسانه ها 
و  نمی دهند  جواب  آن ها  تماس های  به  که  دارند 
و مشخص  مرتبط  بدهند، جواب های  اگر جواب 
این  روزنامه نگار  یک  به عنوان  من  نمی گویند. 
ادعای رسانه ها را رد می کنم و با تأکید می گویم که 
سخن گویان عزیز با مسئولیت شناسی و تعهد تمام 

به مأموریت ها تعیین شده رسیدگی و...

حمله ی انتحاری طالبان 
در حوزه ی پنجم امنیتی کابل 

شش کشته و ۱۳ زخمی 
بر جای گذاشت

گفت وگو با دو سخن گوی 
حکومت | طنز

مادر  یک  دلو(   21( دوشنبه  روز   4:30 ساعت  حوالی 
متری   500 حومه ی  در  »یکاب دشت«  منطقه ی  در  دختر  و 
جنوب شهر سرپل در خانه ی شان به ضرب گلوله به گونه ی 

مرموزی به قتل رسیدند.
نیروهای پولیس حدود سه ساعت پس از وقوع رویداد 
به محل حادثه می رسند. جسدهای آنان حوالی ساعت 7:30 
می شوند.  داده  انتقال  سرپل  والیتی  شفاخانه ی  به  صبح 
عامالن رویداد قبل از رسیدن پولیس به ساحه، فرار می کنند. 
پولیس تا کنون هیچ کسی را در پیوند به قتل این دختر و 

مادر بازداشت نکرده است.
روزنامه  با  صحبتی  در  زنان  امور  رییس  حبیبی،  نبیال 
اطالعات روز از این مادر به نام »ضعیفه« و از دختر او نیز 

به نام »مهرجان« نام می برد...

۵ ۴ ۳

۲

۳

مقتدی صدر همواره چهره ی سیاسی بحث برانگیزی در 
دمدمی   محبوب ترین،  شیعه  روحانی  این  است.  بوده  عراق 
رهبران  میان  در  رهبر  پیش بینی ترین  غیرقابل  و  مزاج ترین 
شیعه است. پایگاه عظیم مردمی وی تقریبا در هر انتخابات 
پارلمانی که در عراق از سال 2003 به این سو برگزار شده،  
مقتدی  به موجب آن  او ساخته و  برای  بلوک قدرت مندی 
سیاست  عرصه  در  دیگری  هرکس  از  بیش  توانسته  صدر 

عراق مانور دهد.
زندگی سیاسی صدر پر از چرخش های 180 درجه ای و 
حرکات جنجالی بوده است. او یکی از معدود رهبران شیعه 
بود که در دوره صدام حسین عراق را ترک نکرد و همچنین 
یکی از معدود رهبرانی بود که با حضور امریکا در کشورش 
پس از سال 2003 به صورت علنی مخالفت کرد. طی جنگ 
داخلی-فرقه ای عراق بین سال های 2004 تا 2008، او گروه 

شبه نظامی »جیش المهدی« را...

قتل های مرموز زنان در سرپل؛ 
چهار زن در شش روز گذشته 

کشته شده اند

در آستانه ی آغاز نیمه ی دوم قرن 18، افسری ماجراجو 
ارتش  اوزبیک  فرماندهی یگان های پشتون و  و ورزیده  که 
قدرت  خالی  از  بود،  شده  واگذار  او  به  افشار  نادرشاه 
ناشی از مرگ نادرشاه افشار استفاده کرد و به کمک قبایل 
پشتون های جنوب افغانستان فعلی و برخی از خوانین قوم 

هزاره، سلسله ی قدرتمند درانی ها را در قندهار بنیان نهاد.
پادشاهی درانی به محض تأسیس، گسترش حاکمیت اش 
را در دستور کار قرار داد و قلمروش را از نیشاپور تا حوالی 
دهلی نو و از بلخ و بخارا تا اقیانوس هند در جنوب گسترش 
داد. این قدرت نوظهور اما زمانی که حساسیت دو امپراتوری 
رقیب و قدرتمند آن زمان، بریتانیای کبیر و تزارهای روس 
و  روس ها  کرد.  گیر  بزرگ«  »بازی  تور  در  برانگیخت،  را 
انگلیس ها در رقابت و نزاعی پیچیده بر سر محدود کردن 

قدرت پادشاهی درانی و جلوگیری از...



صفحه ویـژه جـوانان
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سیگار: در جریان مأموریت بازسازی افغانستان بیش از دوهزار و ۲۰۰ نفر جان باخته اند
اطالعات روز: بازرس ویژه ایاالت متحده ی امریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( 
گفته است که در جریان حمالت بر مأموریت بازسازی افغانستان در 17 سال گذشته بیش 

از دوهزار و 200 نفر کشته و حدود سه هزار نفر دیگر زخمی شده اند.
در گزارش سیگار که دیروز )سه شنبه، 22 دلو( منتشر شده، آمده است که این افراد در 

بازه ی زمانی 2002 الی 2019 میالدی در افغانستان کشته و زخمی شده اند.
در این گزارش که زیر نام »هزینه ی انسانی« نشر شده، گفته شده است که از 2002 
میالدی تا اخیر 2019 میالدی دوهزار و 214 نفر در میدان های غیرجنگی کشته شده اند که 

284 نفر آن شهروندان امریکایی بودند.
جان ساپکو، بازرس ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنان 
گفته است که از میان 284 امریکایی، 216 نفر آنها نظامی و 68 نفر دیگرشان غیرنظامی 
بوده اند. به گفته ی ساپکو، در این مدت یک هزار و 578 شهروند افغان به شمول 131 نظامی 

و یک هزار و 447 غیرنظامی نیز کشته شده اند.
براساس این گزارش سیگار، از کشورهای عضو ائتالف ناتو 100 شهروند و از سایر 

کشورها نیز 124 شهروند در جریان مأموریت بازسازی در افغانستان کشته شده اند.

هستند.  بی ربط  و  به دردنخور 
نیاز  آن  به  رسانه ها  که  اطالعاتی 
قرار  اختیارشان  در  معموال  دارد، 
خبرنگاران  دست کم  یا  نمی گیرد. 
حداقل  به  می توانند  مشکل  با 
معنای حق  یابند.  دست  اطالعات 
نیست  این  اطالعات  به  دسترسی 
که اطالعاتی را که منبع می خواهد 
دهد،  قرار  رسانه ها  اختیار  در 
اطالعاتی  معناست  این  به  بلکه 
در  دارد  نیاز  آن  به  رسانه ها  که 
اختیارشان قرار داده شود. موارد که 
طبقه بندی شده  اطالعات  به عنوان 
یا محرم دانسته می شود، در قانون 
است.  محدود  و  دارد  صراحت 
حرفه ای  به لحاظ  دیگر،  سوی  از 
فاش  را  محرم  اطالعات  رسانه ها 
اداره ی  هیچ  نباید  پس  نمی کند. 
حکومتی به بهانه ی اطالعات محرم 
دست به سانسور و ممنوعیت بزند. 
روزنامه   30 حدود  پیش  هفته ی 
از  نامه ای  امضای  با  رسانه  و 
وضعیت بد دسترسی به اطالعات 
اعتراض کردند. در نامه ی اعتراضی 
رسانه ها، نام وزارت داخله نیز در 
در  که  بود  ادارات حکومتی   جمع 
ضعیف،  اطالعات  دادن  زمینه ی 
دوگانه و فریبنده عمل کرده است.

در  گسترده  فساد  از  نگرانی 
دو  دارد.  وجود  داخله  وزارت 
سال قبل رییس جمهور اشرف غنی 
وزارت داخله را قلب فساد خواند. 
جریان  ممنوعیت  می رسد  نظر  به 
آزاد اطالعات نوعی سرپوش ذاشتن 
نگرانی  دست کم  یا  است  فساد 
هفته  دو  است.  فساد  افشاشدن  از 
پیش یک افسر پولیس در کابل با 
گذاشتن یک ویدیو در شبکه های 
برداشت  رازی  از  پرده  اجتماعی 
که نشان می داد مقام های بلندپایه ی 
در  تبه کاران  با  پولیس  حوزه های 
دستورالعمل  با  هستند.  ارتباط 
چنین  راه  داخله  وزارت  تازه ی 
می شود.  بسته  افشاگری هایی 
هیچ گاهی چنین اطالعات از طریق 
به  داخله  وزارت  سخن گویان 
این رو،  از  نمی شود.  داده  رسانه ها 
این کار وزارت داخله مایه نگرانی 
اطالعات  آزاد  جریان  به  و  است 
صدمه می زند. هیچ  مسئول دولتی 
و خصوصی  اجازه ی کتمان ارائه ی 

معلومات را ندار د. 
حکومت افغانستان بارها گفته 
که با فساد مبارزه می کند. پس نباید 
از افشای اطالعات بترسد. در 18 
سال گذشته، بخش قابل توجهی از 
نقض  و  اداری  و  مالی  فسادهای 
نهادهای  توسط  قانون  حاکمیت 
دولت و زورمندان را رسانه ها افشا 
و گزارش کرده است. رسانه ها در 
تالش ها و اقدامات هرچند ناکافی 
مبارزه  راستای  در  که  ضعیفی  و 
حاکمیت  نقض  و  اداری  فساد  با 
قانون صورت گرفته، سهم برجسته 
و انکارناپذیر داشته اند. پس هر نوع 
اطالعات،  آزاد  جریان  محدودیت 
می تواند  ممنوعیت  و  سانسور 
بخش  در  به ویژه  رسانه ها  کار 
محدود  را  تحقیقی  روزنامه نگاری 
کند. با محدود شدن حق دسترسی 
گرفتن  رونق  روند  اطالعات،  به 
جامعه ی آزاد، گزارش دهی از فساد 
و نقض حاکمیت قانون و نظارت 
سیاسی  توسعه ی  آن،  پی گیری  از 
نوپای  دموکراسی  از  حفاظت  و 
افغانستان دچار عقب گرد می شود. 
به همین این لحاظ، انتظار رسانه ها 
به جای  که  است  این  حکومت  از 
سیاسی،  و  زودگذر  شعارهای 
درازمدت  و  استراتژیک  برنامه ای 
روی  اطالعات  آزاد  جریان  برای 
در  را  خود  تعهد  و  بگیرد  دست 

عمل نشان دهد.
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اعالم  کابل  شهرداری  روز:  اطالعات 
کرد که نخستین وکیل گذر زن در کابل در 
مربوطات حوزه ی سوم این شهر تعیین و به 
کارش آغاز کرده است. پیش از این برای 
هر ناحیه شهرداری کابل نیز یک معاون زن 

تعین شده بود.
 22 )سه شنبه،  دیروز  کابل  شهرداری 
زهره  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  دلو( 
ایوبی نخستین بار به حیث وکیل گذر کارته 
سخی در ناحیه ی سوم شهر کابل تعیین و 

به کارش آغاز کرده است. هدف از انتخاب 
این زن به عنوان وکیل گذر، برجسته کردن 
نقش زنان در مدیریت شهری عنوان شده 

است.
خانم ایوبی در پی دستور رییس جمهور 
افزایش نقش زنان در مدیریت  برای  غنی 
شهری به حیث وکیل گذر تعیین شده است. 
را  ایوبی  خانم  انتخاب  کابل  شهرداری 
به حیث وکیل گذر کارته سخی شهر کابل 
در تاریخ این اداره بی پیشینه خوانده است.

مهتاب عالمی، معین خدمات شهری و 
کابل، نصیراحمد  محیط زیست شهرداری 
احمدی، رییس ناحیه، نمایندگان پولیس و 
امنیت ملی، وکالی گذر و اعضای شورای 
در  سخی  کارته  باشندگان  و  ناحیه  زنان 
مراسم معرفی زهره ایوبی حضور داشته اند.

دلو  شانزدهم  در  غنی  رییس جمهور 
ناحیه ها  زنان  نمایندگان  با  نشستی  در 
کابل  شهرداری  از  کابل  ولسوالی های  و 
خواسته بود که در هر ناحیه ی کابل 2 وکیل 

گذر از میان زنان انتخاب کند.
او همچنان گفته بود که یک اداره تمام 
برای  و  نمی تواند  حل  را  زنان  مشکالت 
انسجام مشکالت زنان به یک شورای قوی 

زنان نیاز است.
پیش از این تمامی وکالی گذر مردان 
بودند. کار وکالی گذر ایجاد هماهنگی میان 
مردم و شهرداری و رسانیدن پیشنهادهای 
مردم محل به ادارات مربوط به شهرداری 

است از کارهای وکالی گذر است.

اولین وکیل گذر زن در کابل به کارش آغاز کرد

ینس  روز:  اطالعات 
ناتو  کل  دبیر  استولتنبرگ، 
به  باید  طالبان  که  می گوید 
افغانستان  در  خشونت  کاهش 
کشور  این  صلح آمیز  آینده ی  و 

متعهد باشند.
که  استولتنبرگ  آقای 
پیش  دلو(   22 )سه شنبه،  دیروز 
وزیران  روزه ی  دو  نشست  از 
صحبت  بروکسل  در  ناتو  دفاع 
ناتو  که  گفت  همچنان  می کرد، 
صلح  روند  تا  می کند  تالش 

سریع تر  چه  هر  افغانستان 
پیشرفت کند.

از  ناتو  که  کرد  تأکید  او 
متحده ی  ایاالت  تالش های 
امریکا برای پایان دادن به جنگ 
حل  راه  یک  به  دست یابی  و 
حمایت  افغانستان  در  صلح آمیز 

می کند.
عین حال  در  ناتو  کل  دبیر 
افزود که بهترین راه برای ایجاد 
شرایط برای صلح در افغانستان، 
و  کمک  آموزش،  حمایت، 

این  امنیتی  نیروهای  به  مشاوره 
کشور است.

به  خطاب  استولتنبرگ 
میدان  در  آنان  که  گفت  طالبان 
نمی رسند  پیروزی  به  جنگ 
به  خشونت  کاهش  با  باید  و 
بین االفغانی  گفت وگوهای 

حاضر شوند.
از  بخشی  در  او 
صحبت هایش گفت که امریکا و 
و  رفته  افغانستان  به  یکجا  ناتو 
در مورد تنظیم سطح نیروها و یا 

خروج احتمالی از این کشور نیز 
باهم یکجا تصمیم می گیرند. او 
تأکید کرد که ناتو تا زمان ایجاد 
شرایط برای صلح در افغانستان 

باقی می ماند.
که  کرد  عالوه  استولتنبرگ 
مأموریت حمایت قاطع در حال 
نیروهای »شجاع«  تغییر است و 
علی رغم  افغانستان  امنیتی 
شرایط دشوار، قوی تر می شوند.

به  حالی  در  ناتو  کل  دبیر 
طالبان  تعهد  و  کاهش خشونت 

افغانستان  صلح آمیز  آینده ی  به 
تأکید کرده است که صبح دیروز 
)سه شنبه( یک حمله ی انتحاری 
در  قنبر  چهارراهی  ساحه ی  در 
امنیتی  پنجم  حوزه ی  مربوطات 

شهر کابل رخ داد.
است  گفته  داخله  وزارت 
انتحاری  حمله ی  این  در  که 
شش نفر به شمول دو غیرنظامی 
نفر   13 و  کشته  نظامی  و چهار 
غیرنظامی  به شمول هشت  دیگر 

و پنج نظامی زخمی شده اند.

