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موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید
هدف ماین مقناطیسی قرار گرفت

حوالـی سـاعت ۵:۳۰ پس از چاشـت روز یک شـنبه )۱۳ اسـد(، 
در  خورشـید،  خصوصـی  تلویزیـون  کارمنـدان  حامـل  موتـر 
مربوطـات ناحیـه ی پانزدهم شـهر کابل هدف ماین مقناطیسـی 
قـرار گرفـت. فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیـس کابـل، بـه 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه در نتیجـه ی ایـن انفجار، 
دو نفـر بـه شـمول یک رهگذر و راننـده ی موتر، جـان باخته  اند 
و دو تـن از کارمنـدان تلویزیـون خورشـید بـا یـک رهگذر زخم 
برداشـته انـد. او افـزود: »ایـن ماین مقناطیسـی، در یـک عراده 
موتـر کاسـتر حامـل کارمنـدان تلویزیـون خصوصـی خورشـید 

جاسـازی شـده بود.«
مسـؤوالن تلویزیـون خصوصـی خورشـید نیـز تاییـد کـرده  انـد 
کـه در ایـن رویـداد، دو نفـر از کارمنـدان ایـن رسـانه شـدیدا 

زخـم برداشـته  انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن، 
گـروه طالبـان هشـدار داده بـود کـه اگـر رسـانه های دیـداری 
و شـنیداری افغانسـتان بـه تبلیغـات منفـی خـود بـر ضـد  ایـن 
گـروه پایـان ندهند، از سـوی آنـان هدف قـرار خواهنـد گرفت.
در خبرنامـه ای کـه از سـوی طالبـان به نشـر رسـید، آمـده بود 
کـه شـماری از رسـانه ها، تبلیغاتـی را نشـر می کنند کـه در آن 
بـر ضـد ایـن گـروه بـد و رد گفتـه می شـود و مـردم را بـر ضـد 

تحریـک می کند. شـان 
آزاد  رسـانه های  حمایت کننـده ی  یـا  نـی  ایـن،  از  پیـش 
افغانسـتان نیـز از دولـت افغانسـتان خواسـته بـود کـه تأمیـن 
امنیـت خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه ای را در اولویـت کاری 

خـود قـرار بدهـد.

کمیسیون انتخابات امروز بیش از...
امروز )دوشـنبه( بیش از ۱7هزار دسـتگاه بایومتریک در اختیار کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
قـرار می گیـرد. مسـؤوالن کمیسـیون مسـتقل انتخابات، بـه روزنامـه ی صبح کابـل می گویند، 
بـر اسـاس قـراردادی که حکومت افغانسـتان با یکـی از شـرکت های خارجی کرده بـود، امروز 

به تعـداد ۱786۵ دسـتگاه بایومتریک به... 3

سیاست و ادبیات کنایه
کنایـه را پوشـیده سـخن گفتن معنـا کرده اند؛ اما در اصطالح ادبی سـخنی اسـت کـه دو معنا 
دارد؛ حقیقـی و مجـازی. یکـی معنایـی اسـت که حقیقـت را بیـان می کند و دیگـری معنایی 
کـه برسـاخته و مـراد سـازنده ی کنایه اسـت. این کنایـه در زندگی روزمـره و اجتماعی جایگاه 

مهمـی دارد و بارها توسـط افـراد جامعه روزانه اسـتفاده... 6

فروش مدارک تحصیلی
تیغی تیز روی گردن نظام تحصیلی

»تـا حـاال بـرای سـی نفـر، مـدرک تحصیلـی مکتـب و چهل 
نفـر دیگـر مـدرک تحصیلـی دانشـگاه را جـور کـدم و پیسـه 
گرفتـم. هـر مـدرک تحصیلـی مکتـب را در بدل پنجـاه هزار 
افغانـی و یـا بیشـتر از آن و از دانشـگاه را در بـدل 28۰ هزار 
افغانـی بـه مشـتری هایم تسـلیم کـردم. ایـن کار بـرای مـن 
مثـل آب خـوردن اسـت و از هر والیتـی بخواهـم می توانم از 

مکتب هایـش مـدرک فراغـت بگیـرم.«

نامـش را »نـون« می گـذارم. او کارشناسـی اقتصـاد از یکی از 
دانشـگاه های خصوصـی دارد. او سـه سـالی می شـود کـه کار 
فـروش سـند تحصیلـی از مکتب و دانشـگاه را پیـش می برد. 
وی در یک سـال گذشـته تنهـا منبع درآمـدش را کار فروش 

مـدارک تحصیلـی یـاد می کند.
یافته هـای روزنامـه ی صبـح کابـل نشـان می دهـد کـه هـر 

بـا... شـخصی می توانـد 

غنی: در روند صلح
هیچ معامله ای با حقوق زنان نخواهد شد

رییـس جمهـور غنـی، تأکیـد کـرده که تـا وقتی مسـؤولیت 
دولـت بـه عهـده ی او اسـت، هیـچ گونـه معاملـه ای در رونـد 
صلـح کـه در آن حقـوق زنـان آسـیب ببیند را قبـول نخواهد 
کـرد. آقـای غنـی، روز یک شـنبه )۱۳ اسـد(، در دیـدار بـا 
سـکتور  در  کـه  بانوانـی  و  زن  حقـوق  فعـاالن  از  شـماری 
خصوصـی و ادارات مختلـف دولتـی کار می کنند، گفته اسـت 
کـه کـه بخـش عمـده ی کار او، تمرکـز روی حقـوق زنـان و 
آزادی هـای آنان در کسـب و کار، تجـارت، تعلیم و تحصیالت 

عالـی بـوده اسـت تـا نقـش و جایـگاه زنـان محفوظ باشـد.
او افـزوده اسـت: »تالش هـای مـا در زمینـه ی صلـح؛ بحـث 
همه جانبـه اسـت و تـا زمانـی کـه مـن مسـؤولیت دارم، هیچ 
گونـه معاملـه ای را کـه در آن حقـوق زنـان آسـیب ببینـد، 

نخواهـم کرد.« قبـول 
رییس جمهـور غنـی تأکیـد کـرده اسـت کـه زنـان بخـش 
عمـده ای از آینـده ی افغانسـتان اسـتند و حکومـت بـه حفظ 

زنـان... دسـت آوردهای 
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سرنوشــت زنــان در افغانســتان، بــه گونــه ای بــوده کــه همــواره 
ــا  ــان صرف ــان، زن ــت. در دروان طالب ــده اس ــتفاده ش از آن اس
ــد   ــه را انجــام می دادن ــای خان ــد کاره ــه بای ــد ک ــرادی بودن اف
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــان ب ــای ســخت گیرانه ی طالب و قانون ه
ــث  ــر باع ــن ام ــود. ای ــتر ب ــان بیش ــاالی زن ــور ب ــن در کش دی
ــان در جامعــه بــه عنــوان  شــده بــود تــا طالبــان از حــذف زن
ــر  ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــتفاده کنن ــود اس ــت خ ــادی از حاکمی نم
ــر اســاس آن  ــا ب ــه برخــی از نمادهــا دارد ت حاکمیتــی نیــاز ب
بتوانــد حضــور خــود و شــیوه ی حضــور خــودش را در جامعــه 

نهادینــه بســازد.
هرچنــد نقــش طالبــان در بــه وجــود آوردن وحشــت از 
اساســی ترین نمادهــای ایــن گــروه تروریســتی محســوب 
ــونت و  ــاد خش ــواع ایج ــه ی ان ــان هم ــی در می ــود؛ ول می ش
ــادی  ــتگی های زی ــان، برجس ــان از زن ــتفاده ی آن ــت، اس وحش
داشــته اســت. در دوره ی پــس از طالبــان کــه یکــی از 
مؤلفه هــای مهــم دولت هــا، حضــور پررنــگ رنــان در جامعــه و 
رده هــای بلنــد و پاییــن حکومتــی بــوده اســت، نیــز مشــکالتی 
ــزاری از زن  ــتفاده ی اب ــان دنده  ی اس ــه نش ــته ک ــود داش وج
ــا  ــان، بســیاری از نهاده ــس از طالب اســت. در حکومت هــای پ
بــرای حقــوق زنــان و حــق کار آنــان در بیــرون از خانــه 
ــز داشــته  ــه نتیجــه ی چشــم گیری نی ــد ک فعالیــت داشــته ان
اســت؛ امــا بــاز هــم نکته هایــی دیــده شــده کــه در کنــار ایــن 
ــان و قشــر  ــه ی زن ــه جامع پیشــرفت، صدمه هــای ســنگینی ب

ــرده اســت.  ــه وارد ک ــن جامع ــا ســواد ای ب
ــل  ــدم آشــنایی کام ــل ع ــه دلی ــورد را ب ــن م ــوان ای شــاید بت
ــون  ــا حــق و حقوقــی دانســت کــه در قان مــردم افغانســتان ب
ــان وجــو دارد؛ امــا در ســال های  ــرای زن اساســی افغانســتان ب
ــی از کشــور رخــت  ــان دین ــت افراط گرای ــه حکوم ــته ک گذش
بربســته و الاقــل در شــهرهای افغانســتان فرصــت بــرای 
ســهم گیری زنــان در جامعــه بــه وجــود آمــد، توقــع ایــن نیــز 
وجــود دارد کــه بــرای زنــان افغانســتان زمینــه ی فعالیت هــای 
بهتــر و ســهم گیری بیشــتر از ســطح نمادیــن ایــن بحــث بــه 

وجــود بیایــد.
ــرار  ــودش ق ــخ خ ــی از تاری ــچ خاص ــک پی ــتان در ی افغانس
دارد کــه دو نتیجــه را در نهایــت ایــن پیــچ تاریــخ بــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــچ تاریخ ــن پی ــد آورد؛ ای ــت خواه دس
انتخــاب تجلــی کــرده اســت و عبــارت از توافــق صلــح 
ــرای  ــدای کار ب ــوز در ابت ــق هن ــن تواف ــت. ای ــان اس ــا طالب ب
ــک وجــه از آن  ــه زودی ی ــا ب ــرار دارد؛ ام ــردم افغانســتان ق م
ــا  ــن وجــه اگــر ب ــر ســر مــردم ســایه خواهــد انداخــت و ای ب
تــالش و تدبیــر مدیریــت شــود، می توانــد آینــده ی مــردم را بــا 
قانــون آزادی هــای مدنــی و فــردی همــراه بســازد؛ قانونــی کــه 
ــی  ــه دســت آوردن آن قربان ــر ب ــه خاط ــادی را ب ــال های زی س
داده  ایــم و اینــک، در موقفــی قــرار گرفتــه  ایــم کــه بایــد آن را 