دبیر کل ناتو: 
طالبان به کاهش خشونت و آینده ی صلح آمیز افغانستان متعهد باشند

عیسا قلندر

رسیده  قتل  به  خانه اش  در  دلو(   18( جمعه  روز  بامداد 
است. به گفته ی او، کبودی هایی که بر بدن زرمینه مانده، 
نشان می دهد که او بر اثر ضرب وشتم »افراد مسلح« به قتل 

رسیده است.
آتیال نوری، رییس شبکه ی جامعه ی مدنی سرپل به 
نقل از نزدیکان این خانم می گوید که او در خانه اش به قتل 
رسیده است. او ابتدا مورد لت وکوب قرار می گیرد و سپس 
با ضرب گلوله به قتل می رسد. تا کنون کسی در پیوند به 

این رویداد بازداشت نشده است.
همچنان براساس گفته های مسئوالن محلی، »فرزانه« ی 
درگیری ها  جریان  در  جدی   16 تاریخ  در  نیز  ساله   17
ساحه ی  در  طالبان  جنگ جویان  و  دولتی  نیروهای  میان 
»پنجشیر« شهر سرپل کشته شده اند. یک منبع صحی در 
خانم  این  که  می گوید  اما  سرپل  عامه ی  ریاست صحت 
قرار گرفته است:  نیز  بر گلوله، مورد ضرب وشتم  عالوه 
»دختر خانمی که از ساحه ی پنج شیر به شفاخانه منتقل شد، 
هم مرمی خورده بود و هم ضرب وشتم شده بود. چندین 
جای بدن او کبود بود که نشان می دهد او پیش از شلیک 

گلوله، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.«
اما سخن گوی والی سرپل می گوید که این خانم از 

سوی جنگ جویان طالبان هدف قرار گرفته است.
همچنان یک دخترخانم 17 ساله در تاریخ 19 جدی 
ربوده  والیت  این  بلخاب  ولسوالی  از  مرموز  به گونه ی 
شده است. به گفته ی سخن گوی والی سرپل تا کنون از 
تأکید  او  نیست.  در دست  این دختری خبری  سرنوشت 
کرد که دو نفر به  اتهام این مفقودی بازداشت شده است و 

تحقیقات نیز جریان دارد.
میزان بلند خشونت علیه زنان در سرپل

از آغاز سال روان خورشیدی ته به حال بیش از 160 
این  زنان  امور  ریاست  در  زنان  سوی  از  شکایت  مورد 
والیت به  ثبت رسیده است. از این مجموع 84 مورد آن 
نبیله  بوده است.  متباقی آن، قضایای حقوقی  خشونت و 
حبیبی می گوید که در جمع این موارد خشونت، 14 مورد 

قتل نیز به ثبت رسیده است.
از سویی هم به گفته ی خانم حبیبی، در مدت 11 ماه 
گذشته، 62 مورد اقدام به خودکشی زنان نیز در ریاست 
امور زنان این والیت به ثبت رسیده است که اکثریت آنان 

با خوردن زهر اقدام به خود کشی کرده اند. 
رییس امور زنان سرپل همچنان تأکید می کند که آمار 
ثبت شده در نهادهای دولتی و حقوق بشری به مراتب کم تر 

از واقعه های است که در سراسر این والیت رخ می دهد.
اجباری،  ازدواج های  خانوادگی،  مشکالت  فقر، 
اعتیاد، ایجاد محدودیت برای زنان در خانواده ها و جامعه، 
رویدادهای  تعقیب نشدن  و  روانی  و  روحی  مشکالت 
خشونت علیه زنان از جمله ی عوامل اصلی این خشونت ها 

شهرک والیت غور به نیروهای دولتی تسلیم شده اند.
وزارت دفاع همچنان گفته است که 12 جنگ جوی 
دیگر طالب به شمول یک فرمانده شان به نام نصرالدین با 
سالح های سبک و سنگین شان در ساحه ی دره ی تخت 
به  پیش  روز  دو  هرات  والیت  شریف  چشت  ولسوالی 

نیروهای امنیتی و دفاعی تسلیم شده اند.
این وزارت افزوده است که این جنگ جویان طالب 
در نتیجه ی فشارهای نظامی »کم سابقه«ای که از چند ماه 

رسانه ها از سخن گویان حکومت شکایت دارند که به تماس های 
مرتبط  جواب های  بدهند،  جواب  اگر  و  نمی دهند  جواب  آن ها 
ادعای  این  روزنامه نگار  یک  به عنوان  من  نمی گویند.  مشخص  و 
با  عزیز  که سخن گویان  می گویم  تأکید  با  و  می کنم  رد  را  رسانه ها 
مسئولیت شناسی و تعهد تمام به مأموریت ها تعیین شده رسیدگی و 
به پرسش های خبرنگاران جواب می دهند. اگر باور ندارید، این دو 

مصاحبه کوتاه را با دو سخن گوی ارشد حکومت بخوانید:
تماس،  بار   16 از  بعد  و  بود  مصروف  محترم  سخن گوی 

خوشبختانه تماس هفدهم را جواب داد.
- سالم، من خبرنگارم و چند سوال داشتم.

- حکومت وحدت ملی در خدمت خبرنگاران قرار دارد.
- اخیرا رسانه ها از حکومت شکایت کردند و گفتند که به آن ها 

اطالعات نمی دهید. درست است؟
- هیچ محدودیتی وجود ندارد، ما همیشه و همه روز از ساعت 
9 صبح تا 5 بعدازظهر در خدمت رسانه ها قرار داریم. آن ها دروغ 

می گویند.
- وقتی شما پاسخ گو هستید، چرا رسانه ها اعتراض دارند؟

- رسانه ها اعتراض ندارند. فقط پنج درصد آن ها با تحریک افراد 
مغرض و مفسد می خواهند فشار سیاسی وارد کنند و باج بگیرند.

را  آن  هیچ صورت  به  که شما  بگذریم  موضوع  این  از  اگر   -
نمی پذیرید، پرسش دیگر این است که آقای غنی به بهانه ی حمایت 
یا مردمی را به دوستان و  از سرمایه گذاران چقدر زمین های دولتی 

یارانش توزیع کرده است؟
- ببینید در حال حاضر ویروس کرونا به یک تهدید جهانی مبدل 
شده و اگر خدای نخواسته به افغانستان برسد، رییس جمهور اولین 

کسی ست که بسیار غمجن خواهد شد و دیگر این که...
- ببخشید من چیزی دیگری پرسیدم، به خیالم متوجه نشدید.

- خوب صحیح متوجه شدم، من بی سواد نیستم. توهین نکنید. 
اگر اجازه تان باشد من دکترا دارم. چیز مهم در حال حاضر انتخابات 
است. بعضی ها از همین حاال وارخطا شده و پی درپی جلسه می گیرند 
صاحب  رییس  آفرین  اما  نپذیرند.  را  انتخابات  نتیجه  رقم  چه   که 
جمهور را که نیم ساعت هم از تایم کاری اش کم نکرده و بی صبرانه...

- صحیح است. گفت وگوهای صلح...
- در مورد صلح خدمت شما به عرض برسانم که خداوند تبارک 
و تعالی در قرآن گفته که صلح خوب است. اما متأسفانه بعضی از 
افغانستان که همه آن ها را مثل پشک واضح می شناسند،  تیکه داران 
چنگ به پوست صلح انداخته و تالش دارند به اندازه ی توان پوست 
سفیرهای  مالقات  به  و  کنند  کاال  برای خود چپن  و  بکنند  پشم  و 

کشورهای خارجی بروند.
- دیدگاه طالبان در مورد حکومت چیست؟

- ببینید من یک فکاهی یادم آمد. میگه بچه یک مردکه جوان 
شده بود و یک روز از پدر خود در مورد آینده خود پرسید، پدرش 
برایش گفت که بچیم تو هنوز خودت در خطری، مخصوصا از طرف 
کو. حالی شما  بیرون  از سرت  ره  آینده  فکر  عبدالسبحان.  کاکایت 
بسیار  عبدالسبحان  کاکای تان  که  باشید  خود  تشویش  به  رسانه ها 

خطرناک است، به تشویش حکومت نباشید.
- ببخشید یک سوال ویکی پیدیایی هم بپرسم، برای سردردی 

کدام تابلیت خوب است؟
پرستامول،  ریلیف،  به نام  دخترچاپ  تابلیت  همو  پنادول،   -
آسپرین، دسپرین، کولدن، شربت OBH+، بروفین و استراحت در 
بادنجان  مالته و  کینو،  تازه،  آرام خوب است. بعضی ها ماست  اتاق 

رومی را هم توصیه می کنند.
- تشکر از شما بابت این مصاحبه ی غلیظا علمی. من بروم با 

سخن گوی دیگر مصاحبه دارم.
با چند روز سرگردانی، موفق شدم به سخن گوی دیگر تماس 

بگیرم. بعد از احوال پرسی یک راست مصاحبه را شروع کردم.
- دولت برای بهبود اقتصاد در سال آینده چه برنامه روی دست 

دارد؟
- تالش حکومت این است که در 28 راستا برنامه های عملی 
روی دست بگیرد. مقدمات این برنامه ها در پنج سال گذشته از طرف 

حکومت چیده شده و انشاءاهلل...
- دو مورد عمده ی این فعالیت ها را بگویید.

اعالم  از  بعد  گرفته خودش  تصمیم  رییس صاحب جمهور   -
با حضورداشت  در یک محفل رسمی  آن را  انتخابات شخصا  نتایج 
شخصیت ها، علما، جوانان و نمایندگان جامعه جهانی با مردم شریک 

کند.
چه  روی  پاکستان  دفاع  وزیر  با  دیدارش  در  رییس جمهور   -

موضوعاتی بحث کرده؟
مقامات  با  دیدارهایش  تمامی  در  کشور  رییس جمهور   -
کشورهای دیگر همیشه منافع علیای افغانستان و مردم شریف را در 
نظر می گیرد. رییس جمهور بارها ثابت کرده که افغانستان هیچ چاره ای 
جز این که روی پای خود بایستد ندارد. خواهش رییس صیب جمهور 
از مردم و به ویژه سیاسیون افغانستان این است که از فرصت های خفته 
در اعماق زمین و دل کوه های سر به فلک افغانستان استفاده کنیم و 
مردم فقیر افغانستان را به یکی از ثروت مندترین و آسوده ترین ملت 

جهان تبدیل کنیم.
- اگر اجازه باشد من فرار کنم.

هر  می گذارد.  احترام  فرار  آزادی  به  ملی  وحدت  حکومت   -
شهروند حق دارد از هر جا که دلش می خواهد و تا هرجا که زورش 

می رسد، فرار کند.

حوالی ساعت 4:30 روز دوشنبه )21 دلو( یک مادر 
و دختر در منطقه ی »یکاب دشت« در حومه ی 500 متری 
جنوب شهر سرپل در خانه ی شان به ضرب گلوله به گونه ی 

مرموزی به قتل رسیدند.
وقوع  از  پس  ساعت  سه  حدود  پولیس  نیروهای 
حوالی  آنان  جسدهای  می رسند.  حادثه  محل  به  رویداد 
ساعت 7:30 صبح به شفاخانه ی والیتی سرپل انتقال داده 
می شوند. عامالن رویداد قبل از رسیدن پولیس به ساحه، 
فرار می کنند. پولیس تا کنون هیچ کسی را در پیوند به قتل 

این دختر و مادر بازداشت نکرده است.
نبیال حبیبی، رییس امور زنان در صحبتی با روزنامه 
اطالعات روز از این مادر به نام »ضعیفه« و از دختر او نیز 
مادر  گفته ی خانم حبیبی،  به  می برد.  نام  »مهرجان«  به نام 
آنان  بوده اند.  نیز 23 ساله  کشته شده 40 ساله و مهرجان 
بودند که در یکاب دشت  باشنده ی اصلی روستای »آغو« 

زندگی می کردند.
براساس گفته های او، هیچ گونه سرنخی که پولیس 
را کمک کند تا عامل این رویداد را شناسایی کند، وجود 

ندارد.
در  قتل ها  این گونه  از  مورد  آخرین  آنان  کشته شدن 
والیت ناامن سرپل در شمال کشور می باشد. بنا بر آمارهای 
زنان و شفاخانه ی والیتی سرپل، سه خانم  امور  ریاست 
دیگر در جریان پنج روز گذشته به گونه ی مرموز در شهر 
سرپل و ولسوالی سوزمه قلعه ی این والیت کشته شده اند.

روستای  ساکنان  دلو(   17 )پنج شنبه،  پیش  روز  پنج 
»کورک عربیه« شهر سرپل که در حاکمیت گروه طالبان 
قرار دارد، جسد »شفیقه« ی 23 ساله را به شفاخانه انتقال 
دادند. براساس گفته های منابع صحی، عامالن این رویداد 
جسد سربریده شده ی او را در خریطه ای پیچانده و آن را 
در جوی آب انداخته بوده اند. ساکنان محل پس از یافتن 
جسد، آن را به نیروهای امن و نظم عامه در منطقه ی مرزی 

حاکمیت دولت و طالبان تحویل می دهند.
و  وقت  چه  خانم  این  که  نشده  مشخص  کنون  تا 
در چه زمانی کشته شده است. اما مسئوالن صحی تأیید 
می کنند که عالوه بر بریدن سر او، آثار لت وکوب نیز در 

بدنش بوده است.
بازداشت  او  قتل  به ظن  را  این خانم  پولیس شوهر 
پولیس  تحقیقات  که  می گوید  امانی  ذبیح اهلل  است.  کرده 
همچنان جریان دارد، اما تا به حال دالی بر دست داشتن او 

در این قضیه ثابت نشده است.
»زرمینه« قربانی دیگری است که به گونه ی مرموز در 
رسیده  قتل  به  »سوزمه قلعه«  ولسوالی  »دوآبه« ی  روستای 
بود،  سرپل  شهر  »پیش باغ«  اصلی  باشنده ی  که  او  است. 
حدود شش ماه پیش با یک مرد در ولسوالی سوزمه قلعه 
او  که  می گوید  سرپل  زنان  امور  رییس  می کند.  ازدواج 

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است 
که 172 جنگ جوی گروه طالبان به شمول چهار فرمانده 
این گروه در والیت های غور و هرات به نیروهای دولتی 

تسلیم شده اند.
این وزارت دیروز )سه شنبه، 22 دلو( در اعالمیه ای 
گفته است که 160 جنگ جوی گروه طالبان به شمول سه 
فرمانده شان به نام های عبداهلل، محمدیوسف و مال سرور 
ولسوالی  »اسطوره«  و  »شیربچه«  »جام«،  روستاهای  در 

و خودکشی زنان خوانده می شود.
کابل  در  مدافع  وکیل  عزیزی،  جمیله  آن ها  عالوه بر 
معتقد است که آگاهی دهی زنان از طریق رسانه ها نیز در 
مواردی منجر به خشونت می شود: »هنگامی که زنان در 
دهات و نقاط دوردست از طریق رسانه ها متوجه می شوند 
نقض  و حقوق شان  این حق  و  دارند  و حقوقی  که حق 
موضوع  این  می زند.«  دادخواهی  به  دست  آنان  می شود، 
و  برخوردها  با  افغانستان  مردساالر  جامعه ی  برای  اما 
پس لرزه هایی مواجه می شود که به گفته ی خانم عزیزی در 

اکثر مواقع منجر به خشونت ها می شود.
حقوق شان،  از  زنان  آگاهی  عدم  همچنان  او 
و  کشور  در  حقوقی  مشاوران  از  آنان  دسترسی نداشتن 
به خصوص در مناطق دوردست را از دیگر عامل خشونت 
علیه زنان عنوان می کند. به باور او، در عدم آگاهی از این 
موضوعات، زنان و مردان در مورد مشکالت شان تصامیمی 

می گیرند که به خشونت می انجامد.
ترس از خانه نشین شدن زنان

بلندبودن میزان خشونت علیه زنان در والیت سرپل 
و  اجتماعی  فعالیت های  در  زنان  حضور  که  شده  باعت 
ادارات دولتی کم رنگ باشد. با این حال زنان در این والیت 
توانسته مبارزه کنند و حضور و فعالیت شان را در جامعه 

چشم گیر کنند.
مدنی  جامعه ی  شبکه ی  رییس  گفته های  براساس 
سرپل، زنان هم اکنون در نهادهای مختلف اعم از دولتی و 
غیردولتی و بخش های مختلف جامعه سهم بگیرند. آتیال 
شانه به شانه ی  سرپل  والیت  در  زنان  که  می گوید  نوری 
مردان در فعالیت های مختلف اجتماعی سهم می گیرند و 
امنیتی،  نهادهای  ادارات دولتی ملکی،  »در  دارند:  حضور 
نهادهای مدنی زنان حضور گسترده  بازار تجارتی، و در 

دارند.«
سرپل  در  زنان  مدنی  فعاالن  از  سعیدی،  گالب 
دادن  با  والیت  این  سنتی  جامعه ی  در  زنان  که  می گوید 
قربانی های »جبران ناپذیری« به این حضور دست یافته اند 
و ممانعت های و دشواری های زیادی را از سطح خانواده 

تا جامعه  برداشته اند.
دوام خشونت ها علیه زنان در سرپل اما دوباره باعث 
بزند و  آسیب  زنان  فعالیت های  و  به حضور  که  می شود 
تمامی دست آوردهای زنان در این والیت را آسیب بزند. 
خانم سعیدی می گوید که هم اکنون زنان در این والیت در 
حدی رسیده اند که بتواند در حوزه های خصوصی زنان از 
جمله نوعیت پوشش خودشان تصمیم بگیرند. همین طور 
در حوزه ی عمومی نیز زنان نقش فعالی دارند و در اکثر 
تصمیم گیری ها حضور فعال دارند: »اما افزایش خشونت ها 
به این حضور ما آسیب می زند و ما را مجبور می کند که 

در خانه بنشینیم.«

بدینسو در برابر این گروه وارد شده، مجبور شده اند که به 
نیروهای دولتی تسلیم شوند.

از  از بیش  این حال، وزارت دفاع گفته است که  با 
یک ماه بدینسو 582 جنگ جوی طالب در ولسوالی های 
شهرک والیت غور و چشت شریف والیت هرات و 10 
جنگ جوی دیگر این گروه در والیت فاریاب به نیروهای 

دولتی تسلیم شده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

گفت وگو با 
دو سخن گوی حکومت

منطقه ی مرزی نیمروز به 
سرزمین تهمت زنی و بدگمانی 
بدل شده است. مقامات 
افغان ایران را به تالش برای 
رشوه دادن به مقامات افغان 
به منظور به تأخیرانداختن 
کار ساخت وساز این سد 
متهم کرده اند. در سال 2011، 
یک فرمانده طالبان ادعا کرد 
که ایران 50 هزار دالر برای 
منفجرکردن این سد به 
او پیشنهاد کرده است.

جلیل رونق

قتل های مرموز زنان در سرپل؛ 
چهار زن در شش روز گذشته کشته شده اند

حمله ی انتحاری طالبان در حوزه ی پنجم امنیتی کابل شش کشته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشت
پایدار و باعزت نیز وجود دارد.

را  حمله  این  نیز  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
جنایت ضدبشری و نقض کامل ارزش های انسانی، اسالمی و 
اخالقی دانسته است. آقای عبداهلل گفته است: »تروریستان با 
چنین حمالتی، پرونده ی جنایت و وحشت شان را قطورتر و 
شرم ساری و قساوت شان را بیشتر می سازند. این حمالت عزم 

مردم افغانستان را برای شکست تروریزم جزم تر می سازد.«
برای  اروپا  اتحادیه  ویژه ی  نماینده ی  کوبیا،  روالند 
کشتر  توقف  خواستار  تویتری  پیام  یک  در  نیز  افغانستان 
از  همچنان  کوبیا  آقای  است.  افغانستان شده  در  غیرنظامیان 
عامالن رویداد دیروز در کابل خواسته است که در صورتی 
قصابی،  به جای  باید  شود،  شنیده  می خواهند صدای شان  که 

سیاست را پیشه کنند.

کرده  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
است که انفجار انتحاری صبح دیروز )سه شنبه( در ساحه ی 
چهارراهی قنبر در مربوطات حوزه ی پنجم امنیتی شهر کابل 

از سوی طالبان انجام شده است.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله گفته است که 
در این انفجار شش نفر به شمول دو غیرنظامی و چهار نظامی 
کشته و 13 نفر دیگر به شمول هشت غیرنظامی و پنج نظامی 
زخمی شده اند. آقای رحیمی همچنان گفته است که نیروهای 
امنیتی یک عراده موتر بمب گذاری شده را نیز از محل رویداد 

کشف و خنثی کرده اند.
دلو(   22 )سه شنبه،  دیروز  صبح   7:00 ساعت  حوالی 
شهر  امنیتی  پنجم  حوزه ی  در  قنبر  چهارراهی  در  انفجاری 
کابل رخ داد. پس از آن وزارت داخله اعالم کرد که یک فرد 

انتحاری مواد همراهش را در نزدیکی چهارراهی قمبر منفجر 
کرده است.

فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این انفجار را به عهده 
معلومات  »براساس  است:  گفته  رحمی  نصرت  اما  نگرفته، 
ابتدایی این حمله توسط طالبان تروریست انجام شده است.« 

طالبان تا هنوز به این ادعا پاسخ نداده اند.
واکنش ها

رییس جمهور اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و 
قطع  پایان خشونت،  افغانستان خواهان  مردم  که  است  گفته 

جنگ، آتش بس و صلح پایدار و باعزت هستند.
آقای  از  نقل  به  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
اسالمی  جمهوری  دولت  اولویت  صلح  که  است  گفته  غنی 
افغانستان است و تعهد و برنامه ی واضح برای رسیدن به صلح 

۱۷۲ جنگ جوی طالب در غور و هرات به نیروهای دولتی تسلیم شدند

حکمتیار: صلح خواست تمام مردم است، هیچ فرد و نهادی حق وتوی آن را ندارد
برگزار کند، اما نباید رییس و اعضای کابینه ی آن در انتخابات 

ریاست جمهوری نامزد باشند.
راه  از  تنها  افغانستان  جنگ  که  گفت  حال  عین  در  او 
مذاکرات بین االفغانی قابل حل است و این مذاکرات باید در 
صورت امکان در داخل افغانستان و در غیر آن در یک کشور 

بی طرف برگزار شود.
گفت وگوی  در  دخیل  طرف های  که  افزود  حکمتیار 
ادغام  آزادی زندانیان و  به آتش بس،  باید متعهد  بین االفغانی 
متعهد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  در  دولت  مسلح  مخالفان 

باشند.
نزدیک  آینده ی  در  دارد  احتمال  که  گفت  همچنان  او 
این  اما اگر  امریکا و طالبان امضا شود،  توافقنامه صلح میان 
توافقنامه به امضا نرسد، مسئولیت به دوش امریکا خواهد بود.
این در حالی است که تیم های مذاکراتی امریکا و طالبان 
از حدود یک سال پیش به این طرف در دوحه، پایتخت قطر 
ادامه دارد. امریکا و طالبان یک بار به امضای توافقنامه ی صلح 
امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  اما  بودند،  شده  نزدیک 
یک  به شمول  نفر   12 کشته شدن  دلیل  به  را  صلح  مذاکرات 
سرباز امریکایی در یک حمله ی طالبان در کابل متوقف کرد.

این مذاکرات هرچند در شانزدهم ماه قوس از سر گرفته 
وزارت خارجه ی  ویژه ی  نماینده ی  زلمی خلیل زاد،  اما  شد، 
امریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به افغانستان گفته 

بود که این مذاکرات پیشرفت قابل مالحظه نداشته است.

اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  روز:  اطالعات 
میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  یکی  و 
می گوید که صلح مهم ترین قضیه ی ملی و خواست تمام مردم 
افغانستان است و هیچ فرد و نهادی حق »وتو«ی آن را ندارد.
یک  در  دلو(   22 )سه شنبه،  دیروز  که  حکمتیار  آقای 
نشست خبری در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت که تا 
کنون در مورد صلح در داخل کشور اجماع سیاسی به وجود 

نیامده است. 
او همچنان تأکید کرد که هنوز هم هیچ مرجع قابل قبول 
و با صالحیتی که بتواند در رابطه به صلح، طرح صلح و هیأت 

مذاکره کننده ی صلح تصمیم بگیرد، ساخته نشده است.
رهبری  به  انتخاباتی  تیم  سه  که  کرد  پیشنهاد  حکمتیار 
خودش، اشرف غنی و عبداهلل یکجا با شخصیت های سیاسی 
که در محور حامد کرزی، رییس جمهور پیشین جمع شده اند 
باید باهم توافق کنند تا از این طریق اجماع سیاسی به میان 
آید. به گفته ی او، افراد و چهره های سیاسی که حول این چهار 

مجموعه گرد آمده اند، همه بانفوذ هستند.
کنار  در  مجموعه  این چهار  نشست  که  حکمتیار گفت 
بی انجامد،  صلح  مورد  در  سیاسی  اجماع  به  می تواند  آن که 
تعیین  را  باصالحیت  و  قانونی  مرجع  می تواند یک  همچنان 
و تعریف کند که بتواند در مورد موضوعات مرتبط به صلح 

تصمیم بگیرد.
صالحیت های  که  کرد  تأکید  اما  اسالمی  حزب  رهبر 

این مرج تصمیم گیری باید پیش از پیش تعریف شود و در 
مذاکرات صلح نیابد فراتر از صالحیت های تعریف شده گام 

بردارد.
پیش از این عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور و یکی 
نیز گفته بود که  انتخابات ریاست جمهوری  نامزدان  از  دیگر 
صلح خواست جمعی مردم افغانستان است و وزارت دولت 
در امور صلح نمی تواند به تنهایی کار صلح را در کشور به 

پیش ببرد.
از سویی هم، گلبدین حکمتیار در بخشی از صحبت هایش 
ایجاد  سال  یک  مدت  برای  موقت  حکومت  یک  که  گفت 
را  انتخابات  دارد  مسئولیت  این حکومت  که  او گفت  شود. 

جسدهای مادر و دختری که روز دوشنبه در سرپل کشته شدند/ عکس: آتیال نوری
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خادم حسین کریمی

افغانستان و ناکامی در ملت سازی؛ 
کتمان کنیم یا اعتراف؟

بوده که در آن، هویت، ارزش ها، فرهنگ و منافع و 
تحمیل شده  اقوام  دیگر  بر  قوم  غلبه ی سیاسی یک 
است. در این روایت، مادامی که از مشارکت سیاسی 
برچسب  یاد شده،  مطالبه ی شهروندی  به عنوان یک 
تخریب وحدت ملی خورده است. معنای تلویحی و 
حتا مستقیم این رویه، پذیرش غلبه ی سیاسی یک قوم 

به عنوان مصداق وحدت و منفعت ملی است.
کتمان شکست پروسه ی ملت سازی یا اعتراف؟

کارگاه  یک  در  من  دلو،  ماه  نخست  هفته ی  دو 
آموزشی که از طرف انستیتوت صلح ایاالت متحده 
 35 حدود  کردم.  شرکت  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
جوان افغان از قندهار، بلخ، ننگرهار، کابل و کاپیسا، 
خشونت پرهیز«  اعمال  و  صلح  اعمار  »هماهنگی 
موسوم به SNAP را از چند آموزگار افغان و خارجی 
آموزش دیدند. در این کارگاه، اتفاقی افتاد که برای من 

یک رخداد و خاطره ی ماندگار و برجسته است.
میان  کارگاه  فضای  اول،  روزهای  در 
اشتراک کنندگان، مملو از تکلف، تعارف و شعارهای 
به  عمدتا  اشتراک کنندگان  بود.  غیرواقعی  و  فریبنده 
کنار همدیگر می نشستند،  در  تبار و والیت  تفکیک 
دختران به جز چند نفر محدود سر به زیر و ساکت 
بودند و در مجموع یک فضای سنگین و پر از تظاهر 
بر کارگاه حاکم بود. با وصف یک تکلف و بی  اعتمادی 
ریاآمیز و مخفی، در مقام سخن اما، از چهارسو شعارها 
و ادعاهای صمیمت، برادری و وطنداری بلند بود. »ما 
با  افغان ها  نداریم،  منازعه ای  و  اختالف  هیچ  هم  با 
هم برابرند، هرنوع تعصب و تبعیضی مردود است و 
افغان ها شکافی میان خود ندارند.« این سخنان، فصل 

مشترک ادعاهای اکثریت بود.
در سومین روز کارگاه، یک گفت وگوی نمادین 
برگزار  اشتراک کنندگان  میان  چندساعته  تمرینی  و 
قومی،  سیاسی،  اختالفات  گفت وگو،  موضوع  شد. 
فرهنگی و تاریخی افغان ها بود. آغاز برنامه با رد مکرر 
نفرت  و  اختالف  هرنوع  نفی  و  گفت وگو  موضوع 
بود.  همراه  افغانستان  در  اجتماعی  و  قومی  سیاسی، 
به ناگهان، سخنی، مقاومت در برابر پذیرش واقعیت 
را شکست؛ »اگر افغان ها با هم هیچ مشکلی ندارند، 
دلیل چهل سال جنگ، خشونت، برادرکشی و رخ دادن 
رقت بارترین کشتارها و جنایت ها چیست؟ ملتی که 
یک پارچه است و خصومتی ندارد، چرا چهل سال با 

هم می جنگند؟«
و  قومی  خصومت های  و  اختالف ها  پذیرش 
اجتماعی، گفت وگویی را که قرار بود به اختصار و 

اپوزیسیون، شبه نظامیان خود را حفظ و در مواردی 
نوسازی کرد. هم دولت و هم اپوزیسیون توانستند 
را  موقعیت صدر  این  بیایند.  کنار  کار صدر  این  با 
باشد.  داشته  دوگانه ای  سیاسی  زندگی  تا  کرد  قادر 
هر  در  تقریبا  و  حاکم  طبقه  عضو  یک سو  از  او 
دیگر  از سوی  و  بود  کلیدی دولت شریک  تصمیم 
با اپوزیسیون عراق که برای تغییر سیاسی دست و پا 

می زدند، ارتباط نزدیک داشت.
طی 9 سال گذشته، صدر از طریق بسیج مردم به 
ریختن به جاده های عراق، حامی اصلی جنبش های 
اعتراضی این کشور بود. اصالحات شعار همیشگی 
او بود. به این معنا که او می خواست ساختار سیاسی 
و  بازآرایی  اما  نکند،  تغییر  خود  کلیت  در  موجود 
آجندای  همین  کند.  تغییر  نهادی  ترتیبات  لحاظ  به 
اصالحات محور بود که اعتراض ها را برای دولت و 
طبقه حاکم سیاسی عرق بی ضرر نگه داشت. هرگاه 
که اعتراض ها به اوج خود می رسید، صدر اولتیماتوم 
اصالحات  وعده ی  می داد،  دولت  به  جدیدی 
می گرفت و معترضان را به خانه های شان می فرستاد.