ــم. ــت کنی ــدن هدای ــتحکم تر ش ــت مس ــه جه ب
بــرای چنیــن عملــی، نیــاز اســت کــه بــه همــه ی ایــن 
ــای  ــان در گفت وگوه ــوق زن ــوص حق ــه خص ــت آوردها و ب دس
ــع  ــوان مرج ــه عن ــت ب ــش حکوم ــود و نق ــاری ش ــح پافش صل
مشــروع و رســمی ای کــه قــرار اســت بــه نمایندگــی از مــردم 
ــا  ــردم در گفت وگوه ــرش م ــورد پذی ــون م ــتان و قان افغانس
ــدم  ــرد افغانســتان اســت. در ق حاضــر شــود، بیشــتر از هــر ف
نخســت آنچــه مهــم اســت، آگاهــی مــردم از موضــع حکومــت 
در گفت وگوهــای صلــح بــه شــکل جزئــی اســت. رییــس 
ــان در پایتخــت  ــا زن جمهــور غنــی، دیــروز در نشســتی کــه ب
داشــت گفتــه اســت کــه »تالش هــای مــا در زمینــه ی صلــح؛ 
ــؤولیت  ــن مس ــه م ــی ک ــا زمان ــت و ت ــه اس ــث همه جانب بح
دارم، هیــچ گونــه معاملــه ای را کــه در آن حقــوق زنــان 
آســیب ببینــد، قبــول نخواهــم کــرد.« ایــن گفته هــای رییــس 
ــا  ــد؛ ام ــش باش ــیاری امیدبخ ــرای بس ــد ب ــور، می توان جمه
کافــی نیســت و بایــد قبــل از اشــتراک و آمــاده شــدن حضــور 
حکومــت در گفت وگوهــا، در مــوارد مختلفــی نشســت های 
ــان  ــه زن ــف کشــور از جمل مشــوره دهی از ســوی اقشــار مختل
ــردم  ــرخ م ــوط س ــا و خط ــا ایده ه ــود ت ــزار ش ــان برگ و جوان
افغانســتان بــه طــور منظــم و قاطــع در ایــن رونــد بــا طالبــان 

ــود.  ــته ش ــان گذاش در می
ــواره در  ــان، هم ــوق زن ــان و حق ــد، زن ــه ش ــه گفت ــوری ک ط
ــوان یکــی از نمادهــای مهــم نقــش  ــه عن ــخ افغانســتان ب تاری
ایفــا کــرده اســت و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن 
ــی  ــکل منف ــه ش ــف ب ــای مختل ــتفاده در دوره ه ــن اس ــه ای ک
ــه  ــک ک ــا این ــدرت شــده اســت؛ ام ــش ق ــوده و ســبب نمای ب
آگاهــی نســبی و عــزم مبــارزه بــرای حقــوق زنــان وجــود دارد، 
بایــد تــالش شــود کــه ایــن نقــش مهــم و محــوری ایــن بــار 

ــاورد. ــه دســت بی ــگاه اصلــی و واقعــی خــودش را ب جای

نقش زنان در گفت وگوهای صلح 
باید از مباحث محوری باشد

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

دم دروازه ی مصــال بــا گروهــی از جوانانــی کــه 
ــر  ــی از تدابی ــورد برخ ــد، در م ــرده بودن ــع ک تجم
ــای  ــی از نگرانی ه ــم و برخ ــی کردی ــه صحبت اولی
خــود را شــریک ســاختیم. تأکیــد اصلــی مــا 
ــا  ــان ب ــود. جوان ــرات ب ــت تظاه ــم و امنی ــر نظ ب
اطمینــان کامــل گفتنــد کــه تمــام تــالش و تــوان 
خــود را بــرای جلوگیــری از هرگونــه بی نظمــی 
و آشــوب بــه خــرج می دهنــد. اکثریــت آن هــا 
اعضــای رســمی گــروه انتظامــات نبودنــد؛ امــا 
فضــا بــه گونــه ای بــود کــه هــر کســی بــه ســادگی 
می توانســت موقعیــت و نقــش خــود را در کاروانــی 
ــود، پیــدا کنــد. شــاید یکــی  ــه راه افتیــده ب کــه ب
کارکــرد  تبســم  قیــام  در  کــه  بخش هایــی  از 
ــه  ــد ک ــرادی بودن ــن اف ــت، همی ــانی داش درخش
ــر عهــده  مدیریــت بخــش انتظامــات و امنیــت را ب
ــب  ــای ش ــا نیمه ه ــت ت ــدای حرک ــتند. از ابت داش
کــه دوبــاره بــه مصــال برگشــتیم، شــاهد هیچ گونــه 
اختــالل و آشــفتگی در بخــش انتظامــات و امنیــت 
ــح،  ــم صب ــت و نی ــاعت هف ــل از س ــا قب ــم. ت نبودی
ــته  ــب گذش ــه ش ــره ای ک ــتاد پنج نف ــای س از اعض
معیــن شــده بودنــد، هیــچ کســی در مصال نرســیده 
ــه  ــت ک ــم. گف ــاس گرفت ــی تم ــا داوود ناج ــود. ب ب
در راه اســت و بــه زودی می رســد. بــرای مــن 
عمده تریــن نگرانــی، همچنــان نگرانــی امنیتــی 
ــان  ــه در جری ــتیم ک ــی نداش ــچ تضمین ــود. هی ب
راه بــا مزاحمــت از طــرف نیروهــای امنیتــی و 
ــه از طــرف گروه هــای تروریســتی مواجــه  ــا حمل ی
نشــویم. تصمیم هــای کالن ممکــن بــود در جاهایــی 
ــه  ــچ  گون ــه هی ــود ک ــه ش ــانی گرفت ــط کس و توس
دقــت و مشــوره ی جمعــی در مــورد آن هــا صــورت 
ــتیم،  ــش داش ــه در پی ــی ک ــد. حرکت ــه باش نگرفت
ــرد  ــزاران ف ــی ه ــی از نقش آفرین ــت عظیم ظرفی
ــر  ــا ه ــی، ی ــر کس ــرد. ه ــل می ک ــود حم ــا خ را ب
گروهــی از افــراد، می توانســتند بــا یــک تصمیــم یــا 
ــه ســمتی متفــاوت  یــک اقــدام، تمــام جریــان را ب
حرکــت دهنــد. مــن در طــول چنــد دهــه زندگــی 
ــن   ــادی از ای ــراز و نشــیب خــود، مثال هــای زی پرف
ــر  ــر ه ــروز، اگ ــودم و ام ــه پیشــامد را شــاهد ب گون
کســی در پیــش دروازه ی مصــال نگرانی هــای خــود 
ــدر  ــاید در ص ــی ش ــن نگران ــرد، ای ــف می ک را ردی
قــرار  تظاهــرات  از  مــن  نگرانی هــای  فهرســت 
می گرفــت و رســیدگی بــه آن را چالــش ســنگینی 

می دانســتم کــه بایــد مراقــب آن می بودیــم. 
خــود  روایــت  در  کریمــی  حســین  خــادم 

: یســد می نو
فرماندهــی  از  صبــح،  چهــار  ســاعت  »حوالــی 
ــال  ــه مص ــر ب ــرباز و افس ــد س ــل، چن ــس کاب پولی
ــس  ــرف پولی ــی از ط ــل مکتوب ــا حام ــد. آن ه آمدن
کابــل بودنــد کــه در آن از معترضــان خواســته 
ــدان  ــود را در می ــی خ ــع اعتراض ــود، تجم ــده ب ش
ــا  ــان برپ ــر داراالم ــار قص ــا کن ــزاری ی ــهید م ش
کننــد تــا پولیــس کابــل بتوانــد امنیــت راه پیمایــی 
را تأمیــن کنــد. آزاد، آگاه و یــک خانــم ســه کاپــی 
ــا شــعله ی  مکتوبــی را کــه افســران آورده بودنــد، ب
شــمع آتــش زد. یکــی از افســران خطــاب بــه 
جمــع گفــت کــه بی احترامــی بــه مکتــوب رســمی 
ــو  ــه گفت وگ ــل از آن  ک ــد دارد و قب ــت پیام حکوم
ــوار  ــاع ناگ ــم و اوض ــه خش ــد، متوج ــه درازا بکش ب
ــش،  ــراه همکاران ــه هم ــد و ب ــت ش ــی جمعی روح
محــل را تــرک کــرد.« )کوچه بازاری هــا، چــاپ 

اول، صفحــه ی ۱۵۳(
ــه در  ــت ک ــر آن اس ــی بیان گ ــت کریم ــن روای ای
آغــاز تظاهــرات، خشــم و ناراحتــی تــوأم بــا بدبینــی 
و ذهنیــت منفــی نســبت بــه حکومــت و ارگان هــای 
امنیتــی، بــا هــر بهانــه ای ســر بــاز می کــرد. کســانی 
کــه در اولیــن اقــدام تصمیــم می گرفتنــد خشــم و 
ناراحتــی خــود را در شــدیدترین صــورت آن تبــارز 
ــه ســادگی می توانســتند جرقــه ای تولیــد  دهنــد، ب
کننــد کــه نفــرت عمومــی را بــه آتشــی مهارناپذیــر 
تبدیــل کنــد. ایــن ویژگــی در آن لحظــه ی صبــح، 
ــردی  ــراد معینــی اختصــاص نداشــت. هــر ف ــه اف ب
کــه بــه مصــال می آمــد یــا در جریــان راه بــه 
ــه  ــن  گون ــکان از ای ــک ام ــرات می پیوســت، ی تظاه

وقتــی روی جــاده بــه حرکــت افتادیــم، شــعارهایی 
کــه انتخــاب شــده بودنــد، بــه عنــوان راهنماهــای 
نمادیــن حرکــت نقــش گرفتنــد. ایــن شــعارها نیــز 
ــؤولیت  ــه مس ــی را ک ــدی گروه ــت و هوش من دق
دوش  بــر  را  تظاهــرات  پیام رســانی  و  تبلیغــات 
داشــتند، نشــان مــی داد. تعــداد ایــن شــعارها 
بــه مراتــب بیشــتر از چنــد شــعار محــدودی 
ــی  ــه ی فرهنگ ــروز کمیت ــه در جلســه ی دی ــود ک ب
کــه  از شــعارها  یکــی  بودنــد.  انتخــاب شــده 
ــت،  ــرار داش ــال ق ــر از دروازه ی مص ــی پایین ت اندک
می گفــت: »بــه سیاســت ســکوت در برابــر جنایــت 
ــت  ــت: »دول ــد!« شــعاری دیگــر می گف ــان دهی پای
ــد.«  ــده ی »تبســم« را در خــواب می بین ــدار خن بی
بی کفایــت؛  »دولــت  می گفــت:  دیگــر  شــعار 
شــریک در جنایــت.« روی یکــی از بنرهــا کــه 
ــود:  ــا خــود داشــت، نوشــته ب عکــس قربانیــان را ب
»قتــل هــر شــهروند افغانســتان مســاوی اســت بــه 
قتــل انســانیت.« بنــر بزرگــی کــه نیمــی از عــرض 
جــاده را گرفتــه بــود، می گفــت: »ســکوت در برابــر 
ــه  ــز ک ــری نی ــر دیگ ــت.« بن ــت اس ــت، جنای جنای
عکس هــای قربانیــان را بــا خــود داشــت، می گفــت: 
ــت.«  ــت شماس ــردا نوب ــت؛ ف ــت ماس ــروز نوب »ام
حرکــت در ابتــدای خــروج از مصــال آهســته و آرام 
بــود. ایــن آهســتگی در آغــاز حرکــت مجــال داد تــا 
برخــی هماهنگی هایــی کــه الزم بــود، انجــام شــود. 
یکــی از بچه هایــی کــه مســؤولیت انتظامــات را بــر 
عهــده داشــت، بــا اطمینــان از طرحــی کــه ریختــه 
بودنــد، گفــت کــه گــروه پنــج نفــره ی انتظامــات را 
آمــاده کــرده کــه بــه عنــوان ســتاد مرکــزی عمــل 
ــان و  ــه ی جوان ــه بقی ــت ک ــن گف ــد. او همچنی کنن
ــات را  ــروه امنیــت و انتظام ــب در گ اعضــای داوطل
نیــز در گروه هــای کوچــک پنج نفــری تقســیم 
ــد کــه در دو طــرف جــاده  کــرده و وظیفــه داده ان
ــورت  ــه ص ــا ب ــد ت ــک کنن ــردم را کم ــوف م صف
زنجیــره ای دســتان خــود را بــه هــم گــره بزننــد و 
کنــار هــم راه برونــد. مــن از جزئیــات ایــن برنامــه 
ــن  ــال، همی ــر ح ــه ه ــا ب ــتم؛ ام ــزی نمی دانس چی
ــرد و  ــک ک ــرات کم ــم تظاه ــر نظ ــم ب ــکار ه ابت
ــان  ــدی می ــی صف بن ــه نوع ــد ک ــث ش ــم باع ه
تظاهرکننــدگان و مــردم عــادی کــه از کنــار جــاده 
عبــور می کردنــد، ایجــاد شــود. در نتیجــه، افــرادی 
کــه خواهــان اشــتراک در تظاهــرات بودنــد، امــا تــا 
آن زمــان در کنــار جــاده و در میــان عابــران حرکت 
داشــتند، خــود را بــه ایــن ســوی زنجیــره ی انســانی 
ــرده تر و  ــدگان را فش ــف تظاهرکنن ــاندند و ص کش

چشــم گیرتر ســاختند.
حضــور دختــران و زنــان هنــوز کم رنــگ بــود. 
ــب را  ــان ش ــب ش ــه اغل ــماری ک ــده ی انگشت ش ع
ــد،  ــان ســپری کــرده بودن ــوت قربانی ــار تاب ــز کن نی
در همراهــی تابــوت »تبســم« و دو زن همــراه 
او حرکــت می کردنــد. صــدای تکبیــر و ال الــه 
ــه  ــعارهایی ک ــا ش ــزش ب ــوات در آمی اال اهلل و صل
ــت کاران« و  ــش« و »جنای ــب« و »داع ــه »طال علی
»حکومــت بی کفایــت« ســر داده می شــد، در فضــا 

می پیچیــد.
در همــان لحظــات، داوود ناجــی بــا جمعــی از 
جوانــان دیگــر نیــز یکــی پی هــم رســیدند. در 

چالــش را بــا خــود بــه درون جمــع انتقــال مــی داد. 
ــرد  ــک ف ــا آگاه ی ــود؛ رض ــرد ب ــک ف ــق آزاد ی خال
ــت در  ــم گرف ــا تصمی ــه آنج ــم ک ــی ه ــود؛ خانم ب
همدســتی بــا رضــا و آزاد مکتــوب رســمی پولیــس 
ــم  ــام تبس ــود. قی ــرد ب ــک ف ــوزاند، ی ــل را بس کاب
ترکیبــی بــود از هــزاران فــرد کــه همــه بــا انتخــاب 
ــا  ــد. کســی ب ــده بودن ــدان آم ــه می ــردی خــود ب ف
فرمــان و فتــوای کــِس دیگــر حرکــت نکــرده بــود. 
کســی بــرای تصمیــم و بیــان حــرف خــود نیــز بــه 
ــد.  ــر نمی مان ــر منتظ ــس دیگ ــوای ک ــان و فت فرم
بــه همیــن دلیــل، تــا لحظــه ای بعــد کــه گام هــای 
ــت،  ــن می انداخ ــاده طنی ــان روی ج ــزاران انس ه
شــعار و ســخنرانی و بــازی بــا احساســات و عواطــف 
ــار هــر حرکــت و واکنــش دیگــری  عمومــی در کن
ــورت  ــاص ص ــی خ ــا مراجع ــراد ی ــوی اف ــه از س ک
می گرفــت، سرنوشــت تظاهــرات و هــزاران انســانی 
ــه  ــی زد. ب ــم م ــتند، رق ــتراک داش ــه در آن اش را ک
نظــر می رســید در آن لحظــه ی صبــح، گلــوی 
بریــده ی تبســم، تحقیــر و اهانتــی کــه انســان 
ــی  ــرد، نفــرت و بدبین ــن ســرزمین تحمــل می ک ای
نســبت بــه رهبــران سیاســی و زمــام داران حکومت، 
تــرس از نــاکام مانــدن تظاهــرات و ده هــا مســأله ی 
ــورد  ــی و احتمــال در م ــه پیش بین ــر گون دیگــر، ه
ــود، دشــوار  ــه ب ــام گرفت ــام تبســم« ن آنچــه را »قی
ــه  ــگ، رفت ــل و درن ــرای تأم ــاخت. فرصــت ب می س
ــر فکــر پیشــی  رفتــه، کاهــش می یافــت و عمــل ب
ــات و  ــه احساس ــدازه ک ــان ان ــه هم ــت. ب می گرف
عواطــف بــه مــوازات صــدای بلنــد، بلنــد می رفــت، 
ــرد.  ــش می ک ــری فروک ــنجش و دورنگ ــل و س تعق
ــرای  ــش ب ــنگین ترین چال ــاید س ــش، ش ــن چال ای
کســانی بــود کــه شــب گذشــته بــه عنــوان ســتاد 
ــای  ــد. اعض ــده بودن ــزد ش ــرات نام ــت تظاه مدیری
ایــن ســتاد تــا آن لحظــه هیــچ تمــاس و هماهنگــی 
ــه راه  ــت ب ــد. حرک ــرده بودن ــاد نک ــم ایج ــان ه می
افتــاده بــود؛ امــا مدیریــت آن هنــوز هــم بــا ســوال 
درشــتی مواجــه بــود. یــاد تعبیــری از دکتر ســروش 
ــا شــعارهای ســید  ــی در رابطــه ب ــادم کــه زمان افت
ــی« حــرف  محمــد خاتمــی کــه از »جامعــه ی مدن
مــی زد، گفتــه بــود: »نســیمی خوشــگوار می نمایــد؛ 

ــی دارد.« ــهم گین در پ ــی س ــا توفان ام
***

ــع  ــح ورود جم ــم صب ــت و نی ــاعت هف ــی س حوال
و  پلی تخنیــک  دانشــجویان  از  توجهــی  قابــل 
ــی  ــا ورزش کاران و گروه ــراه ب ــل، هم دانشــگاه کاب
ــده  ــر عه ــت را ب ــات و امنی ــؤولیت انتظام ــه مس ک
گرفتــه بودنــد، در کنتــرل و تلطیــف وضعیــت 
ــازی کــرد. هنــوز نمی شــد از یــک  نقــش مهمــی ب
ســتاد فرماندهــی واحــد و منســجم ســخن گفــت؛ 
امــا ورود ایــن گــروه بــرای انتظــام بخشــیدن امــور، 
هــم اعتمــاد بــه نفــس را در میــان تظاهرکننــدگان 
ــه  ــاد باعــث شــد ک ــا حــدی زی ــرد و هــم ت ــاال ب ب
نبــض حرکت هــا و رفتارهــای عمومــی توســط 
جمعــی از افــراد باابتــکار و هوش منــد کنتــرل 
و  دلهره هــا  تمــام  برغــم  نهایــت،  در  و  شــود 
نگرانی هــا، »قیــام تبســم« را بــه یکــی از زیباتریــن 
خاطره هــای مدنــی و سیاســی در شــهر کابــل 