درون  پیش  از  بیش  را  صدر  استراتژی  این 
دولت عراق قدرت مند ساخت و مخالفان سیاسی اش 
بیش تر تحت فشار قرار گرفتند. اما بازی های سیاسی 
شد  باعث  آن،  از  ناشی  تنش  و  نماند  نادیده  صدر 
شود.  تقسیم  دسته  دو  به  معترضان  اردوگاه  که 
سیاست مداران قدیمی که معتقد به اتحاد »تاریخی« 
با صدر بودند با کسانی که از صدر برای موج سواری 
سیاسی  منافع  به  دست یابی  به منظور  اعتراض ها  بر 

بیش تر انتقاد می کردند، تقابل پیدا کردند.
با این حال، در خزان سال گذشته به نظر رسید که 
بازی سیاسی صدر عمرش به پایان رسیده است. در 
اول اکتبر 2019، اعتراض های در عراق به راه افتاد 
که نسبت به گذشته شدیدا متفاوت بودند. معترضان 
بودند.  سیاست زده  کم تر  و  خودجوش تر  جوان تر، 
بسیاری از معترضان، هواداران سیاسی صدر بودند، 
اما خودشان با تصمیم خود و بدون دستور شخص 
تأکید  بودند و  به خیابان ها ریخته  یا گروه دیگری، 
می کردند که این بار نمی خواهند کسی »موج سواری« 

کند. 
متوجه  عراق  امنیتی  دستگاه  و  دولت  وقتی 
از  نیست،  اعتراض ها  این  پشت  صدر  که  شدند 
خشونت علیه معترضان استفاده کردند. در هفته اول 
اعتراض ها بیش از 100 نفر کشته و حدود 3 هزار 

فشار قرار می دهد تا رهبری جنبش اعتراضی عراق 
را به دست گیرد. در 29 اکتبر 2019، او شخصا در 
سینه ی  به  رد  معترضان دست  اما  ظاهر شد،  نجف 
او زدند و صدر به ایران بازگشت. واضح بود که او 
شکست خورده است و بنابراین یک ماه بعد عبدال  

مهدی استعفا داد.
ابومهدی  و  سلیمانی  کشته شدن  این حال،  با 
عراق«،  مردمی  بسیج  »نیروهای  معاون  المهندس، 
دستاوردهای  و  بود  نظام  برای  بزرگی  شوک 
معترضان را در معرض خطر قرار داد؛ زیرا عناصر 
طرفدار ایران در عراق تالش کردند خشم فرقه ای را 

در این کشور دامن بزنند.
این وقایع بازی را برای صدر که آن زمان حس 
داد.  تغییر  بماند،  وسط  در  نمی تواند  دیگر  می کرد 
گفته می شود که او باور کرده بود که اعتراض ها دیگر 
برای اصالحات نیست، بلکه برای تغییراتی است که 
صحنه  در  را  او  راحت  و  مناسب  جایگاه  می تواند 

سیاسی عراق به خطر اندازد.
افراد نزدیک به مقتدی صدر می گویند که ایران 
او را متقاعد کرده که اگر به عراق برگردد، جانش در 
معرض تهدید جدی قرار خواهد کرد و تهران تنها 
ایران  از وی محافظت کند در  در صورتی می تواند 
بماند. در ماه دسامبر 2019، یکی از دست یاران صدر 
گزارش داد که یک هواپیمای بدون  سرنشین خانه ی 
صدر را در نجف هدف قرار داده و بمب به دیواره ی 
بیرونی آن اصابت کرده است. با این حال او نگفت که 

چه کسی مظنون به انجام این حمله است.
طرف دار  نیروهای  به  که  گرفت  تصمیم  صدر 
او   ،2020 جنوری  ماه  اواسط  در  بپیوندد.  ایران 
بیرون راندن  برای  میلیونی  راهپیمایی  خواستار 
اما سطح مشارکت  از عراق شد  امریکایی  نیروهای 

در این راهپیمایی پایین بود.
معترضان خواستار توقف دخالت ایران و ایاالت 
متحده در عراق شدند و از تالش جریان صدر برای 
پس  اندکی  کردند.  انتقاد  جنبش شان،  منحرف کردن 
از آن، صدر کاله آبی های خود را برای جدا کردن 
»خراب کاران و مختل کنندگان« از صف معترضان، به 
بین کال ه آبی های  خیابان ها فرستاد. در درگیری که 
صدر و معترضان اتفاق افتاد، هفت نفر کشته و 150 

تن دیگر زخمی شدند.
تمام این وقایع با جریان تویت های متناقض از 
جانب صدر همراه بود. او طی چهار هفته  اعتراض ها، 
نخست به اهداف معترضان مشکوک بود و بعدا به 
حامی آن ها تبدیل شد، سپس هواداران خود را پس 
کرد  جمع  خیابان ها  از  امریکایی  ضد  راهپیمایی  از 
معترضان  به  برای حمله  را  آن ها  آخر  مرحله  در  و 
مردم  داشت،  انتظار  او  آنچه  برخالف  اما  فرستاد. 
برای نشان دادن همبستگی خود با جنبش اعتراضی، 

میدان های شهر را ترک نکردند.
استراتژی  دیگر  شکست  با  مواجهه  در  صدر 
خود احتماال فکر تازه ای کرده است. نشانه های اولیه 
تغییر احتمالی در موضع او در آخرین تویت او تحت 

عنوان »منشور انقالب اصالحات« دیده می شود.
تا زمان نگارش این مطلب، هیچ یک از نزدیکان 
صدر به صورت حضوری با او هم کالم نشده اند. طبق 
گزارش ها، او از طریق پیام رسان فیسبوک و واتساپ 
با نزدیکان خود صحبت می کند. صدر همان طور که 
اهداف و مقاصد خود را از مردم پنهان نگه می دارد، 
نزدیکان خود را نیز در سایه نگه می دارد. اکثر پیروان 
و دست یاران او، مانند ما، از تویتر او درباره ی اهداف 

و حرکت بعدی اش آگاه می شوند.
این احتماال اولین باری است که صدر با پایگاه 
صدریست های  می شود.  شاخ به شاخ  خود  حمایتی 
دوآتشه او را ترک نخواهند کرد، اما واضح است که 
صدر دارد نفوذ خود بر مردم و خیابان ها را از دست 
بعدی  انتخابات  در  او  جایگاه  نتیجه،  در  می دهد. 

عراق ممکن است ضعیف تر باشد.
با  برخورد  این  نتیجه  در  صدر  تصویر  این که 
پایگاه مردمی اش چقدر خدشه دار می شود، تا هنوز 
قابل پیش بینی نیست. صدر تا زمانی که شبه نظامیان 
یک  همچنان  مطمئنا  باشد،  داشته  خود  با  را  خود 
باقی  عراق  سیاست  عرصه  در  قدرت مند  بازی گر 
واضح  فزاینده ای  طور  به  این حال،  با  ماند.  خواهد 
سیاسی  بازی  عراق  کنونی  اعتراضی  موج  که  است 

مقتدی صدر را به چالش کشانده است.

نفر زخمی شدند. این امر معترضان را عصبانی کرد 
و باعث شد خیلی های دیگر نیز به خیابان ها بریزند. 
در 25 اکتبر 2019، اعتراض ها با جوش و خروش 

بیش تر و قدرت مندتر از گذشته از سر گرفته شد.
به  گرفت  تصمیم  صدر  که  بود  آن زمان  در 
گرفت  تصمیم  او  شود.  ملحق  معترضان  اردوگاه 
به عنوان  بلکه  به عنوان رهبر معترضان،  نه  این بار  که 
حامی و محافظ آن ها عمل کند. صدر »کاله آبی ها« 
میدان های  به  را  خود  نظامی  شبه  گروه  اعضای  یا 
شهر فرستاد. قصد او از پیوستن به مذاکرات از در 
پشتی احتماال این بود که به تدریج رهبری معترضان 
را به دست گیرد، اما این بار، معترضان صدر را بهتر 
و  کردند  حفظ  را  خود  فاصله ی  آن ها  می شناختند. 
مطمئن شدند که خیمه های اعتراضی شان از جریان 
واضح  را  این  همچنین  معترضان  باشد.  جدا  صدر 
ساختند که هیچ رهبر سیاسی را نمی پذیرند. »مردم 
آن ها  اصلی  به شعار  خواهان سقوط رژیم هستند!« 
این بار  این ترتیب، روشن شد که آن ها  تبدیل و به 
فریب وعده ی اصالحات دولت را نمی خورند و به 

خانه های خود برنمی گردند.
گرفت،  شدت  معترضان  علیه  خشونت  هرچه 
شعار ضدایران آن ها نیز بیش تر شد. بسیاری معترضان 
ایران را به دست داشتن در سرکوب های بی رحمانه و 
مکرر اعتراض ها متهم کردند. جنرال قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران چندین بار از تهران به بغداد برای سمت وسو 
دادن واکنش دستگاه امنیتی عراق در برابر معترضان، 
سفر کرد. وقتی معترضان برای استعفای نخست وزیر 
عادل عبدال  مهدی فشار آوردند، ایران  حمایت خود 

را از او دوچندان کرد.
در  و  داشته  اقامت  ایران  قم  شهر  در  صدر 
بنابر  کرده.  تحصیل  آیت اهلل  مقام  برای کسب  آن جا 
گزارش ها، ایران از ماه سپتامبر 2019 صدر را تحت 

تشتت  نظر،  اختالف  فصل های  جدی ترین  از  یکی 
تالش  ظاهر،  در  اگرچه  می برند.  به سر  و خصومت 
شکاف هاست  کتمان  بر  اجتماعی  و  سیاسی  سیستم 
و  خصومت  تفنگ،  خون،  خشونت،  عمل،  در  اما 
اختالف نظرهای جدی و عمیق، کشور را به چندین 
پاره ساز و نوای خود  پاره تقسیم کرده است و هر 

می زند.
یکی از نامزدان ریاست جمهوری و معاون رییس 
نظم  که  کشوری  متحده؛،  ایاالت  پیشین  جمهوری 
سیاسی جدید افغانستان را پی ریخته و حیات و ممات 
و  نظامی  سیاسی،  گسترده ی  کمک  های  به  نظام  این 
است،  بسته  استراتژیک  حامی  و  شریک  این  مالی 
به تازگی سخنی در مورد افغانستان گفته که باب بحثی 
بزرگ و جنجالی را در این کشور باز کرده است. جو 
بایدن، یکی از نامزدان ریاست جمهوری ایاالت متحده 
در یکی از همایش های انتخاباتی ایاالت متحده چند 
روز قبل گفت که افغانستان کشوری چندپارچه است 
و ملت سازی در آن جا امکان ندارد. موضع آقای بایدن 
افغان ها را به دو جبهه ی مخالف تقسیم کرد. گروهی 
بر او تاختند و دیگری گفتند از قضا درست و به حق 

می گویی. در این سخن آقای بایدن چه نفهته است؟
آیا افغانستان یک ملت است؟

قانون اساسی و نظام سیاسی جدید،  توافق بن، 
مشارکت سیاسی اقوام را در قاعده به رسمیت شناخت 
و به رغم برخی اختالف ها و کاستی ها، شاخص های 
توحید اقوام افغانستان به عنوان یک ملت با مشترکات 
بن،  توافق  از  پس  کرد.  تثبیت  را  ملی  و  سرزمینی 
و  افغان ها  برای  افغانستان  در  ملت سازی  چشم انداز 

حامیان و شرکای بین المللی اش امیدوارکننده بود.
دو دهه پس از توافق بن، اکنون افغانستان یکی از 
حاد ترین اختالف نظرها، شکاف ها و بی اعتمادی های 
تجربه  را  معاصرش  حیات   اجتماعی   و  سیاسی 
می کند. تقریبا همه ی شاخص هایی که تعریف کننده و 
تشکیل دهنده ی یک ملت است، با بحران و نزاع مواجه 
است. توافقی بر سر پرچم ملی، سرود ملی، زبان ملی، 
ارزش های ملی، وحدت ملی، زعامت سیاسی واحد 
افغان ها  ملت بودن  بر  دال  مشترک  نمادهای  دیگر  و 
طرز  به  قومی  نفرت های  و  شکاف ها  ندارد.  وجود 
بر  توافقی  است.  افزایش  حال  در  مهاری  غیرقابل 
سر هویت ملی وجود ندارد. گروهی ساز »لر او بر، 
خواهان  آن سو  از  گروهی  و  می دهد  سر  افغان«  یو 
برگشت به خراسان تاریخی و بازتعریف جغرافیا و 

هویت کشور است؛ موردی که نشان می دهد افغان ها 
در مورد مرزهای سرزمینی شان توافق ندارند. عده ای با 
عصبیت و تحکم می خواهند همه ی شهروندان بپذیرند 
»افغان« است و گروه  این کشور  که هویت ملی در 
مقابل، با پرخاش و تندخویی این هویت را »جعلی 
بر  زبان، مضاف  بر سر  نزاع  می خوانند.  تحمیلی«  و 
این اختالف هاست. کشمکش بر سر اکثریت و اقلیت 
در وضعیتی که هیچ آمار حتا تقریبی از نفوس کشور 
و ترکیب جمعیتی اقوام وجود ندارد، هر از چند گاه 
زبانه می کشد و پایه ی برخی سهم بندی ها در نهادها را 

تشکیل می دهد.
شدیدترین  از  یکی  احتماال  میان،  این  در 
سر  بر  نزاع ها  و  اختالفات  منازعه،  موضوع های 
به  پشتون  سیاست مداران  سیاسی ست.  مشارکت 
دیگر  برای  سیاسی  مشارکت  در  محدودیت  اعمال 
قومی  تبعیض  اعمال  و  قدرت  منابع  انحصار  اقوام، 
پنج ساله ی  دوره ی  در  به ویژه  نزاع  این  متهم هستند. 
شد.  تشدید  و  گرفت  اوج  ملی  وحدت  حکومت 
به تفکیک  نهادهای کلیدی دولت  فهرست مسئوالن 
تعلق تباری این افراد نشان می دهد که به خاصه در 
نیمه ی دوم حکومت وحدت ملی، پشتون ها رهبری 

اکثریت نهادهای کلیدی دولت را در اختیار دارند.
مردم افغانستان از حداقل شاخص هایی که یک 
جامعه را به ملت تبدیل می کند، محروم اند و به این 
ملت  یک  افغانستان  که  کرد  ادعا  می توان  ترتیب، 
بخش  برای  افغان  واژه ی  همین  از  استفاده  نیست. 
ملی  هویت  به عنوان  کشور  شهروندان  از  بزرگی 
غیرقابل قبول است و آن ها خود را افغان نمی دانند. اما 
عجالتا چاره ای برای بکار نبردن اش نیست و این کلمه 
به عنوان هویت ملی مردم افغانستان در قانون اساسی 

جاری و نافذ، به رسمیت شناخته شده است.
مأموریت های  از  یکی  که  دهه ی گذشته  دو  در 
اصلی ائتالف بین المللی ضدتروریزم به رهبری ایاالت 
متحده در افغانستان، ملت سازی بوده، اما می توان ادعا 
است.  نبوده  موفق  پروسه  این  در  افغانستان  که  کرد 
ملت سازی در افغانستان در دو دهه ی گذشته بیش از 
آن که بر پایه ی پذیرش تنوع قومی و فرهنگی، مدارای 
سیاسی  مشارکت  شناختن  رسمیت  به  و  اجتماعی 
عادالنه و توسعه ی متوازن بوده باشد، بر معیار روایت 
»اکثریت-اقلیت« و غلبه ی فرهنگی و سیاسی یک قوم 
بر اقوام دیگر چرخیده است. در دو دهه ی گذشته، مراد 
از ملت سازی، هویت ملی، ارزش های ملی، فرهنگ، 
منافع و وحدت ملی و مشارکت سیاسی، پروسه ای 

افسری   ،18 قرن  دوم  نیمه ی  آغاز  آستانه ی  در 
ماجراجو و ورزیده  که فرماندهی یگان های پشتون و 
اوزبیک ارتش نادرشاه افشار به او واگذار شده بود، 
از خالی قدرت ناشی از مرگ نادرشاه افشار استفاده 
افغانستان  پشتون های جنوب  قبایل  به کمک  و  کرد 
فعلی و برخی از خوانین قوم هزاره، سلسله ی قدرتمند 

درانی ها را در قندهار بنیان نهاد.
گسترش  تأسیس،  محض  به  درانی  پادشاهی 
حاکمیت اش را در دستور کار قرار داد و قلمروش را از 
نیشاپور تا حوالی دهلی نو و از بلخ و بخارا تا اقیانوس 
هند در جنوب گسترش داد. این قدرت نوظهور اما 
زمانی که حساسیت دو امپراتوری رقیب و قدرتمند آن 
زمان، بریتانیای کبیر و تزارهای روس را برانگیخت، 
در تور »بازی بزرگ« گیر کرد. روس ها و انگلیس ها 
در رقابت و نزاعی پیچیده بر سر محدود کردن قدرت 
پادشاهی درانی و جلوگیری از تبدیل شدن این قدرت 
نوظهور به ابزار دست رقیب وارد شدند که در تاریخ 

به »بازی بزرگ« موسوم شده است.
در اوج قدرت و وسعت قلمرو پادشاهی درانی ها، 
بریتانیای کبیر و روس ها به صورت دوجانبه یک ترس 
مشترک داشتند. روس ها احتمال می دادند که بریتانیای 
کبیر از پادشاهی درانی برای نزدیک شدن به مرزهای 
امپراتوری شان استفاده کنند و بریتانیا نیز از همین خطر 
می ترسیدند. حاصل این ترس دوجانبه ی دو امپراتوری 
بزرگ، تمرکز بریتانیای کبیر بر تضعیف قدرت سیاسی 

و نظامی و محدود کردن قلمرو پادشاهی درانی بود.
بریتانیایی  هند  لشکرکشی  بار  چند  از  پس 
میان  که  خونینی  جنگ های  و  درانی  پادشاهی  به 
نوزده،  قرن  اواخر  در  داد،  رخ  انگلیس ها  و  افغان ها 
افغانستان کنونی با جلوس پادشاهی مقتدر و مستبد 
بر امارت کابل، شکل گرفت. امیر عبدالرحمان خان 
افغانستان  مرزهای  شناختن  رسمیت  به  بدل  در 
کشور  از خاک  بزرگی  بخش   واگذارکردن  و  کنونی 
در جنوب و شمال به انگلیس ها و روس ها، حمایت 
افغانستان  بر  حکومت اش  از  را  امپراتوری  دو  این 
جلب کرد. عبدالرحمان خان، سرکوب قبایلی که به 
شمال  هزارجات،  در  را  نمی نهادند  گردن  او  امارت 
روی  تمام  قاطعیت  و  قساوت  با  افغانستان  شرق  و 
دست گرفت و تمام نقاط افغانستان کنونی را به زور 
شمشیر، حکم تکفیر، کشتار دسته جمعی و به بردگی 

کشاندن مخالفان، تابع حاکمیت مرکزی کرد.
اعالم  بیستم،  قرن  سه-چهارم  در  افغانستان 
استقالل، آرامش نسبی، تصویب چند قانون اساسی، 
اعالم و اجرای مشروطیت و آزادی نسبی مطبوعات و 
احزاب سیاسی و اصالحات سیاسی هرچند اندک اما 
بی سابقه ای را تجربه کرد. در ربع چهارم قرن بیستم، 
یک بار دیگر، افغانستان دستخوش تجاوز نظامی شد. 
ارتش سرخ به افغانستان حمله کرد و مقاومت ملی 
افغان ها در برابر اشغال، جنگی را کلید زد که تا چهار 
درگیری  و  خشونت  آتش  به  را  کشور  بعد  دهه ی 

سوزاند.
از  سرخ  ارتش  خروج  و  اشغال  پایان  از  پس 
دولت  تشکیل  به  موفق  فاتح  مجاهدین  افغانستان، 
و  پایتخت  در  رقت بار  داخلی  جنگ  یک  و  نشدند 
در  مجاهدین  مختلف  گروه  های  میان  کشور  سراسر 
تأسیس  و  هجده  قرن  دوم  نیمه ی  آغاز  از  گرفت. 
منهای 9  افغانستان  بیستم،  اواخر  تا  ابدالی  پادشاهی 
حاکمیت  با  سراسر  کلکانی،  حبیب اهلل  حکومت  ماه 
پشتون ها  می شد.  اداره  تک قبیله ای  حتا  و  تک قومی 
در بیش از دو و نیم دهه، با اقتدار تمام بر افغانستان 
چند قومی حکومت کردند. با خروج ارتش سرخ از 
کشور، اکنون مطالبه ی مشارکت سیاسی میان همه ی 
محل  به  تک قومی،  حاکمیت  شکسته شدن  و  اقوام 
مجاهدین  گروه های  میان  داخلی  خونین  منازعه ی 

تبدیل شده بود.
داخلی،  خونین  جنگ های  سال  چند  از  پس 
به  دادن  پایان  شعار  با  جوان  مجاهدین  از  گروهی 
نزاع داخلی، از قندهار ظهور کردند و ظرف دو سال، 
امارت اسالمی را بر بیش از 90 درصد خاک افغانستان 
مطلقا  گروهی  تنها  نه  طالبان،  جنبش  کردند.  مسلط 
تک قومی بود که افراطی ترین سیستم سیاسی و دینی 

عصرش را بر افغانستان حاکم کردند.
هجده سال از شکست امارت اسالمی و تأسیس 
کشور  اما  می گذرد،  افغانستان  جدید  سیاسی  نظام 
میان شورشیان و جمهوری اسالمی افغانستان به دو 
نیمه تقسیم شده است. در حوزه ی جمهوری اسالمی 
افغانستان، شهروندان، احزاب و گروه های سیاسی، در 

سیاسی  چهره ی  همواره  صدر  مقتدی 
روحانی  این  است.  بوده  عراق  در  بحث برانگیزی 
غیرقابل  و  مزاج ترین  دمدمی   محبوب ترین،  شیعه 
است.  شیعه  رهبران  میان  در  رهبر  پیش بینی ترین 
انتخابات  هر  در  تقریبا  وی  مردمی  عظیم  پایگاه 
پارلمانی که در عراق از سال 2003 به این سو برگزار 
شده،  بلوک قدرت مندی برای او ساخته و به موجب 
آن مقتدی صدر توانسته بیش از هرکس دیگری در 

عرصه سیاست عراق مانور دهد.
 180 چرخش های  از  پر  صدر  سیاسی  زندگی 
درجه ای و حرکات جنجالی بوده است. او یکی از 
معدود رهبران شیعه بود که در دوره صدام حسین 
معدود  از  یکی  همچنین  و  نکرد  ترک  را  عراق 
رهبرانی بود که با حضور امریکا در کشورش پس از 
سال 2003 به صورت علنی مخالفت کرد. طی جنگ 
داخلی-فرقه ای عراق بین سال های 2004 تا 2008، 
او گروه شبه نظامی »جیش المهدی« را رهبری کرد. 
سنت  اهل  جامعه  علیه  خشونت  به دلیل  گروه  این 
بدنام است. همچنین همین گروه زمینه را برای تکثیر 

شبه نظامیان شیعه در عراق فراهم کرد.
با این وجود صدر پس از انتخابات سال 2010 
فرقه گرای  نخست وزیر  المالکی،  نوری  آن  در  که 
عراق برای دومین بار پیروز شد، سیاست معتدالنه ای 
را در پیش گرفت و با جامعه اهل سنت این کشور 
ارتباط برقرار کرد. در جنوری 2013 او تا جایی پیش 
رفت که برای ادای نماز اهل سنت به مسجد شیخ 

عبدال قادر گیالنی در بغداد رفت.
و  اردوگاه دولت  در  را  پایش  او همچنین یک 
نگه  دولت  اپوزیسیون  اردوگاه  در  را  دیگرش  پای 
از طریق جنبش سیاسی خود موسوم  داشت. صدر 
به »جریان صدر« در روندهای سیاسی عراق شرکت 
کرد و به دلیل پایگاه مردمی خود برای کسب کرسی 
پارلمان و وزارت خانه در دولت، رای کافی آورد. با 
این وجود، او علیه همین دولت تظاهرات راه اندازی 

کرد و خواستار اصالحات شد.
صدر سخت تالش کرد تا ارتباطات محکمی با 
اپوزیسیون عراق که عمدتا سکوالر و تحت تسلط 
فعاالن جامعه مدنی عراق بود، برقرار کند. همکاری 
او با جنبش های اعتراضی پیاپی عراق از سال 2011 
به این سو، صدر را قادر ساخت تا با اپوزیسیون وارد 
به طور  اپوزیسیون  شود.  فردی  به  منحصر  تعامل 
امثالهم  به عنوان مخالف هرچیزی که صدر و  سنتی 
این  می شود.  دیده  می کنند،  فعالیت  و  کار  آن  برای 
و  معترضان  منظر  از  دست کم  سکوالرها  با  تعامل 
ناخوشایند،  اتحاد  به  منجر  عراق  اعتراضی  جنبش 
صدر  جریان  و  آن ها  بین  ضروری  اما  نامحبوب 
رکن  به عنوان  را  شکننده  اتحاد  این  بسیاری  شد. 
اساسی برای بازسازی کشوری متنوعی چون عراق 
این  با  طرف  هردو  اعضای  اکثریت  اما  می دانستند. 

اتحاد راحت نبودند. 
و  حاکم  نخبگان  با  بازی  با  همزمان  صدر 

به صورت تمرینی برگزار شود به درازا کشاند و آن را 
به یک گفت وگوی عمیق و خودمانی و اعتراف های 
صادقانه و صمیمانه تبدیل کرد. پس از آن روز، تکلف 
و ریای سردی که بر فضای کارگاه حاکم بود، جایش 
را به صمیمتی آشکار و عریان داد. در روزهای بعد، 
برخالف اوایل کارگاه که اکثریت از ورود به گفت وگو 
و  رفته  طفره  قومی  اختالفات  و  شکاف ها  مورد  در 
برای برگزارشدن مجدد  تقاضا  آن را نفی می کردند، 
جلسات گفت وگو در مورد این موضوع افزایش یافت 

اما فرصتی نبود.
کارگاه،  تفریحی آخرین روزهای  برنامه های  در 
35 جوان افغان که برنامه را با تکلف و روابط به ظاهر 
صمیمی اما در واقع سرد و سنگین آغاز کرده بودند، 
همدیگر  با  و  دریدند  را  دوری  و  تکلف  پرده های 
در  جنسیتی  مرزهای  دیگر  بستند.  دوستی  عهد 
رفتارها و برخوردهای میان دختران و پسران چندان 
برجسته نبود. همه با هم آمیختند. روزی که کارگاه 
پایان رسید و اشتراک کنندگان عزم سفر به  به  رسما 
خانه هاشان کردند، شاهد صمیمانه ترین و طوالنی ترین 
کارگاه،  شب فرهنگی  اواخر  در  بودم.  خداحافظی ها 
رسول ملکزی، مردی حدودا 50  ساله از بلخ، مرا به 
می توانم  به سختی  »برادرم،  گفت:  و  گرفت  آغوش 
تو  از  که  غمگینم  بگیرم.  را  اشکم  ریزش  جلوی 

خداحافظی می کنم.«
افغانستانی که دهه ی سوم قرن بیست ویکم را در 
پیش دارد، مملو از تنش، نفرت و شکاف های قومی، 
اجتماعی و سیاسی است. واقع این است که عالمی از 
کینه  به  از سخن های  مسایل حل ناشده، خروارهایی 
قومی،  و  سیاسی  اختالف های  تبدیل شده،  نفرت  و 
نفرت ها و کینه های به جامانده از سال ها جنگ، جنون 
و  بزرگ  سوءتفاهم های  قومی،  عمدتا  کشتار های  و 
خطرناک فرهنگی و اجتماعی، اختالف های جدی بر 
سر اصول عمده ی زیست مشترک در یک جغرافیا با 
هویت مشترک، فقر، نبود خدمات آموزشی و فهرستی 
از مسایل مشابه، این کشور را به انبار باروتی تبدیل 
سیاسی  نظم  و  نیم بند  مدارای  اگر  که  است  کرده 
لرزان، آسیبی ببیند، این انبار انفجار می کند. فارغ از 
کتمان  و  سیاسی  خیرخواهانه ی  گاه  مصلحت های 
بار  را  افغانستان  می تواند  که  خطراتی  هدفمندانه ی 
دیگر به یک جنگ و کشتار رقت بار داخلی ببرد، واقع 
پشت  بالقوه  به صورت  احتمالی  که چنین  است  این 
درهای نظم سیاسی اجتماعی لرزان و بی ثبات اکنون 

دهان باز کرده است.
افغان ها در عمل و عالم واقع، نه امکان فرار از 
همدیگر و حل شدن در دیگر ملت های دنیا را دارند 
و نه می تواند به تجزیه  به عنوان یک راه حل آسان و 
قابل دسترس و عملی فکر کند. با بسته بودن این دو 
جغرافیای  در  مشترک  زندگی  جز  چاره ای  دریچه، 
مشترک و حل کردن اختالفات و دور ریختن کینه ها 
و خصومت های شان نیست. به نظر می رسد گام اول، 
پذیرش و به رسمیت شناختن اختالفات، خصومت ها، 
سیاسی،  درشت  و  انبوه  مسأله های  و  سوءتفاهم ها 
تاریخی و فرهنگی حل ناشده است. این رخداد، نه تنها 
امنیت، وحدت و همبستگی شعاری و جعلی افغان ها 
استحکام  و  خلق  به  می تواند  که  نمی کند  تهدید  را 
آغاز  دوم،  گام  شود.  منجر  ملی  وحدت  و  هویت 
شدن یک گفت وگوی فراگیر سیاسی و اجتماعی و 
پرهیز از عصبیت، مطلق انگاری و برتری جویی قومی 
تاریخی،  سیاسی،  وسیع  اختالف  است.  فرهنگی  و 
فرهنگی و اجتماعی میان افغان ها و ضرورت سخن 
گفتمان  یک  به  باید  اختالفات،  این  مورد  در  گفتن 

واقعی و ملی میان شهروندان افغانستان تبدیل شود.
کتمان و الپوشانی خصومت ها و نفرت ها و امتناع 
لجوجانه از گفت وگو و طرح  مسأله، تالشی محکوم به 
شکست و فربه کردن انبار نفرت ها و خصومت هاست. 
سیاسی  و  اجتماعی  مناسبات  بر  حاکم  بدیهیات 
شوخی بردار نیست. این بدیهیات می گوید مردمی که 
خصومت ها و نفرت های شان را پنهان و از گفت وگو 
که  پندار  این  به  می پرهیزند  تنش های شان  مورد  در 
پاک کردن صورت مسأله، به محو خود مسأله می انجامد 
یا سیاست ها و رویه های اجتماعی معطوف به غلبه ی 
قومی و نفی تنوع قومی و فرهنگی می تواند به پیروزی 
برسد، در نهایت به پیشگاه قضاوت خشونت، کشتار 
و تباهی خواهند رفت و تفنگ میان شان حکم خواهد 
شد. افغان ها در پروسه ی ملت سازی –فرض می کنیم 
که چنین پروسه ای به معنای درست آن وجود داشته– 
نفرت،  از  خرواری  با  افغان ها  خورده اند.  شکست 
خصومت، تنش و اختالفات قومی، سیاسی و فرهنگی 
آن ها  که  شاخص هایی  حداقل  از  و  می کنند  زندگی 
را به ملتی تبدیل کرده  باشد، بی بهره هستند. راه حل 
مهار این چندپارچگی خطرناک، اعتراف به شکست، 
اعتراف به تنش ها و خصومت ها و چاره جویی برای 
و  تفاهم  و  گفت وگو  طریق  از  فربه  مسأله های  این 

امتناع از برتری جویی و عصبیت است.