ــد. ــل کن تبدی

کســی  هیــچ  زدیــم.  حــرف  قطع نامــه  مــورد 
اصالحیــه و تغییــری پیشــنهاد نکــرد. ناجــی هــم از 
امنیــت تظاهــرات و حفــظ نظــم و انضبــاط توســط 
راه پیمایــان نگرانــی داشــت. مشــترکا بــه مســؤولین 
انتظامــات و امنیــت یــادآوری کردیــم کــه بــه هیــچ 
ــز  ــی گالوی ــای امنیت ــس و نیروه ــا پولی ــی ب قیمت
ناجــی گفــت: گزارش هایــی دارد کــه  نشــوند. 
ــه  ــه ای ب ــه بهان ــی ک ــی در صورت ــای امنیت نیروه
ــد  ــل خواهن ــونت متوس ــه خش ــد، ب ــت بیاورن دس
شــد؛ بــه همیــن دلیــل، دوبــاره بــه همراهــان خــود 
ــا  ــرف م ــند از ط ــب باش ــه مراق ــم ک ــد کردی تأکی
ــرد. ــورت نگی ــؤوالنه ای ص ــر مس ــت غی ــچ حرک هی

***
کمــی پایین تــر از دروازه ی مصــال، چشــمم بــه 
ــتان  ــا دس ــری را ب ــه بن ــد ک ــی افتی ــار جوان چه
خــود محکــم گرفتــه بودنــد. انتخــاب شــعاری کــه 
روی ایــن بنــر بــود، توجهــم را بیشــتر از همــه بــه 
ــر  ــه بن ــانی ک ــای کس ــرد. چهره ه ــب ک ــود جل خ
ــن  ــود. ای ــم آشــنا نب ــد، برای ــه بودن را محکــم گرفت
ــود،  ــر، توســط هــر کســی کــه انتخــاب شــده ب بن
خاطــره ی معنــاداری را از یــک نقطــه ی دیگــر 
جهــان بــه دشــت برچــی و قیــام تبســم پیونــد زده 
 Don’t Tread On« :بــود. در بنــر نوشــته بــود
Me!« و ترجمــه اش را نوشــته بودنــد: »بــه حریــم 

ــد!«  ــه نکنی ــا مداخل م
ــد  ــود. بای ــا نب ــق و رس ــعار دقی ــن ش ــه ی ای ترجم
می نوشــتند: »روی مــن پــای نگذاریــد!« ایــن 
عبــارت  رســاننده ی  می توانســت  هــم  ترجمــه 
باشــد و هــم بــا هدفــی کــه در تظاهــرات داشــتیم، 
هماهنگــی کنــد؛ امــا مهــم ایــن نبــود؛ کســانی کــه 
ــه  ــک ب ــدون ش ــد، ب ــرده بودن ــاب ک ــعار را انتخ ش
ترجمــه ای کــه کــرده بودنــد، نیــز توجــه داشــتند. 
آن هــا نیــز حرفــی را بــر زبــان مــردم جــاری 

ــت.  ــابقه نداش ــل از آن س ــه قب ــاختند ک می س
ــت  ــن واقعی ــه، درک ای ــر از هم ــن، مهم ت ــرای م ب
مجموعــه  بــا  داشــتم  کــه  بــود  هیجان انگیــز 
ــی  ــا نگاه های ــه ب ــوردم ک ــر می خ ــری ب ــراد دیگ اف
متفــاوت میــان جمــع آمــده بودنــد و بــا چشــمانی 
تیزبیــن در میــان جمعیــت حرکــت می کردنــد 
ــا آن  ــی را ت ــم، خط ــت چش ــزاران جف و از الی ه
ــه  ــارزه علی ــکای دوران مب ــا امری ــا، ت ــوی دریاه س
ــدای  ــیدند. ص ــداد می بخش ــس، امت ــتعمار انگلی اس
گیــدزدن و بنجامیــن فرانکلیــن، صدهــا ســال بعــد، 
بیــن هزاره هــای  هــزاران کیلومتــر دورتــر، در 
دشــت برچــی انعــکاس می کــرد. ایــن صــدا، 
ــا  ــم ب ــام تبس ــه قی ــود ک ــی ب ــل اعتنای ــدای قاب ص
از  کســانی  حضــور  درک  می گرفــت.  نیــرو  آن 
ــتر  ــی بیش ــم را اطمینان ــب و ذهن ــت، قل ــن دس ای
می بخشــید. آن هــا ســایه وار، گام بــه گام مــن، 
ــد و  ــت می کردن ــان، حرک ــزاران انس ــه گام ه گام ب
ــر از  ــب بیشــتر و مطمین ت ــه مرات ــه ب ــا ک ــه بس چ
ــت  ــد. ســتاد مدیری ــز بودن ــه چی ــب هم ــن، مراق م
ــه پنــج نامــزدی نبــود  تظاهــرات دیگــر منحصــر ب
ــر  ــه یکدیگ ــم ب ــان ه ــر ش ــه نف ــون س ــه اکن ک
نمی رســیدند. تظاهــرات ســتادی مدیریتــی داشــت 
بــا کمیــت هــزاران نفــر. تاریــخ بــا ســوال بزرگــی از 

ــود. ــه ب ــتاد مواج ــن س ای

به حریم ما مداخله نکنید!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

کابل بدون افیون رویای
آن روزهای من در تهران

 حسن ابراهیمی

ــت؟  ــا کجاس ــت و روی ــن واقعی ــرز بی ــا م واقع
یــک بیمــار مبتــال بــه اعتیــاد بایــد چطــور ایــن 
مــرز را بشناســد؟ اصــال ایــن ســوال را چــرا از 
شــمایی کــه نــه معتــاد بــودی و حتــا یــک دود ســیگرت هــم بــه 
ــا  ــداری روزی شــود ب ــم ن ــدادی و خــوش ه ــرو ن ــوی خــود ف گل
ــادی در زندگیــت ســر و کار داشــته باشــید، می پرســم.  ــرد معت ف
ــرز  ــت داری م ــی، دوس ــدی کن ــی را مرزبن ــی زندگ ــر بخواه اگ
ــا آن  ــت ب ــر روز در ذهن ــه ه ــا«، دو ســرزمینی ک ــت و روی »واقعی
ــذاری  ــرت بگ ــاورت و فک ــای ب ــا کجــای جغرافی ــری را دقیق درگی
کــه بــه تــو صدمــه وارد نکنــد؛ زندگــی ات دچــار آشــفتگی نشــود 
و جهانــت را مجبــور نشــوی تــرک کنــی و آدم هــای دور و بــرت را 

ــا فرامــوش؟   عــوض کنــی ی
ــان  ــرل م ــارج از کنت ــی خ ــا در زندگ ــرک م ــروی مح ــی نی وقت
باشــد، عاجــز اســتیم. اعتیــاد مــا مطمئنــا شــرایط چنیــن نیــروی 
ــرف  ــم مص ــا نمی توانی ــی دارد. م ــل کنترل ــر قاب ــده و غی پیش برن
مــواد یــا رفتارهــای اجبــاری خــود را معتــدل یــا کنتــرل کنیــم؛ 
ــان  ــرای م ــه ب ــی را ک ــود چیزهای ــث می ش ــه باع ــی ک ــا وقت حت
مهــم اســتند از دســت بدهیــم و یــا حتــا وقتــی کــه ادامــه ی آن 
مطمئنــا بــه صدمــات فیزیکــی غیــر قابــل جبرانــی ختــم خواهــد 
شــد. می بینیــم، کارهایــی را می کنیــم کــه اگــر بــه خاطــر 
ــود، امــکان نداشــت انجــام دهیــم؛  هــر چیــز جــز اعتیــاد مــان ب
ــت  ــم از خجال ــا فکــر می کنی ــه آن ه ــداً ب ــی بع ــه وقت ــی ک کارهای
ــه  ــم ک ــم بگیری ــا تصمی ــت حت ــن اس ــم. ممک ــود می لرزی ــه خ ب
دیگــر نمی خواهیــم مصــرف کنیــم و ایــن کــه مصــرف نخواهیــم 
ــه  ــه ب ــم ک ــی می بری ــود پ ــا می ش ــرایط مهی ــی ش ــا وقت ــرد؛ ام ک
ســادگی قــادر بــه قطــع مصــرف نیســتیم. بــرای مــن فــرار از پــل 
ســوخته بــه طــرف تهــران، فرصتــی بــود تــا بتوانــم بیمــاری خــود 
ــی بیشــتر از آن نمی گذشــت،  ــد ماه ــه چن ــه ک ــان نطف را در هم
بُکشــم و دیگــر بــه آن فکــر نکنــم؛ امــا بــر خــالف قــراری کــه بــا 
خــود گذاشــته بــودم، ایــن قــرار درســت از آب در نیامد و نتوانســتم 
کنتــرل زندگــی را در دســت بگیــرم؛ چــون نیــروی محرکــی کــه 
ــود  ــر ب ــن قوی ت ــرد، از م ــش می ب ــه پی ــن را ب ــی م ــت زندگ داش
ــم  ــوز ه ــا هن ــرک ت ــروی مح ــن نی ــرل ای ــن در کنت ــی م و ناتوان
مــن را اذیــت می کنــد. بیمــاری اعتیــاد در مــن ســبب شــده بــود 
ــی  ــم و در تعریف های ــا را در ذهن ــت و روی ــن واقعی ــرز بی ــه م ک
ــم  ــا داشــتم، گــم کن ــکارم از واقعیــت و روی ــای اف کــه در جغرافی
ــا  ــی ت ــن را در دل زندگ ــدن م ــن گم ش ــد ای ــرگردانی های بع و س
ــواده  ام  کجاهــا کــه پیــش نبــرد. دور شــدن مــن از تهــران و خان
بــرای بــار دیگــر و برگشــت بــه کابــل و چشــیدن دوبــاره ی طعــم 
ــه  ــود ک ــل ســوخته، نقشــه ی راه همــان ســرگردانی ها ب ــون پ افی
مــن را بــا خــود تــا ایــن جــا آورد. ســخت بــود تمــام ایــن مســیری 
کــه تــا اآلن و تــا ایــن جــا در زندگــی طــی کــردم؛ امــا بــرای یــک 
ــی  ــد؛ ول ــد افیــون ســهل کن ــن ســختی را می توان ــاد تنهــا ای معت
ــران و از  ــا ته ــل ت ــودم و از کاب ــاد ب ــک معت ــن ی ــود؟  م ــه س چ
تهــران تــا کابــل را آن قــدر غــرق در لــذت آنــی افیــون بــودم کــه 
نفهمیــدم در طــی ایــن مســیر رفــت و برگشــت چــه چیزهایــی را 
از دســت دادم. مــن بــه دنبــال واقعیــت زندگــی بــه تهــران رفتــه 
بــودم تــا همــراه خانــواده  ام بمانــم و باقــی زندگــی ام را بــا بــودن 
کنــار آن هــا ســپری کنــم و واقعیــت زندگــی مــن هــم همیــن بــود؛ 
چــون بــدون خانــواده  ام و مراقبــت آن هــا، مــن هــر لحظــه خــود 
ــا مــن در  ــرار مــی دادم و ام ــواد مخــدر ق را در معــرض مصــرف م
تهــران بــه رویــای کابــل بــدون افیــون فکــر می کــردم و اشــتباهم 
ــه  ــودم و ب ــه ب ــده گرفت ــت را نادی ــه واقعی ــود ک ــن ب ــز در همی نی
ســمت رویایــی حرکــت کــردم کــه ایــن رویــا در تنهایــی و 
ــودم، برایــم دســت نیافتنی  فراموشــی ای کــه در کابــل دچــار آن ب
ــه آخــر  ــک پاراگــراف ب ــروز می خواهــم ی ــود. راســتی بعــد از ام ب
ــه  ــادم« اضاف ــک معت ــن ی ــتون »م ــته های س ــر قســمت از نوش ه
کنــم و ایــن پاراگــراف را هــم بــه نــام »فقــط بــرای امــروز« خواهــم 
ــره   ام خواهــد  ــراف شــرح حــال و هــوای روزم ــن پاراگ نوشــت. ای
بــود تــا کمــی بــا نوشــتن ایــن پاراگــراف بــه ســبک شــدن ذهنــم 
ــی  ــن نوشــته ها تنهــا در گذشــته باق کمــک کنــم. نمی خواهــم ای