الجزیره - هیوا عثمانبازی دوگانه ی مقتدی صدر

مترجم: جلیل پژواک

مردم افغانستان از حداقل شاخص هایی که یک جامعه را به ملت تبدیل 
می کند، محروم اند و به این ترتیب، می توان ادعا کرد که افغانستان یک ملت 
نیست. استفاده از همین واژه ی افغان برای بخش بزرگی از شهروندان کشور 

به عنوان هویت ملی غیرقابل قبول است و آن ها خود را افغان نمی دانند.

»اگر افغان ها با هم هیچ مشکلی ندارند، دلیل چهل سال جنگ، خشونت، 
برادرکشی و رخ دادن رقت بارترین کشتارها و جنایت ها چیست؟ ملتی که 
یک پارچه است و خصومتی ندارد، چرا چهل سال با هم می جنگند؟«

افراد نزدیک به مقتدی صدر می گویند که ایران او را متقاعد کرده که اگر به 
عراق برگردد، جانش در معرض تهدید جدی قرار خواهد کرد و تهران تنها در 
صورتی می تواند از وی محافظت کند در ایران بماند. در ماه دسامبر 2019، یکی 
از دست یاران صدر گزارش داد که یک هواپیمای بدون  سرنشین خانه ی صدر 
را در نجف هدف قرار داده و بمب به دیواره ی بیرونی آن اصابت کرده است. 
با این حال او نگفت که چه کسی مظنون به انجام این حمله است.

صدر همزمان با بازی با نخبگان حاکم و اپوزیسیون، شبه نظامیان خود را حفظ 
و در مواردی نوسازی کرد. هم دولت و هم اپوزیسیون توانستند با این کار 
صدر کنار بیایند. این موقعیت صدر را قادر کرد تا زندگی سیاسی دوگانه ای 

داشته باشد. او از یک سو عضو طبقه حاکم و تقریبا در هر تصمیم کلیدی 
دولت شریک بود و از سوی دیگر با اپوزیسیون عراق که برای تغییر سیاسی 

دست و پا می زدند، ارتباط نزدیک داشت.
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اطالعیه تصمیم بر اعطای قرارداد

دیگو دالوت، ستاره پرتگالی منچستر یونایتد از 
هم وطن و هم تیمی جدید خود در این تیم یعنی 

برونو فرناندز تمجید کرد.
برونو فرناندز در تاریخ 1 فبروری و در جریان 
تساوی بدون گل منچستر یونایتد مقابل ولورهمپتون، 
اولین بازی خود را برای شیاطین سرخ انجام داد. این 
قوس  و  از کش  پس  و  زمستان  در  پرتگالی  ستاره 
های فراوان از اسپورتینگ لیسبون به منچستر یونایتد 
ترکیب  در  بیشتر  رفته  رفته  حاال  فرناندز  پیوست؛ 

شیاطین سرخ جا می افتد.
در  او  تیمی  هم  و  فرناندز  وطن  هم 
منچستریونایتد حاال به تمجید از این ستاره پرتگالی 
پرداخته است. دیگو دالوت در این باره گفت: " او 
طوری بازی می کند که گویی دو سال است که در 
این باشگاه حضور دارد. او با سایر بازیکنان تیم به 
خوبی هماهنگ شده و حضورش برای من نیز یک 
اتفاق خوب به حساب می آید. او یک بازیکن و البته 

شخصیت خارق العاده است."
دالوت درباره شرایط منچستر یونایتد نیز گفت: 
" منچستر یونایتد همیشه برای کسب جام ها و برنده 
شدن در بازی ها تالش می کند و ما نیز به همین 
دلیل اینجا هستیم. ما می خواهیم در پایان در جمع 

چهار تیم باالی جدول لیگ برتر قرار بگیریم."

دستیار یورگن کلینزمن به عنوان سرمربی موقت 
تیم هرتابرلین انتخاب شد.

چند  از  بعد  کلینزمن  یورگن  کیکر،  از  نقل  به 
سال حضور در فوتبال آمریکا به کشورش برگشت 
تا هدایت هرتابرلین را برعهده بگیرد.  کلینزمن پیش 
از این در فصل 2008-2009 هدایت بایرن مونیخ را 
برعهده گرفت اما قبل از اینکه فصل به پایان برسد 

از کار برکنار شد.
در  مربی  این  حضور  دوران  نیز  بار  این 
هرتابرلین کوتاه بود و این مربی بعد از چند بازی از 
سمت خود استعفا داد. کلینزمن اعالم کرد که مدیران 
باشگاه هرتابرلین از او حمایت الزم را انجام ندادند 

تا این مربی از سمت خود استعفا دهد.
کرد  اعالم  هرتابرلین  باشگاه  اساس  این  بر 
هدایت  سابقه  که  ایرانی  سرمربی  نوری  الکساندر 
عنوان  به  فعال  دارد،  کارنامه  در  نیز  را  وردربرمن 
سرمربی هدایت هرتابرلین را بر عهده خواهد داشت.

برابر  بوندسلیگا  در  هرتابرلین  بعدی  بازی 
پادربورن است و در این دیدار نوری وظیفه هدایت 

تیمش را عهده دار خواهد بود. 

دیگو دالوت:
فـرنـانـدز یـک بـازیـکن و 
شخصیت خارق العاده است

الکساندر نوری سرمربی 
موقت هرتابرلین شد

امره جان، ستاره آلمانی دورتموند، معتقد است که این 
تیم در برخی مواقع باید در نگرش خود تغییراتی ایجاد کند.

پس از استراحت زمستانی بوندسلیگا، تیم لوسین فاوره 
دوباره پا به مسابقات گذاشت و در سه بازی پیاپی مقابل 
آگزبورگ، کلن و یونیون برلین به سه پیروزی پرگل دست 
با شکست  این حال زنبورها در دو هفته گذشته  با  یافت. 
مقابل وردربرمن در جام حذفی و بایرن لورکوزن در بوندس 

لیگا مواجه شدند.
به  یوونتوس  از  زمستان  در  و  تازگی  به  که  امره جان 
تغییراتی  باید  تیم  این  که  است  معتقد  پیوست،  دورتموند 
ما   " گفت:  آلمانی  ستاره  این  کند.  ایجاد  خود  نگرش  در 

که  است  هفته  یک  فقط  من  می خوریم.  راحت گل  خیلی 
اینجا هستم اما این تیم پتانسیل زیادی دارد. باید یک چیز را 
یاد بگیریم: برای بیان دقیق آن، ما مجبوریم بعضی وقت ها 
کثیف بازی کنیم و در صورت مجبور شدن خطاهایی انجام 
دهیم." امره جان در ادامه گفت: " همه باید با هم دفاع کنند. 
همه ما باید چه از جلو و چه عقب از نظر دفاعی بهتر از 
قبل عمل کنیم. منظورم دروازه بان یا مدافعان نیست؛ منظور 
من همه است. من به تیم اعتقاد دارم و این موضوع را در 
مدت زمان کمی که کنار آنها بودم، متوجه شده ام. خود من 
در  را  موضوع  این  کنم.  عمل  ها  این  از  بهتر  می توانم  نیز 

آینده خواهید دید."

امره جان: دورتموند باید کثیف بازی کردن را یاد بگیرد!
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شده،  آغاز  ادلب  در  مخالفان  کنترل  تحت  مناطق  بازپس گیری  برای  روسیه 
تاکنون تعداد زیادی در هر دو جبهه کشته و صدها هزار نفر از مردم غیرنظامی 

نیز آواره شده اند.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعالم کرد که تعداد آوارگان ادلب و حلب 

به حدود 700 هزار نفر رسیده است.
به  پناهجویان را  از  این درگیری ها موج جدیدی  آنکارا نگران است که 
سوی ترکیه روانه کند. این در حالی است که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه 
در سال 2011، بیش از 3 میلیون و پانصد هزار نفر پناهجوی سوری به ترکیه 

پناه برده اند.

سوریه،  ادلب  در  جدید  مرگبار  درگیری های  وقوع  با  روز:  اطالعات 
تنش ها میان آنکارا و دمشق بار دیگر افزایش یافت.

به گزارش ایران اینترنشنال، شامگاه دوشنبه 21 دلو، دولت ترکیه که از 
برخی از گروه های شبه نظامی مخالف سوریه حمایت می کند، اعالم کرد که 

بیش از 100 سرباز ارتش سوریه را »خنثی« کرده است. 
دولت ترکیه معموال عبارت »خنثی کردن« را برای کشتن کسانی به کار 

می برد که از نظر دولت ترکیه »تروریست« هستند.
شدن  کشته  بر  عالوه  که  نوشت  بیانیه ای  انتشار  با  ترکیه  دفاع  وزارت 
»101 عضو رژیم، سه تانک و دو توپ انداز جنگی و یک هلیکوپتر« در حمله 

نیروهای ترکیه علیه نیروهای سوریه از بین رفته است.
هنوز سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه و دیگر رسانه ها این آمار اعالم 

شده از سوی دولت ترکیه را مستقال تایید نکرده اند.
این اقدام آنکارا کمی پس از آن صورت گرفت که پنج سرباز ترک روز 

دوشنبه از سوی نیروهای ارتش سوریه در ادلب کشته شدند.
به  سوریه  ارتش  حمله  در  که  کرد  اعالم  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
فرودگاه نظامی تفتناز در نزدیکی ادلب که نیروهای ترکیه در آن مستقر هستند، 

چند نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند.
از ابتدای ماه دسامبر که حمالت ارتش سوریه با حمایت هوایی ارتش 

افزایش درگیری های مرگبار میان نیروهای ترکیه و سوریه در ادلب

اینجا به من حسادت می کنند
انگشت اتهام گریزمان به سمت مسی؛در بارسا تنها هستم

مجله معتبر فرانس فوتبال به 
گریزمان  به  نزدیک  منابع  از  نقل 
فاش کرد که این بازیکن در بارسا 

احساس غربت می کند.
ستاره  گریزمان  آنتوان 
فرانسوی با حواشی فراوان تابستان 
امسال به بارسلونا پیوست. او که 
قرار بود تابستان 2018 از اتلتیکو 
راهی بارسا شود، تصمیم به تمدید 
سال  یک  ولی  گرفت  قراردادش 
بعد و پس از ناکامی های اتلتیکو 
در اللیگا و لیگ قهرمانان، نظرش 
توافق  به  بارسا  با  و  داد  تغییر  را 
رسید. باشگاه کاتاالن برای جذب 
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میلیون یورویی او را فعال کرد.

خوبی  شروع  اما  گریزمان 
اینجای  به  تا  و  نداشت  بارسا  در 
را  انتظارات  هنوز  نتوانسته  فصل 
فرانس  ادعای  طبق  کند.  برآورده 
که  است  معتقد  گریزمان  فوتبال، 
هم تیمی هایش به خاطر قهرمانی 
جام جهانی 2018 فرانسه به وی 
ها  بازی  در  و  کنند  می  حسادت 
کمتر به او پاس می دهند. گریزمان 
حمله  خط  در  که  است  معتقد 
بارسا تنهاست و به او بهای زیادی 

داده نمی شود.
لوانته  با  بازی  در  مثال  برای 
کرده  ادعا  اسپانیایی  های  رسانه 
بودند که مسی همواره سعی می 
توپ  صاحب  را  فاتی  آنسو  کرد 

راست  در سمت  گریزمان  و  کند 
به ندرت پاس دریافت می کرد.

و  حال  بود  قرار  گریزمان 
هوای تازه ای به خط حمله بارسا 
و  والورده  زمان  در  نه  ولی  بدهد 
نه اکنون با کیکه ستین او نتوانسته 

درخشش گذشته را تکرار کند.
فرانس فوتبال نوشته است که 
گریزمان خیلی زود دلتنگ اتلتیکو 
نظر  زیر  او  است.  شده  مادرید 
سیمئونه ستاره اول اتلتیکو بود و 
در خط حمله همه پاس ها به او 
می رسید. شرایطی که در بارسا از 

آن به دور است.
تاب  گریزمان  فعلی  هدف 
آوردن شرایط فعلی تا یورو 2020 

است و اگر اوضاع تغییر نکند، او 
اش  آینده  برای  جدید  تصمیمی 

خواهد گرفت.
اصلی  مقصر  فوتبال  فرانس 
در این زمینه را لئو مسی می داند. 
دوست  آرجانتینی  ستاره  فوق 
بارسا  به  تابستان  در  نیمار  داشت 
هنوز  و  گریزمان  نه  و  بپیوندد 

نتوانسته گریزمان را به عنوان هم 
تیمی جدید خود قبول کند و بین 
خوبی  چندان  ارتباط  نیز  دو  این 
طبیعتا  بارسلونا  در  ندارد.  وجود 
نداشته  خوبی  رابطه  مسی  با  اگر 
دشوار  تان  برای  شرایط  باشید، 
خواهد شد. او در بارسلونا حکم 

یک قدیس را دارد.