بماننــد. مــن نیــاز بــه حــرف زدن بــا شــما از امــروز خــود دارم.
ــرای امــروز: چــه وقتــی یــک راز، دیگــر راز نیســت؟ مــن  فقــط ب
تــا قبــل از امــروز تمایــل زیــادی بــرای حفــظ اســرار زندگــی خــود 
ــود  ــتباهاتم ب ــان اش ــن هم ــرای م ــا ب ــن رازه ــه ای ــتم و البت داش
ــا  کــه همیشــه دوســت داشــتم از نظــر دیگــران پنهــان بماننــد ت
کســی کمتــر بــه زندگــی مــن آگاه باشــد. رهایــی از همــه اســرار 
ــار ســنگین  ــد ب ــا دیگــران، می توان و شــریک کــردن اشــتباهاتم ب
اشــتباهات گذشــته را از دوشــم بــردارد و ایــن بــرای مــن آرامــش 

بزرگــی اســت.«

پس از توافق امریکا با طالبان، چگونه باید
وارد مذاکرات شد؟

هشـتمین دور مذاکـرات امریکا بـا طالبان در قطر 
برگزار شـد. منابـع دو طرف گفته انـد که احتمال 
دارد در ایـن نشسـت آن هـا توافق نامـه ای را امضـا 
کننـد. تـا حـاال در مذاکـرات میـان نماینـدگان 
شـده،  برگـزار  قطـر  در  کـه  امریـکا  و  طالبـان 
موضـوع محـوری، خـروج نیروهـای امریکایـی و 
بـه  دادن طالبـان  و تضمیـن  افغانسـتان  از  ناتـو 
القاعـده رابطـه  امریکایی هـا بـوده کـه آن هـا بـا 
نداشـته باشـند و از افغانسـتان برضـد امریـکا و 

متحدانـش اسـتفاده نشـود.
بـا آن کـه در جریـان مذاکـرات گذشـته ، زلمـی 
مـورد  در  طالبـان  بـا  کـه  بـود  گفتـه  خلیـل زاد 
آغـاز مذاکـره ی بین االفغانـی در بـاره ی چگونگـی 

بـا طالبـان گفت وگـو  دولـت، آتش بـس و صلـح 
صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا طالبان تا حـاال از بحث 
خـودداری  مطرح شـده،  موضوع هـای  بـاره ی  در 
کـرده انـد. آن ها بـه این تمرکـز دارند کـه چگونه 

بـا امریکایی هـا بـه توافـق برسـند. 
چـراغ  طالبـان  اسـت،  گفتـه  خلیـل زاد،  زلمـی 
سـبز نشـان داده انـد در نشسـتی کـه در جریـان 
اسـت، توافق نامـه ی خـروج نیروهـای امریکایـی و 
تعهـددادن طالبـان، بـه امضـا برسـد. سـخنگویان 
طالبـان نیـز به نحـِو دیگـر ابـراز امیـدواری کرده 
انـد کـه در این نشسـت توافق نامه، امضا می شـود.
جـدول  توافق نامـه ی  می شـود  گفتـه  همچنـان   
خـروج نیروهـای امریکایـی و تعهـددادن طالبـان 
بـه امریـکا، در نشسـت هفتـم آمـاده شـده بـود و 
متـن آن بـه رهبـران حکومـت داده شـده اسـت. 
بـه هـر حـال، چه ایـن توافق نامـه در نشسـتی که 
جریـان دارد بـه امضـا برسـد یـا در یـک نشسـت 
دیگـر، آنچـه روشـن اسـت، این اسـت کـه امریکا 
بـا طالبـان، بـه زودی به توافق می رسـد و روشـن 

خواهـد کـرد کـه نیروهـای خارجی در چـه مدتی 
از افغانسـتان خـارج می شـوند.

 بـودن نیروهای خارجی در افغانسـتان، بزرگترین 
بـرای  آن  از  کـه  بـوده  طالبـان  بـرای  بهانـه 
سـربازگیری اسـتفاده می کننـد و جنـگ شـان را 
بـا آن توجیـه می کنند. طالبان هجده سـال اسـت 
کـه بـا دولـت افغانسـتان می جنگنـد و بـه دنبـال 
فرصتـی انـد کـه بتواننـد از راه نظامـی قـدرت را 
بـه دسـت بگیرند. به ایـن دلیـل، در مذاکراتی که 
بـا امریـکا دارنـد، اصـرار می کننـد تـا توافق نامه ی 
خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتـو هرچـه کوتاه تر 
باشـد. امریکا بـا در نظرگرفتن خطـری که طالبان 
می تواننـد به وجـود آورنـد، می خواهـد از طالبـان 
تضمیـن بگیـرد تـا در آینـده بـرای امریـکا تهدید 
نباشـند. بـا آن که امریـکا تهدید طالبـان را درک 
می کنـد؛ امـا این خطر وجـود دارد کـه طالبان به 
تعهداتـی کـه بدهنـد عمـل نکـرده بـا گروه هـای 
تروریسـتی متحـد شـوند و طـی یـک کودتـا یـا 
اقـدام جنگـی قـدرت را بـه طـور مطلـق بگیرند.  

منابـع طالبـان گفتـه انـد؛ اگر آن هـا بـا امریکا در 
نشسـت جـاری دوحه به توافـق برسـند در باره ی 
چگونگـی دولـت و صلـح مذاکره می کننـد اگر در 
ایـن نشسـت، توافـق نهایی صـورت بگیـرد، آنچه 
رونـد صلـح خوانـده می شـود، وارد بخـش مهـم و 

سرنوشت سـاز بـرای افغانسـتان می شـود.
 بـا آن کـه رییس جمهـور غنـی تأکیـد می کنـد 
کـه »نظـام جمهـوری« در مذاکرات صلـح معامله 
نخواهـد شـد؛ نبـض مذاکـرات صلـح در دسـت 
دولـت افغانسـتان خواهـد بـود و دسـت آوردهای 
دوه دهـه ی گذشـته را حفظ می کند؛ امـا واقعیت 
دولـت  بـا  طالبـان  کـه  اسـت  ایـن  انکارناپذیـر 
افغانسـتان بـه  عنـوان طـرف اصلـی وارد مذاکـره 

نمی شـوند.

 مخالفـان حکومـت، در مـورد مذاکـره بـا طالبـان 
دیدگاه مشـترک ندارنـد و از موضع دولت حمایت 
نمی کننـد. در میـان مخالفـان حکومـت بعضـی از 
رهبـران جهـادی از نظر گرایـش مذهبی با طالبان 
تمایـل دارنـد کـه شـاید در جریـان مذاکـرات، از 
طالبـان حمایـت کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه  
حکومـت وظیفـه دارد، بـرای نتیجه بخـش شـدن 
مذاکـرات، هماهنگـی ایجـاد کنـد؛ امـا تا حـاال به 

ایـن امر، موفق نشـده اسـت.
 طالبـان تأکیـد می کننـد کـه دولت افغانسـتان را 
بـه رسـمیت نمی شناسـند و در مذاکـرات صلح با 
ایـن عنـوان مذاکـره نمی کننـد. این سـوال ها نیاز 
بـه پاسـخ دارد که پـس از امضای توافق بـا امریکا 
چگونـه مذاکـرات صلـح انجـام شـود؟ و بـا کـدام 
آیـد؟  بـه دسـت  امکانـات و زمینه هـا، موفقیـت 
طالبـان هدف مندانـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

برنامه هـای شـان را دنبـال می کننـد.
بـا توجـه بـه وضعیـت آشـفته ای در طـرف مقابل 
رونـد  در  دولـت  نقـش  و  دارد  وجـود  طالبـان 
تالش هـای صلـح ضعیـف اسـت؛ اگـر در مذاکرات 
صلـح بـا یـک آدرس و اهـداف مشـخص، مذاکـره 
خواهنـد  امتیـاز  مذاکـرات  در  طالبـان  نشـود، 
تحمیـل  طالبـان،  بـا  صلـح  نتیجـه ی  گرفـت. 
خواسـت های ایـن گـروه بـر مـردم افغانسـتان و 
تکـرار شـرایطی خواهـد بود کـه پیـش از این، در 
سـایه ی حاکمیـت طالبان، افغانسـتان بـه پناهگاه 

تروریسـتان تبدیـل شـده بـود. 
مخالفـان حکومت و رهبران سیاسـی، در مذاکرات 
بایـد قدرت منـد ظاهـر شـوند و بـا یـک صـدا از 
جمهوری بـودن نظـام سیاسـی و دسـت آوردهایی 
کـه بانـی پیشـرفت افغانسـتان شـده و ظرفیـت 
تغییـری کـه در  جامعـه به وجـود آمـده، حمایـت 

 . کنند

دسـتگاه  ۱7هـزار  از  بیـش  )دوشـنبه(  امـروز 
مسـتقل  کمیسـیون  اختیـار  در  بایومتریـک 
کمیسـیون  مسـؤوالن  می گیـرد.  قـرار  انتخابـات 
کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  انتخابـات،  مسـتقل 
حکومـت  کـه  قـراردادی  اسـاس  بـر  می گوینـد، 
افغانسـتان با یکی از شـرکت های خارجی رسـانده 
بـود، امـروز به تعـداد ۱786۵ دسـتگاه بایومتریک 
بـه دسـترس این کمیسـیون قـرار خواهـد گرفت.