یوونتوس آماده یک انتقال بزرگ؛ پپ سرمربی رونالدو می شود؟
به نظر می رسد که باشگاه یوونتوس، 
خواهان به خدمت گرفتن سرمربی اسپانیایی 

منچسترسیتی یعنی پپ گواردیوال باشد.
به نظر می رسد که باشگاه  یوونتوس با 
منچستر  ترک  برای  گواردیوال  پپ  ترغیب 
دنبال  به  بیانکونری،  در  حضور  و  سیتی 

انجام یک انتقال پر سر و صدا باشد.
که  کرده اند  تایید  ایتالیایی  منابع 
سرمربی  آوردن  برای  یوونتوس  باشگاه 
منچسترسیتی به تورین اولین پیشنهاد خود 
آماده  شود،  می  هنگفتی  مبلغ  شامل  که  را 

کرده است.
گزارش  سان  نشریه  دیگر  طرف  از 
انتصاب  از  بعد  یوونتوس  باشگاه  که  داده 
مائوریتزیو ساری به عنوان سرمربی خود در 

تابستان، حاال از این ایتالیایی راضی نیست 
و  بزرگ  انتخابی  به عنوان  را  گواردیوال  و 

البته بهتر برای خود می بیند.
آ  آندره  یعنی  یوونتوس  باشگاه  رئیس 
آنیلی متقاعد شده که پپ گواردیوال حلقه 
از  آید.  می  به حساب  باشگاه  این  مفقوده 
طرف دیگر شرایط فعلی یوونتوس که بعد 
از شکست برابر ورونا به رتبه دوم جدول 
سقوط کرد، مائوریتزیو ساری و جایگاهش 

را به خطر انداخته است.
تا  حاضر  حال  در  گواردیوال  پپ 
تابستان سال 2021 با باشگاه منچسترسیتی 
قرارداد دارد و همچنین سالیانه 15 میلیون 
چه  اگر  می کند.  دریافت  حقوق  پوند 
خیلی  نتایج  جدید  فصل  در  منچسترسیتی 

زود  خیلی  را  قافله  و  نکرده  خوبی کسب 
قطع  طور  به  اما  است  باخته  لیورپول  به 
مسئوالن سیتی به راحتی حاضر به از دست 
دادن سرمربی اسپانیایی خود نخواهند بود.

این شایعات در حالی مطرح شده که 
لیگ  در  دیگر  هفته  دو  حدود  باید  سیتی 
قهرمانان اروپا به مصاف رئال مادرید برود؛ 
تیمش  و  گواردیوال  پپ  برای  که  دیداری 
با  آید.  می  حساب  به  حیاتی  چالش  یک 
لیگ  از  حذف  صورت  در  وجود  این 
قهرمانان اروپا، راضی شدن سیتی و حضور 
پپ گواردیوال در تورین خیلی هم دور از 
انتظار نخواهد بود؛ اتفاقی که می تواند رقم 
زننده یک همکاری فوق العاده جذاب بین 

گواردیوال و کریستیانو رونالدو باشد.

از چین  قطعات خودرو  نرسیدن  علت 
به خودروسازان بزرگ، تعطیلی کارخانه های 

مولد در چین بوده است.
تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  چین یکی 
قطعات و اجزای اصلی مورد نیاز در صنعت 

خودروسازی ست.
شهر »ووهان« که ویروس کورونا برای 
اولین بار در آن یافت شد در استان »هوبی« 
اصلی  مراکز  از  یکی  استان  این  واقع شده؛ 

قطعات خودروست.
فیات- ایتالیایی  شرکت  پیش  هفته 
کرایسلر گفته بود به دلیل نرسیدن قطعات از 
چین ممکن است تولید خودرو در یکی از 
کارخانه های اروپایی خود را تعطیل کند؛ این 
خودروسازانی  بلند  فهرست  به  هم  شرکت 
چین  به  محصول  تولید  برای  که  پیوست 

وابسته اند.
بسیاری از کارخانه جات چینی قرار بود 
دوشنبه هفته پیش و با پایان تعطیالت سال 
از آن ها تولید  باز شوند؛ بعضی  نوی چینی 
به دلیل  دیگر  بعضی  ولی  گرفتند،  سر  از  را 
نیروی  نبود  محدودیت های دولت محلی و 

کار کافی نتواستند تولید را شروع کنند.
انتظار می رود شرکت نیسان از دوشنبه 
آینده )هفدهم فبروری( در چین تولید خود 

را مجددا آغاز کند.
پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا

خسارت های اقتصادی شیوع کرونا کم 
نبوده و نه فقط چین بلکه اقتصاد جهانی را 
تحت تأثیر خود قرار داده است؛ هرچند رقم 

دقیقی از آن در دست نیست.
شیوع کرونا پیامدهای مختلفی را دربر 
و  مسافرتی  تورهای  لغو  از  است؛  داشته 
اقامتی  پروازها به چین و بسته شدن مراکز 
این کشور  در  تفریحی  اماکن  و  هتلها  نظیر 
بازارهای  در  سهام  ارزش  سقوط  تا  گرفته 

بورس و کاهش قیمت نفت.
یوان  ارزش  انسانی،  تلفات  افزایش  با 
چین در برابر ارزهای عمده شروع به کاهش 
ین  و  فرانک  دالر،  سبد  برای  تقاضا  و  کرد 

باال رفت.
از  هم  دیگر  کشورهای  بعضی  درآمد 
قرار  تحت الشعاع  چینی  گردش گران  محل 
گرفته است؛ به این مجموعه باید هزینه های 
باید  هم  را  ویروس  این  کنترل  و  درمانی 

اضافه کرد.
اولین  که  بود  جایی  »ووهان«  شهر 
شناسایی  آن  در  ویروس  این  به  مبتالیان 
و  شهری  فعالیت های  آن  از  پس  که  شدند 

رفت وآمد به این شهر ممنوع شد.

این شهر ششمین شهر پرجمعیت چین 
است که جمعیت آن حدود 11 میلیون نفر 

تخمین زده شده است.
یک  از  کم تر  پول  بین المللی  صندوق 
سال  در  چین  اقتصادی  رشد  پیش  ماه 
کرده  پیش بینی  درصد   6 را  میالدی   2020
بود؛ انتظار می رود با اتفاقات اخیر رقم این 
پیش بینی در گزارش های بعدی کاهش یابد.
شیوع  اقتصادی  خسارات  تحلیل  در 
سال  سناریوی چند  عده ای  کرونا،  ویروس 
قرار  اشاره  مورد  را  »سارس«  بیماری  پیش 

می دهند.
که  است  تنفسی  بیماری  نوعی  سارس 
پیدا  شیوع  چین  از  میالدی   2002 سال  در 
و به کشورهای دیگر سرایت کرد؛ در نقاط 
این  اثر  در  نفر   800 حدود  دنیا،  مختلف 

بیماری جان خود را از دست دادند.
در پی شیوع این بیماری، رشد اقتصادی 
چین در در سه ماهه دوم سال 2003 میالدی 
با دو درصد کاهش نسبت به فصل قبلی، به 

9 درصد کاهش یافت.
روند  البته  بیماری  این  کامل  مهار  با 
و  پیشرفت  سرعت  به  چین  اقتصاد  ترمیم 
رشد اقتصادی در سال 2003 به 10 درصد 

رسید.

خودروسازی  شرکت  روز:  اطالعات 
از  خودرو  قطعات  نرسیدن  به دلیل  نیسان 
جاپان  در  خود  کارخانه های  از  یکی  چین، 

را موقتا تعطیل می کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، نیسان اعالم 
کرده تولید خود را در یکی از کارخانه هایی 
که محصوالتی نظیر »ایکس تریل« و »سرنا« 
تولید می کند، برای دو روز به حالت تعلیق 

در می آورد.
دیگر  شرکت های  از  بعضی 

خط  تعطیلی  به  مجبور  هم  خودروسازی 
ویروس  آن  علت  که  شده اند  خود  تولید 
کرونا و نرسیدن قطعات به کارخانه ها بوده 

است.
هفته  هیوندایی  شرکت  مثال  به عنوان 
پیش به دلیل مشابه کارخانه های خود را در 

کوریای جنوبی تعطیل کرد.
به  کرونا  ویروس  قربانیان  تعداد 
یک هزار و 11 نفر رسیده و تعداد مبتالیان 

به آن از مرز 42 هزار نفر گذشته است.

ویروس کرونا؛ نیسان به دلیل نرسیدن قطعه از چین کارخانه ای را موقتا تعطیل می کند

از  بین المللی  امدادرسانی  سازمان های  روز:  اطالعات 
تشدید مشکالت در دسترسی به نیازمندان در مناطق تحت 

تسلط حوثی های یمن خبر داده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، این سازمان ها گفته اند که 
این مناطق با »بحران انسانی فزاینده« روبه رو هستند که دلیل 
برابر  در  حوثی  شورشیان  که  است  مشکالتی  و  موانع  آن 
کرده اند.  ایجاد  بشردوستانه  کمک های  و  امدادگران  ورود 
بشردوستانه  فعالیت  راه  در  مشکل  ایجاد  که  گفته اند  آنان 
اما  داشته،  وجود  هم  گذشته  در  امدادرسانی  سازمان های 

اخیرا به شکل بی سابقه ای شدت گرفته است.
امدادگران  ورود  از  متعددی  موارد  در  آنان،  گفته  به 
یا  و  می شود  جلوگیری  بشردوستانه  کمک های  با  همراه 
دسترسی آنان به مناطق مورد نظر و توزیع اقالم بشردوستانه 
بین نیازمندان با تاخیر صورت می گیرند. با توجه به کمبود 
زندگی  شرایط  تاخیر  این  اساسی،  اقالم  از  بسیاری  جدی 
نیازمندان را دشوارتر می سازد و وضعیتی بحرانی را ایجاد 

می کند..
لیز گراند، نماینده ارشد سازمان ملل متحد در یمن به 
بی بی سی گفته است که به خاطر این مشکالت، میلیون ها 
تن از مردم یمن از دسترسی به کمک هایی که به شدت به 

آنها نیاز دارند محروم مانده اند.
مقامات ارشد حکومت حوثی ها در یمن سازمان های 
اولویت  به تشخیص  قادر  متهم می کنند که  را  امدادرسانی 
در توزیع کمک های بشردوستانه نیستند و نمی توانند اقالم 
همه  از  بیش  که  برسانند  کسانی  دست  به  را  نیاز  مورد 

استحقاق دریافت آنها را دارند.
توسط  کمک ها  این  که  بوده اند  آن  خواستار  آنان 

ماموران حکومتی یا با هماهنگی کامل و زیر نظر آنان توزیع 
هستند  آن  نگران  امدادرسانی  سازمان های  از  برخی  شود. 
که کناره گیری آنها از روند توزیع کمک ها باعث شود که 
اقالم بشردوستانه به دست همه نیازمندان نرسد و مالحظات 

دیگری در توزیع آنها منظور شود.
دولت ها  حضور  با  نشستی  هفته  این  پنجشنبه  روز 
امدادرسانی  سازمان های  و  کمک کننده  اصلی  نهادهای  و 
از  هدف  شد.  خواهد  تشکیل  بروکسل  در  یمن  مردم  به 
افزایش و  برای  این نشست بررسی راهکارهایی  برگزاری 

توزیع بهتر کمک های بشردوستانه در یمن است.

جنگ داخلی یمن
یمن طی حدود پنج سال گذشته درگیر جنگ داخلی 
بین حوثی های تحت حمایت ایران و نیروهای دولتی این 
دارد  قرار  جهانی  جامعه  شناسایی  مورد  که  بوده  کشور 
سعودی  عربستان  رهبری  به  ائتالفی  نظامی  حمایت  از  و 

برخوردار است.
طرح  با  حوثی  شبه نظامیان   ،2014 سال  پائیز  در 
درخواست سهم در دولت به رهبری عبد ربه منصور هادی، 

رییس جمهوری، وارد صنعا شدند.
پس از آنکه در جریان بهار عربی، علی عبداهلل صالح، 

در  بود،  شده  کناره گیری  به  مجبور  یمن  جمهوری  رییس 
سال 2012 عبد ربه منصور هادی با برنامه ای شامل ایجاد 
ساختارهای سیاسی الزم برای استقرار دموکراسی به ریاست 

جمهوری انتخاب شد.
در دو سال بعد، شورشیان حوثی که از سال های پیش 
با درخواست سهم  بودند،  نیروهای دولتی درگیر  با  آن  از 
به  و  شدند  پایتخت،  صنعا،  وارد  مرکزی  دولت  در  بیشتر 

تدریج قدرت را در دست گرفتند.
عمال  حوثی ها  حالیکه  در   ،2015 سال  بهار  در 
از  وی  بودند،  کرده  سلب  را  جمهوری  رییس  اختیارات 
پایتخت گریخت و حوثی ها اعالم کردند که از مقام ریاست 
جمهوری استعفا داده و دولت او از مشروعیت برخوردار 
نیست. آنها یک دولت اسالمی و انقالبی را تشکیل دادند که 

تنها دولت ایران آن را به رسمیت می شناسد.
کشورهای  از  شماری  حوثی،  نیروهای  پیشروی  با 
یمن  دولت  از  حمایت  برای  را  ائتالفی  عرب  و  اسالمی 
ایجاد کردند که رهبری آن را عربستان سعودی در دست 
عملیات  ائتالف،  این  اقدامات  اصلی  بخش  است.  داشته 
هوایی علیه مواضع حوثی ها بوده که توسط نیروی هوایی 
سعودی انجام گرفته است. این عملیات خسارات و تلفات 
نیز وارد کرده است. جنگ یمن  به غیرنظامیان  گسترده ای 

باعث کمبود شدید اقالم اساسی شده است.
به  حوثی ها  عربی،  و  غربی  منابع  برخی  گفته  به 
کمک های مالی و تسلیحاتی ایران وابسته اند و جنگ یمن 
روحانیون  حکومت  بین  فرقه ای  و  نیابتی  جنگ  واقع  در 
شیعه در ایران و حکومت خاندان سلطنتی وهابی سعودی 

است.

حکومت حوثی های یمن به مانع تراشی در راه توزیع اقالم بشردوستانه بین نیازمندان متهم شد
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امین دانش

چالش کیفیت آموزشی و چگونگی بهبود آن در معارف افغانستان

گزارش افزوده که وزارت مالیه با 
وجودی که تخصصی در سکتور 
انرژی ندارد، در مورد این که 
کدام پروژه ی انرژی تمویل شود، 
تصمیم می گیرد. همچنان اداره 
تدارکات ملی که تخصص الزم 
ارزیابی پروژه های انرژی را ندارد، 
ولی براساس حکم رییس جمهور 
ارزیابی پروژه ها به آن اداره سپرده 
شده است. 

با این که کمیت به عنوان یکی از عوامل موثر بر کیفیت آموزشی 
در 19 سال گذشته در معارف افغانستان به گونه ی چشم گیر رشد 
کرده، اما معارف افغانستان خروجی های تحصیلی در حال بحران 
را تجربه می کند. پژوهش های مختلف وضعیت بحران یادگیری در 
افغانستان را به نحوی تأیید می کند.

عامل اصلی تخصصی سازی نهادهای علمی برنامه ریز، نیروی 
متخصص انسانی است. استخدام افراد شایسته در بخش های 
برنامه ریز تعهدی است که در تخصصی سازی نهادها عمال کمک 
می کند. متخصص یک بخش از توانایی برنامه ریزی و موفقیت 
در برنامه های خویش آگاه بوده و خالها و کاستی ها را به درستی 
تشخیص می دهد.