ایـن  سـخنگوی  معـاون  سـادات،  ذبیـح اهلل 
دسـتگاه  باقی مانـده ی  اجـزاء  افـزود،  کمیسـیون 
بایومتریـک )چارجـر و پاوربانـک( تـا قبـل از عید 
سـعید قربان در اختیار کمیسـیون قـرار می گیرد.

از سـویی هـم، شـماری از تکت هـای انتخاباتـی از 
بهره گیـری دسـتگاه های بایومتریـک در انتخابات 
ریاسـت جمهوری اسـتقبال کـرده و انتظـار دارنـد 
کـه ایـن امر بتوانـد در راسـتای بلندبـردن اعتماد 

مـردم نسـبت بـه انتخابـات، مؤثر واقع شـود.
انتخاباتـی  تکـت  سـخنگوی  غفـور،  جاویـد 
»دولت سـاز« بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گوید 
امکانـات  از  بایـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه 
تخنیکـی و تکنالـوژی به منظور تأمین شـفافیت و 
جلوگیـری از تقلـب در انتخابات، بیشـترین تالش 

را بـه خـرج دهنـد.
پارلمانـی  انتخابـات  در  نخسـتین  بـار  بـرای 
یـا  بایومتریـک  دسـتگاه  هـزار   22 افغانسـتان 
مسـتقل  کمیسـیون  اختیـار  در  انگشـت نگاری، 
انتخابـات قـرار گرفته بـود که هدف از اسـتفاده ی 
آن، جلوگیـری از تقلـب و شـفافیت انتخابات بود؛ 
امـا چگونگی اسـتفاده آن با چالش ها و مشـکالتی 

همـراه بـود.
هرچنـد دسـتگاه های بایومتریـک در اکثـر مراکـز 
فعـال  دلیـل  بـه  امـا  داشـت؛  وجـود  رأی دهـی 
نبـودن، عدم آشـنایی به شـیوه ی اسـتفاده از این 
دسـتگاه، بـا موجـی از اعتراضات نهادهـای ناظر و 

ر أی دهنـدگان مواجـه شـد.
پارلمانـی  انتخابـات  بایومتریـک در  دسـتگاه های 

رأی دهـی  مراکـز  تمامـی  بـه  سـو  یـک  از  کـه 
توزیـع نشـده بـود و از جانـب دیگـر، در هنـگام 
بـا  رأی دهنـدگان  نـام  ثبـت  رونـد  بایومتریـک، 
مشـکل مواجـه شـد و بـه همیـن منظـور، تعـداد 
زیـادی از آرای رأی دهنـدگان باطـل اعـالم شـد.
و  مدیریتـی  ضعف هـای  چالـش،  ایـن  کنـار  در 
مشـکالت تخنیکـی در انتخابـات پارلمانی، ناشـی 
از ناتوانـی و عـدم درایـت کاری مدیـران پیشـین 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـود که رونـد برگزاری 
بحـران  بـه  را  نماینـدگان  مجلـس  انتخابـات 
بـرد. کـم کاری و یاهـم ناتوانـی رهبـری پیشـین 
کمیسـیون های انتخاباتـی، بـه حیثیـت و آبـروی 
انتخابـات،  رونـد  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

کـرد. وارد  را  جـدی  آسـییب های 
بـا توجه بـه چالش های انتخابـات پارلمانی، اکنون 
مـردم افغانسـتان بـه سـوی برگـزاری چهارمیـن 
بـه  می رونـد؛  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  دور 
همیـن منظـور، چالش هـای تخنیکـی و مدیریتی 
انتخابـات گذشـته، بـر انتخابات ریاسـت جمهوری 

پیـش رو سـایه افگنده اسـت.
شـماری از اعضـای تکت های انتخاباتـی می گویند 
کـه زمـان کافـی جهـت اسـتفاده از دسـتگاه های 
بایومتریـک در انتخابـات ریاسـت جمهوری وجـود 
دارد و بایـد تدابیـر سـنجیده شـده در این راسـتا 
اتخـاذ شـود. نورالرحمـان اخالقـی، عضو دسـته ی 
روزنامـه ی  بـه  همگرایـی«  و  »ثبـات  انتخاباتـی 

صبـح کابل گفت کـه مهم اراده ی اسـتفاده از این 
دسـتگاه ها اسـت کـه چالش هـا هماننـد انتخابات 

مجلـس نماینـدگان خلق نشـود.
مـا  نگرانـی  و  مشـکل  »اصـل  افـزود:  اخالقـی 
سـافت ویر  نمی دانیـم  هنـوز  کـه  اسـت  ایـن 
شـده  دیزایـن  جگونـه  بایومتریـک  دسـتگاه های 
اسـت. البتـه مـا توضیحاتـی شـنیده ایـم؛ امـا بـه 
قـرار  مـا  اختیـار  لحـاظ تخنیکـی سـافت ویر در 
گیـرد کـه مراحـل کار در روز انتخابـات از کجـا 
شـروع و در کجـا ختـم می شـود و خالهـای ایـن 
نشـانی  انتخاباتـی  تکت هـای  بایـد  را  دسـتگاه ها 

کننـد تـا حفـظ شـود.«
تکت هـای انتخاباتـی انتظـار دارند کـه ظرف چند 
بایومتریـک  دسـتگاه های  سـافت ویر  آینـده،  روز 
مسـأله ی  تـا  شـود،  داده  توضیـح  آن هـا  بـرای 
تخنیکی آن مشـخص و روشـن شـود؛ در غیر آن، 
فرصـت اصالحـات ایـن دسـتگاه ها از بیـن خواهد 

فت. ر
آقـای اخالقـی، بـا بیـان ایـن  کـه، عـدم تکـرار 
انتخابـات  در  بایومتریـک  از  اسـتفاده  تجربـه ی 
انتخاباتـی  تکت هـای  بـرای  نماینـدگان  مجلـس 
ریاسـت جمهوری یـک اصـل اسـت؛ تأکیـد کـرد 
بـا درنظرداشـت  بایـد دسـتگاه های موجـود  کـه 
معایبـی کـه در دوره ی گذشـته وجـود داشـت، 
اتفـاق نیفتـد. در راسـتای جلوگیـری از رویـداد 
را  انتخابـات دو طرزالعمـل  گذشـته، کمیسـیون 

مطـرح کـرده بود و بـا بررسـی ایـن طرزالعمل ها، 
تکت هـای انتخاباتـی نیـز طرح هـای  شـان را بـه 

کمیسـیون ارائـه کردنـد.
همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  تکـت  عضـو  ایـن 
مراحـل  طـی  کـه  کـرد  خاطرنشـان  همچنـان 
بـرای  بایومتریـک  دسـتگاه های  کاری  رونـد 
تمامـی کارمنـدان کمیسـیون روشـن باشـد کـه 
چگونـه اسـتفاده می کننـد و در عیـن حـال، بایـد 
تشـخیص داده شـود کـه هیـچ  گونـه راه تقلب در 
درون سـافت ویرهای ایـن دسـتگاه ها، باقـی نماند.
در همیـن حال، تیم هـای انتخاباتـی، آمادگی های 
تردیـد  و  بـا شـک  را  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
مدیریـت  بخـش  در  کـه  می گوینـد  و  می نگرنـد 
و بخـش عملیـات کمیسـیون انتخابات مشـکالتی 
امـر  در  کـه  دارنـد  انتظـار  آن هـا  دارد.  وجـود 
برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری سـال جاری، 
کار،  پایـان  تـا  و  رفتـه  پیـش  خوبتـر  وضعیـت 
انتخاباتـی  کمیسـیون  کمیشـنرهای  اسـتقاللیت 

شـود. حفظ 
کمیشـنران  تمامـی  از  اخالقـی،  نورالرحمـان 
کمیسـیون انتخابـات می خواهـد که بـا پندگیری 
از عمل کـرد مدیران پیشـین کمیسـیون انتخابات، 
اجـازه ندهنـد تـا بـار دیگـر رونـد انتخابـات بـه 

چالـش کشـیده شـود.
اسـتقاللیت  عـدم  نگـران  انتخاباتـی،  تکت هـای 
اسـتند  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران  کاری 
کـه بـه بـاور اعضای ایـن تکت هـا، اسـتخدام هایی 
کـه در ایـن اواخـر در دبیرخانـه ی کمیسـیون و 
بخش هـای دیگـری کمیسـیون انتخابـات صـورت 

بـه نظـر می رسـد نگران کننـده  گرفتـه، 
کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  نگرانی هـا  ایـن 
چنـدی قبل یـک کمیشـنر کمیسـیون انتخابات، 
طـی نشسـت خبری بیـان کرده بـود کـه در امور 
کاری و روند اسـتخدام افراد در این کمیسـیون از 
سـوی حکومـت مداخلـه صـورت می گیـرد؛ امری 
کـه از جانـب دبیرخانه ی این کمیسـیون رد شـد.