را  کیفیت  برنامه ریزی  روند  آموزشی  کیفیت 
عمال رقم می زند و در جهت استحکام و قوام 
نیروی  تربیت  که  انتظار  مورد  خروجی های 
واقع  موثر  است،  کشور  بعدی  نسل  انسانی 
راه حل های  موضوع،  این  کنار  در  می شود. 
بهبود  بر  نیز وجود دارد که  احتمالی دیگری 
زمینه ی  فراهم آوری  و  آموزشی  کیفیت 

یادگیری پایدار، مفید تلقی می شود.
وزارت  بعدی،  اقدام  در  راهکار2. 
نهادهای  و  محورها  تا  است  مکلف  معارف 
جهت  ضرورت  براساس  را  برنامه ریز  اصلی 
و  داده  تشخیص  کشور  در  کیفیت  بهبود 
باشند.  آگاه  آن  در  موجود  ظرفیت های  از 
و  علمی  ظرفیت های  از  درست  تشخیص 
برنامه ریز، روند  نهادهای  در  مسلکی موجود 
علمی سازی عملکردها، کارکردها و فعالیت ها 
می بخشد.  تعمیم  را  برنامه ریز  اداره های  در 
همچنان، سرمایه گذاری علمی، انسانی و مالی، 
تثبیت  را  برنامه ریز  نهادهای  اعتبار  و  جایگاه 
آموزش  کیفیت  بهبود  چگونگی  بر  و  کرده 
این  واقع،  در  می شود.  واقع  موثر  کشور  در 
ظرفیت های علمی انسانی است که جایگاه و 
اعتبار نهادهای علمی و اکادمیک را باال برده و 
به در یک جامعه تصویر درست از آن معرفی 

می کند.
تخصصی سازی  جهت  حال،  این  با 
صالحیت های  برنامه ریز  اصلی  نهادهای 
ریز  نهادهای  به  تصمیم گیری  بیش تری 
نهادهای  قدر  هر  شود.  داده  برنامه ریز 
بیش تری  صالحیت های  از  برنامه ریز  ٌخرد 
تصمیم گیری برخوردار باشند، به همان اندازه 
مورد  خروجی های  و  تصمیم گیری  کیفیت 
انتظار بهتر می درخشد. با اتخاذ این رویکرد، 
سطوح  در  تخصصی سازی  عمال  افغانستان 
با  و  کرده  تجربه  را  برنامه ریزی  مختلفی 
بخش های مختلف با توجه به یافته های علمی 
نظام  تخصصی سازی،  با  پرداخت.  خواهد 

آموزشی معارف در راستای فراهم آوری کیفیت 
موثر واقع شده و تصمیم گیری های  آموزشی 

عقالنی بیش تری اتخاذ می کند.
نهادهای  تخصصی سازی  اصلی  عامل 
انسانی  متخصص  نیروی  برنامه ریز،  علمی 
بخش های  در  شایسته  افراد  استخدام  است. 
برنامه ریز تعهدی است که در تخصصی سازی 
یک  متخصص  می کند.  کمک  عمال  نهادها 
موفقیت  و  برنامه ریزی  توانایی  از  بخش 
و  خالها  و  بوده  آگاه  خویش  برنامه های  در 
کاستی ها را به درستی تشخیص می دهد. لذا، 
مجرب،  مسلکی  و  علمی  کادرهای  بدون 
می ماند.  باقی  حرف  به  تنها  تخصصی سازی 
تعهد عملی وزارت معارف برای بهبود کیفت 
شایسته  و  مجرب  افراد  گماشتن  آموزشی، 
است و در اوایل برنامه ریزی وزارت معارف 
شایستگی های شغلی بخش های تخصصی را 
تشخیص داده و با اداره خدمات ملکی شریک 

کند تا به استخدام افراد شایسته بپردازد.
نهادی  معارف  وزارت  در  راهکار3. 
سروکار  آموزشی  کیفیت  با  مستقیما  که 
و  تعلیمی  نصاب  عمومی  ریاست  دارد، 
با  معارف  وزارت  است.  درسی  کتب  تألیف 
علمی  امور  مدیریت  عدم  جدی  چالش های 
تعلیمی(  )نصاب  برنامه ریز  ریاست  این  در 
تالش ها  گذشته،  سال  چند  در  روبه روست. 
تعلیمی صورت گرفت،  نصاب  برای اصالح 

ولی نتایج موثری در پی نداشت.
با توجه به این چالش، ساختار مدیریت 
نیازمند  افغانستان  معارف  در  تعلیمی  نصاب 
تغییر بنیادی است. تغییر در ساختار مدیریت 
را  تعلیمی  نصاب  چرخه ی  مؤلفه های  باید 
مجرای  از  کنترل  و  نظارت  تا  شود  شامل 
واحد صورت پذیرد. این در واقع فرصتی را 
می کند  فراهم  تعلیمی  نصاب  طراحان  برای 
خالهای  و  کاستی ها  چالش ها،  از  عمال  تا 
تطبیق  طراحی،  حیطه های  در  موجود  علمی 
ارتباط  روی هم رفته،  باشند.  آگاه  ارزیابی  و 
چرخه  با  را  تعلیمی  نصاب  عمومی  ریاست 
طوری  کند.  مستحکم  تطبیق(  )حیطه ی  دوم 
که در حال حاضر این ارتباط با حیطه ی دوم 
ارتباط  آن  با  رسمی  گونه ی  به  و  است  قطع 
به  که  معارف  ملی  بنابراین، سمپوزیم  ندارد. 
تاریخ 16، 17 و 18 جدی در کابل برگزار شد 
در خصوص مدیریت نصاب تعلیمی، نظارت 
داده  قرار  توجه  مورد  را  سه گانه  حیطه های 
بازنگری  نیازمند  صورت  این  غیر  در  باشد. 
تعلیمی خواهیم  برای مدیریت نصاب  مجدد 

بود.
راهکار4. موضوع بهبود کیفیت آموزشی 
دارد.  نزدیک  پیوندی  نیز  خصوصی سازی  با 
مختلف،  کشورهای  تجارب  به  توجه  با 

برای  مهمی  عامل  آموزش  خصوصی سازی 
وزارت  می شود.  تلقی  آموزش  کیفیت  بهبود 
معارف جهت سبک سازی بار سنگینی که بر 
دوش می کشد، مکاتب و نهادهای خصوصی 
عبارت  به  یا  کند.  تشویق  زمینه  این  در  را 
با پرداخت معاش های  دیگر، وزارت معارف 
رایگان،  درسی  کتاب های  توزیع  آموزگاران، 
توزیع زمین های دولتی به مکاتب خصوصی، 
ایجاد  روند  در  اداری  مقررات  سهل سازی 
مسئولیت  سنگین  بار  از  مکاتب،  تأسیس  و 
کیفیت آموزش بکاهد. در صورتی که، وزارت 
و  آموزش  کیفیت  بهبود  به  نسبت  معارف 
این  باشد،  متعهد  و  صادق  مردم  با  پرورش 
طرح با الگوبرداری از کشورهای مختلف قابل 

تطبیق است.
برای  معارف  وزارت  ترتیب،  همین  به 
خصوصی سازی نهادهای معتبر دولتی )نصاب 
از  غیره(  و  نشرات  معلم،  تربیت  تعلیمی، 
با  و  بکاهد.  آن ها  سنگین  مسئولیت های 
کمپنی های  تشویق  برای  برابر  فرصت  ایجاد 
خصوصی در خصوصی سازی نصاب تعلیمی 
تالش  معارف  وزارت  در  دیگر  نهادهای  و 
کند تا از این طریق به بهبود کیفیت آموزشی 
موثر باشد. به این ترتیب، بخش های مختلف 
و  حساسیت  به  توجه  با  معارف  وزارت 
اهمیت موضوع به نهادهای خصوصی تحویل 
داده شود. از این طریق هم به کیفیت آموزش 
برای  کاری  فرصت  هم  و  می شود  تمرکز 

هزاران نفر در کشور فراهم می گردد.
پیرامون  معارف  وزارت  تشویق 
خصوصی سازی سبب بهبود کیفیت آموزشی 
خواهد شد و شاگردان مکاتب در کشور عمال 
نهادهای  این که  با  کرد.  خوهد  تجربه  را  آن 
خصوصی  مکاتب  و  عام  به طور  خصوصی 
بهبود  به طور خاص در چند سال گذشته در 
انتظار  مورد  و خروجی های  آموزشی  کیفیت 
موفق بودند، می توانند در افغانستان موثر باشد. 

نتیجه گیری
توسعه  اهداف  تدوین  زمان  از  این که  با 
سال  پنج  حدودا  چهارم(  )هدف  پایدار 
قابل  نتایج  افغانستان  معارف  می گذرد، 
مالحظه ای نسبت به آن نداشته است. این که 
در بسیاری از موارد به جای تأکید بر کیفیت به 
شعارها بسنده شده، در واقع امر، دست یابی به 
آموزش باکیفیت را از مسیر اصلی آن منحرف 
می کند. با توجه به این وضعیت، اعتماد عامه 
آموزش  کیفیت  بر  تأثیرگذار  عنصر  به عنوان 
معارف  در  موجود  ظرفیت های  به  نسبت 
می یابد.  کاهش  نیز  کیفیت  آوردن  جهت 
مجری های  از  یکی  به عنوان  معارف  وزارت 
کیفیت  دنبال  به  افغانستان  در  چهارم  هدف 
واقعی آموزش در کشور باشد. و بدون تأخیر، 
را  معارف  وزارت  در  موجود  ظرفیت های 
شناسایی کرده، و از کار آن ها به لحاظ علمی 
مدیریت شود. با توجه به تجارب کشورهای 
کیفیت  بهبود  برای  الگوبرداری  مختلف، 
فرصتی مناسب برای معارف افغانستان است. 
جهت  پیشنهادی  راهکارهای  از  نهایت  در 
ملی  بحران  از  و  کرده  استفاده  کیفیت  بهبود 
کیفیت  با  عمال  تا  کند،  جلوگیری  یادگیری 

معارف به گونه ی جدی برخورد شود.

مورد  خروجی  به عنوان  آموزشی  کیفیت 
جهان  کشورهای  آموزشی  نظام های  انتظار 
از اهمیت جدی برخوردار است. رقابت نرم 
آموزشی  کیفیت  مجرای  از  کنونی  جهان  در 
برای  آموزشی  نظام های  در  سرمایه گذاری  و 
است.  امکان پذیر  انسانی  نیروی  تربیت 
رقابت  آموزشی  کیفیت  بهبود  و  تقویت 
اصلی کشورهای جهان را تشکیل می دهد تا 
فرهنگی،  اقتصادی،  اهداف  به  طریق  این  از 
در  که  چیزی  یابند؛  دست  نظامی  و  سیاسی 
آن  در  و  بوده  توجه  مورد  کم تر  افغانستان 
گرفته  صورت  اندک  سرمایه گذاری  حوزه 
است. مقاله ی حاضر، نخست اصطالح کیفیت 
افغانستان  معارف  به  توجه  با  را  آموزشی 
مشکالت  و  کاستی ها  و  گرفته  بررسی  به 
این  نگارنده ی  می کند.  تبیین  را  موجود 
موجود  چالش های  به  پاسخ  جهت  مقاله، 
احتمالی  راه حل های  و  راهکارها  معارف،  در 
یادگیری  ملی  بحران  از  بیرون رفت  برای 
کالن  سطح  در  آموزشی  کیفیت  بهبود  و 
می کند.  پیشنهاد  را  آموزشی  برنامه ریزی 
احتمالی  راه حل های  یا  راهکارها  که  طوری 
آموزشی  بافت  به  توجه  با  تحلیلی  به گونه ی 
کشور جهت فایق آمدن بر مسایل بحران ملی 
بهبود  چگونگی  بر  و  کرده  کمک  یادگیری 

کیفیت آموزشی موثر باشد.
چالش کیفیت آموزشی در معارف افغانستان
عوامل  از  یکی  به عنوان  کمیت  این که  با 
بر کیفیت آموزشی در 19 سال گذشته  موثر 
در معارف افغانستان به گونه ی چشم گیر رشد 
خروجی های  افغانستان  معارف  اما  کرده، 
می کند.  تجربه  را  بحران  حال  در  تحصیلی 
پژوهش های مختلف وضعیت بحران یادگیری 
در افغانستان را به نحوی تأیید می کند. وزارت 
پیرامون  بیش تر   ،2001 سال  از  پس  معارف 
ترغیب  به  و  داشته  تمرکز  آموزشی  کمیت 
مکتب  به  اطفال شان  فرستادن  جهت  مردم 
آموزشی  کیفیت  درحالی که  ورزیدند.  اهتمام 
شده  گرفته  نادیده  آموزش  هسته ی  به عنوان 
و به آن پرداخته نشده است. در حال حاضر 
وزارت معارف با بحران ملی کیفیت آموزش 
)یادگیری( داخلی و تعهد سازمان ملل متحد 
روبه رو  باکیفیت  آموزش  فراهم آوری  جهت 
را  فرصتی  پیش آمده  وضعیت  البته،  است. 
کشور  داخلی  نیازهای  به  تا  می کند  فراهم 
پاسخ دهد و از طرف دیگر نسبت به سازمان 

ملل متحد متعهد باقی بماند. مسأله ی یادشده، 
وزارت معارف را با مسئولیت بزرگ تاریخی 
تصمیم گیری های  به  نیاز  که  کرده  مواجه 

عقالنی بیش تری است.
و  آموزشی  کیفیت  بهبود  چگونگی 

راه حل های احتمالی 
و  آموزشی  کیفیت  چالش  به  توجه  با 
نگارنده ی  معارف،  در  یادگیری  ملی  بحران 
این مقاله بعضی از راه حل های احتمالی برای 
بیرون رفت از این وضعیت پیشنهاد کرده است 

تا در بهبود کیفیت آموزشی موثر باشد:
انجام شده،  بررسی های  در   .1 راهکار 
خروجی های  به عنوان  آموزشی  کیفیت  تنها 
است،  نشده  گرفته  بررسی  به  انتظار  مورد 
مطالعه شده اند.  نیز  آن  بر  موثر  عوامل  بلکه، 
تحقیقات یادشده در بیرون از کشور به نحوی 
عوامل موثر بر یادگیری شاگردان را برجسته 
کرده که به نحوی در افغانستان نیز می توان آن 
را تعمیم داد. اما، با توجه به شرایط افغانستان 
اضافه  یا  حذف  عوامل  از  بعضی  ممکن 
عوامل  شناسایی  هرحال،  به  شد.  خواهند 
مورد  خروجی های  آموزشی  کیفیت  بر  موثر 
می کنند.  تضمین  را  کشور  معارف  در  انتظار 
نیز در شناسایی  و تحقیقات خارج از کشور 
عوامل مختلف خروجی های مطلوب تحصیلی 
مختلف  فاکتورهای  به  توجه  با  داخلی 
تجهیزات  و  امکانات  اقتصادی،  جغرافیایی، 
آموزشی، معلم، مواد آموزشی و غیره مهم اند 

که از آن ها باید استفاده کرد.
عوامل  اقدام  اولین  در  معارف  وزارت 
شناسایی  باید  را  آموزشی  کیفیت  بر  موثر 
دیگر  عوامل  شناسایی  باعث  اقدام  این  کند. 
مثل ناامنی، آلودگی هوا و غیره نیز خواهد شد 
بهبود کیفیت آموزشی موثر  که در چگونگی 
است و نسبت به کشورهای مختلف، متفاوت. 
آموزشی در  کیفیت  بر  موثر  شناسایی عوامل 
تربیت  تعلیمی،  نصاب  برنامه ریزی  مراحل 
ممد  )مواد  آموزشی  ابزارهای  تهیه  معلم، 
درسی( و تجهیز مکاتب، برنامه ریزان را کمک 
می کند تا به درستی و دقت کامل نسبت به آن 
موثر  عوامل  تشخیص  بدون  بگیرند.  تصمیم 
بر  درستی  به  نمی توان  آموزشی  کیفیت  بر 
مشکالت فعلی فایق آمد. از این رو، شناسایی 
عوامل از اولویت اهدافی وزارت معارف باشد 

و نسبت به آن اقدام عملی اتخاذ نماید.
بهبود  در  متغییرها  و  عوامل  شناسایی 
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