کمیسـیون  کمیشـنر  عبـداهلل،  محمـد  موالنـا 
انتخابـات، گفتـه بـود، برخـی از افـرادی کـه در 
آزمـون رقابتـی کامیاب شـده  اند، برای اسـتخدام 
بـر  و  نمی شـوند  پیشـنهاد  کمیسـیون  ایـن  در 
عکـس، آنانـی کـه در آزمـون رقابتـی راه نیافتـه 

کار گماشـته می شـوند. بـه   انـد، 

 سیدمهدی حسینی

کمیسیون انتخابات امروز بیش از 17 هزار دستگاه 
بایومتریک دریافت می کند

بشیر یاوری
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مهاجرت، اختالل
مداوم روانی بار می آورد

تـرس گرفتار شـدن به دسـت پولیس و دوبـاره به افغانسـتان آمدن 
در وجـود هـر مهاجـر افغانسـتانی ای کـه هنـوز نـه ثبـت سـازمان 
مهاجـرت شـده  اسـت و نـه ثبـت وزارت مهاجـرت کشـور میزبان، 
زندگـی می کنـد. حتـا آن هایـی کـه ثبـت سـازمان مهاجرت شـده 
انـد نیـز تـا انـدازه ای بـا همیـن تـرس شـب را بـه روز و روز را بـه 
شـب گـره می زنند. این تـرس در شـبانه روز روان بیشـتر مهاجران 
را می خـورد. ایـن تـرس بـه انـدازه ای در وجـود هر مهاجـر زندگی 
می کنـد کـه رفتـه رفتـه جـزو شـخصتش می شـود. کنش هـای 
شـخص مهاجـر در کشـور میزبـان در بر آینـد همیـن ترس شـکل 
می گیـرد. رفتـار شـخص مهاجـر در کشـور میزبـان؛ روابطـی کـه 
شـخص مهاجـر با شـهروندان اصلـی کشـور میزبان برقـرار می کند 
و ماهیـت ایـن روابـط همه  و همه در سـایه ی همین تـرس تعریف 

می شـود.
روابطـی کـه شـخص مهاجر بـا مهاجـران دیگر؛ خواه از یک کشـور 
آمـده باشـند، یـا شـهروندان کشـور های متفـاوت باشـند ایجـاد 
می کنـد، همـه در سـایه ی همیـن تـرس شـکل می گیـرد و همین 
عامـل، رفتـار شـخص مهاجـر را در زندگـی روز مـره اش کنترل می 

. کند
نظـر  در  تـرس  منشـای  چند فاکتـوری  تیـوری  امـروزه  هر چنـد 
گرفتـه می شـود؛ امـا در میـان ایـن فاکتور هـا، »فاکتـور اسـترس 
شـکل گیری  در  فاکتـور  مهم تریـن  و  نیرومند تریـن  قدرت منـد«، 
ایـن تـرس بـر روان مهاجـران شـناخته می شـود. بـر اسـاس ایـن 
فـرد  بـر  توجهـی  قابـل  تأثیـر  بـار  یـک  وضعیـت  یـک  فاکتـور، 
می گـذارد کـه در نتیجـه ی آن تـرس در شـخص شـکل می گیرد و 
اسـترس دراز مـدت همـراه با تـرس را در پـی دارد که به سـاده گی 

می توانـد باعـث ایجـاد اختـالل مـداوم شـود.
هـر مهاجـر افغانسـتانی، بارها دیده و یا شـنیده  اسـت که شـماری 
از افغانسـتانی ها به شـکل اجباری دوباره به افغانسـتان برگشـتانده 
شـده   انـد. این وضعیـت به سـاد گی در ذهن هر مهاجر افغانسـتانی 

حک شـده است. 
روزمر گی هایـش  در  بایـد  مهاجـر  رفتار هـای شـخص  و  کنش  هـا 
دنبـال شـود. در راه رفتن هـای شـخص مهاجـر روی پیاده روهـای 
شـهر می شـود ایـن تـرس و دلهـره را دیـد و در چهـره اش خوانـد. 
حس نداشـتن امنیت  زیسـتی باعث شـده اسـت که این هـا همواره 
در تـالش باشـند، از محیطـی کـه در آن کار ضـروری ای ندارنـد، 
زود تـر دور شـوند و خـود را از دیـد عمومـی پنهـان کننـد؛ به ویژه 
ایـن تـرس را در زمان روبه رو شـدن بـا پولیس، به وضاحت بیشـتر 
می شـود در رفتـار شـخص مهاجـر پیـدا کـرد؛ شـخص مهاجـر به 
مجـرد دیـدن پولیـس در چنـد متری اش بـه لرزه می افتـد و حالت 

چهـره اش دگرگـون می شـود.
مهاجـران  ویـژه  بـه  مهاجـران  بـه  همیشـه  میزبـان،  کشـورهای 
افغانسـتانی نـگاه »انسـان دسـته ی دومـی« دارنـد که بی شـباهت 
بـه دیـد »انسـان برتـر« و »انسـان بربـر« نیسـت. این دید، کشـور 
میزبـان را بـرای مهاجـر به زنـدان بدل کرده  اسـت؛ زندانـی که در 
آن مهاجـر خـود بـه سـلول انفـرادی بـدل می شـود و هیچ گاهـی 
نمی توانـد با شـهروندان اصلی کشـور میزبـان حتا با وجود سـال ها 
کار کـردن در یک محیط؛ رابطه ی دوسـتانه و بـه دور از بازدازندگی 
 هویتـی را شـکل بدهد. این حس »انسـان دسـته ی دومـی« بودن، 
از سـوی شـهروندان کشـور میزبـان در ذهـن مهاجـران تزریـق 
می شـود و رفتـه رفتـه بـه حـس حقـارت تبدیـل می شـود، کـه از 

خودبیـزاری و دگربیـزاری را در پـی دارد.
یـک مهاجـر افغانسـتانی، در هـر سـرزمینی که باشـد؛ بـه ویژه در 
ترکیـه، کوشـش می کنـد در جاهایـی قـرار نگیـرد کـه بـه چشـم 
پولیـس بخـورد. همـه اش در تـالش ایـن اسـت کـه زیاد به چشـم 
ایـن تالش هـا بـه جایـی نمی رسـد. شـخص  امـا  مـردم نخـورد؛ 
مهاجـر چـه بخواهـد چـه نخواهـد، عوامـل ایـن تـرس در حالـت 
چهـره و رفتـار وی بـروز پیـدا می کنـد؛ بـه نحوی که باعـث لرزش 
در صـدا و ایجـاد شـدن تـوده ای در گلـو و گرفتگـی صـدا و عـرق 

سـرد روی صـورت شـخص خـودش را آشـکار می کنـد.
در یکـی از روزهـای گـرم تابسـتان با بچه هـای هم خانـه ام در کنار 
سـاحل گـرم در حـال قـدم زدن بودیـم کـه چشـمم بـه ماشـین 
آتش نشـانی افتـاد و چنـد مأمـور آتش نشـانی کـه اطـراف ماشـین 
گشـت می زدنـد. در لحظه بـرای فهمیـدن میزان تأثیرگـذاری این 
تـرس و همیـن طـور از سـر شـوخ طبعی به دوسـتم که تازه شـش 
ماهـی از زندگـی قاچاقـی اش در ترکیه می گذشـت؛ گفتم زود باش 
خـودت را از ایـن جـا دور کـن و بـا اشـاره ی دسـت بـه مأموریـن 
آتش نشـانی گفتـم کـه پولیس هـا را مگـر نمی بینـی؟ این پسـر که 
بـه زبـان انگلیسـی هـم آشـنایی داشـت، بی آن کـه بـه اونیفورم و 
نوشـته های روی لباس هـای ایـن مامـوران توجهـی کنـد، زود پـا 
بـه فـرار گذاشـت و در کمتـر از چنـد ثانیـه از دید مـن و مأموران 

ناپدید شـد. آتش نشـانی 

 کیانوش

 مجیب ارژنگ 

فروش مدارک تحصیلی
تیغی تیز روی گردن نظام تحصیلی

ــی  ــدرک تحصیل ــر، م ــی نف ــرای س ــاال ب ــا ح »ت
ــی  ــدرک تحصیل ــر م ــر دیگ ــل نف ــب و چه مکت
ــر  ــم. ه ــه گرفت ــدم و پیس ــور ک ــگاه را ج دانش
مــدرک تحصیلــی مکتــب را در بــدل پنجــاه هزار 
افغانــی و یــا بیشــتر از آن و از دانشــگاه را در بــدل 
28۰ هــزار افغانــی بــه مشــتری هایم تســلیم 
ــوردن  ــل آب خ ــن مث ــرای م ــن کار ب ــردم. ای ک
اســت و از هــر والیتــی بخواهــم می توانــم از 

ــرم.« ــت بگی ــدرک فراغ ــش م مکتب های
کارشناســی  او  می گــذارم.  »نــون«  را  نامــش 
اقتصــاد از یکــی از دانشــگاه های خصوصــی دارد. 
ــند  ــروش س ــه کار ف ــود ک ــالی می ش ــه س او س
تحصیلــی از مکتــب و دانشــگاه را پیــش می بــرد. 
وی در یــک ســال گذشــته تنهــا منبــع درآمــدش 
ــد. ــاد می کن ــی ی ــدارک تحصیل ــروش م را کار ف

نشــان  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  یافته هــای 
بــا  می توانــد  شــخصی  هــر  کــه  می دهــد 
پرداختــن پــول بــه مدیــران مکتب هــا و یــا 
ــب؛  ــت از مکت ــند فراغ ــان، س ــخص همکارش ش
همیــن گونــه بــا پرداختــن پــول بــه یکــی 
از انســتیتیوت ها ســند فــوق بکلوریــا )ســند 
ــند  ــی، س ــگاه های خصوص ــارده(؛ و  از دانش چه
ــه دســت  ــود ب ــواه خ ــته ی دلخ ــی از رش تحصیل

ــاورد. بی
دلیل اصلی فروش مدارک تحصیلی

نبــود کنتــرل منظــم و سیســتماتیک مرکــزی و 
ــز از بررســی های الزمــه ی مراکــز آموزشــی،  گری
از ســوی نهاد هــای دوگانــه ی آموزشــی) وزات 
ــده  ــث ش ــی( باع ــالت عال ــارف، وزات تحصی مع
ــه در  ــد. ک ــدا کن ــت دوام پی ــن وضعی ــت، ای اس
ــفباری از  ــه ی اس ــه گون ــش ب ــه ی آن دان نتیج
ــی  ــدازه ی کاالی تجارت ــا ان ــی اش ت ــگاه اصل جای
ــد و  ــازار خری ــی در ب ــه راحت ــده و ب ــن آم پایی

ــود. ــروش ش ف
ــه  ــروعش ب ــل ش ــا دلی ــکاری را تنه ــون« بی »ن
ــدم  ــد. ع ــی می دان ــدارک تحصیل ــروش م کار ف
ــی زود  ــتم بررس ــود سیس ــزی و نب ــرل مرک کنت
بــه زود از مکتب هــای والیتــی، بــه مدیــران 
ایــن مکتب هــا فرصــت تقلــب و جعــل اســناد را 
فراهــم مــی آورد. بــه نحــوی کــه همه ســاله ایــن 
ــی کــه  ــرای آن های ــول، ب ــت پ ــا دریاف ــران ب مدی
بــه ســند تحصیلــی نیــاز دارنــد، مــدرک تهیــه و 

ــروش مــی رســانند. ــه ف ب
ــت  ــرول حکوم ــدم کنت ــه ع ــد ک ــون« می گوی »ن
نبــود  و  والیتــی  مکتب هــای  در  مرکــزی 
ــترده  ــاد گس ــود فس ــه زود و وج ــی زود ب بررس
مکتب هــای  مدیــران  بــه  معــارف،  وزارت  در 
ــا  ــن امــکان را داده اســت کــه ب ــا ای والیتــی حت

مجتبــا عارفــی، اســتاد دیپارتمنــت بشرشناســی 
ــل،  ــگاه کاب ــی دانش ــوم اجتماع ــکده ی عل دانش
ــه ی  ــز تجرب ــی نی ــگاه های خصوص ــه در دانش ک
تدریــس را دارد، فــروش ســند تحصیلــی مکتــب 
را بــه گونــه ی ضمنــی تأییــد کــرده و می گویــد: 
»زمانــی کــه بــه مؤسســه های تحصیــالت عالــی 
ــجویانی  ــا دانش ــد، ب ــه می کنی ــی، مراجع خصوص
و  نوشــتن  درســت  کــه  می خوریــد،  بــر 
درســت خوانــدن را بلــد نیســتند. از ایــن رو 
ــتفاده  ــا اس ــن اشــخاص ب ــه ای ــم ک ــا می فهمی م
ــت از  ــی فراغ ــند تحصیل ــدرت، س ــا ق ــول ی از پ

ــد.« ــت آورده  ان ــه دس ــب را ب مکت
ــن  ــه ی جــدی در ای ــه گون ــارف ب ــر وزارت مع اگ
ــمولیت  ــاس ش ــدول اس ــد و ج ــتا کاری نکن راس
را از شــروع ســال آموزشــی تــا پایــان ســال 
آموزشــی بــه گونــه ی دوام دار بررســی و نظــارت 
نکنــد، ایــن وضعیــت همچنــان بــه قــوت خویــش 
ــه  ــاله ب ــه ی آن همه س ــد. در نتیج ــه می یاب ادام
دوازده  عــدد  کــه  دوازده پاس هایــی  تعــداد 
در  می شــود.  اضافــه  نمی تواننــد،  نوشــته  را 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــا آن های ــماری از مورده ش
ــد؛  ــام کنن ــان را تم ــگاه ش ــر دوره ی دانش زودت
انســتیتوت های  از  از یکــی  را  ســند چهــارده 
شــخصی در بــدل پــول تهیــه مــی کننــد؛ ســپس 

ایجــاد صنف هــای خیالــی جــدول نتایــج آن 
ــق و  ــت تطبی ــان والی ــهری هم ــارف ش را در مع
تأییــد کننــد کــه پــس از ایــن مرحلــه، شــخص 
وزارت  از  می توانــد  خــود  درخواســت کننده 

ــد. ــت کن ــند دریاف ــارف، س مع
ــتم  ــه ای در سیس ــه گون ــی  ب ــن کار غیر قانون ای
ــه  ــه ب ــد ک ــون را دور می زن ــی کشــور قان تحصیل
صــورت قانونــی جلــوه داده می شــود و از شــروع 
ــخاص  ــط اش ــام، توس ــارت تم ــا مه ــر ب ــا آخ ت
مســلکی و بــا صالحیــت انجــام می شــود؛ طــوری 
کــه هیــچ نشــانی از ایــن عمــل جرمــی بــه جــا 
ــج  ــدول نتای ــتن ج ــس از گذش ــد. پ نمی گذارن
از معــارف شــهری والیــت مربوطــه، شــخص بــه 
گونــه ی قانونــی تحصیل کــرده بــه شــمار مــی رود 
و در لحظــه از حــق داشــتن ســند تحصیلــی 
ــه  ــه ی   درخواســتی ب ــا ارائ برخــوردار می شــود. ب
ــوان،  ــی می ت ــه راحت ــل، ب ــارف در کاب وزارت مع
بــه دســت آورد و  ســند تحصیلــی خــود را 
ــل،  ــای کاب ــه در مکتب ه ــد ک ــادآور ش ــد ی بای
ــی در آن نســبت  ــه نظــارت دولت ــا وجــودی ک ب
ــز  ــت، نی ــتر اس ــی  بییش ــای والیت ــه مکتب ه ب
ــزار  ــد ه ــدل ص ــی در ب ــند تحصیل ــود س می ش

ــت آورد.  ــه دس ــتر از آن ب ــا بیش ــی و ی افغان
ــه در  ــت ک ــخصی اس ــتعار( ش ــام مس ــت )ن نعم
ــند  ــت س ــته اس ــته توانس ــی گذش ــال تحصیل س
ــدز  ــت کن ــب والی فراغــت خــود را از یکــی مکات
ــه دســت بیــاورد. او در بــدل  از  همیــن شــیوه ب
ــی  ــزار افغان ــا ۳۵ ه ــی بلکوری ــن ســند تحصیل ای
بــه شــخصی کــه گفتــه می شــود کمیشــن کاری 
ــه اســت و  ــد پرداخت ــوع ســندها را می کن ــن ن ای
در مــدت زمــان ســه مــاه ایــن ســند را بــه طــور 
ــا و امضاهــای رســمی اش  ــا تمــام مهره ــل ب کام
ــرار  ــی ق ــن متقاضــی ســند تحصیل ــار ای در اختی

گرفتــه اســت.
ــه  ــارف، ب ــخنگوی وزارت مع ــت، س ــه نزه نوری
روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »فــروش 
امــکان  هیــچ  می کنــم،  رد  کاملــن  را  ســند 
نــدارد؛ چــون جــدول نتایــج بــر اســاس شــقه ی 
ــه  موجــود در مکتــب ســاخته می شــود و بعــد ب
مــا فرســتاده می شــود و حتــا مــا تــالش داریــم 
کــه پولــی کــه بــه خاطــر شــهادت نامه پرداخــت 
ــود.« ــت ش ــا پرداخ ــق بانک ه ــود، از طری می ش

جعل اسناد تحصیلی جرم است
ســهولت بــه دســت آوردن ســندهای تحصیلــی در 
نظــام تحصیلــی کشــور در بــدل پــول و ســنجش 
ــار، در  ــن معی ــا ای ــی ب ــندهای تحصیل ــار س اعتب
مــدت زمــان طوالنــی می توانــد ضربــه ی مهلــک 

بــه بدنــه ی نظــام تحصیلــی کشــور برســاند.

ــه یکــی  از ســوی همــان مؤسســه ی تحصیلــی ب
ــا  ــی می شــود. ب از دانشــگاه های خصوصــی معرف
ــی دوره ی  ــتر درس ــار سمس ــردن چه ــپری ک س

ــانند. ــان می رس ــه پای ــان را ب ــگاه ش دانش
ــا  ــودش ب ــد: »خ ــون« می گوی ــورد »ن ــن م در ای
پرداختــن پــول بــه یکــی از انســتیتوت های 
خصوصــی، ســند چهــارده را در رشــته ی اقتصــاد 
بــه دســت آورده اســت؛ ســپس از ســوی همــان 
ــه یکــی از دانشــگاه های خصوصــی  انســتیتوت ب

ــل معرفــی مــی شــود.« در شــهر کاب
دانشــگاه  اداره ی  بــا  کــه  می دهــد  ادامــه  او 
می رســاند  امضــا  بــه  را  قــراردادی  مربوطــه 
و در نتیجــه ی آن چهــار سمســتر درســی را 
ــه  ــی ب ــف درس ــه صن ــدن ب ــر ش ــدون حاض ب
جــز روز هــای امتحــان بــه پایــان می رســاند 
و الزم نیســت همــه ی روز هــای درســی را در 
ــا ۳  ــن 2 ی ــا پرداخت ــه ب ــود ک ــر ب ــف حاض صن
هــزار افغانــی بــه بخــش اداری دانشــگاه مشــکل 

حاضــری هــم حــل می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه شــخصی وقتــی 
یکــی  در  را  نیمه عالــی اش  تحصیــالت  دوره ی 
اســاس  بــر  می کنــد،  تمــام  انســتیتوت ها  از 
ــش  ــد درس های ــی بای ــالت عال ــرره ی تحصی مق
ــد؛  ــروع کن ــوم ش ــتر س ــگاه از سمس را در دانش
ــی  ــت م ــر رعای ــن ام ــی ای در دانشــگاه های دولت
شــود؛ امــا دانشــگاه های خصوصــی در تبانــی بــا 
ــول؛  ــد پ ــرای تولی ــی ب ــتیتیوت های خصوص انس
ــی آورد  ــم م ــرایط را فراه ــن ش ــجو ای ــه دانش ب
ــدن چهــار سمســتر درســی، ســند  ــا خوان کــه ب
کارشناسی/لیســانس را بــه دســت بیــاورد. وقتــی 
ــه از آن  ــتیتوتی ک ــام انس ــتار ن ــون« خواس از »ن
ــام  ــه دســت آورده اســت و ن ــارده را ب ســند چه
ــی اش را  ــه در آن دوره ی کارشناس ــگاهی ک دانش
تمــام کــرده اســت شــدم، در پاســخ گفــت کــه 
ایــن مهــم نیســت. حــاال از بیشــتر دانشــگاه های 
خصوصــی می شــود ســند لیســانس را تهیــه 

کــرد.
ــن مــورد ســید انعــام صالحــی، ســخنگوی  در ای
اداره ی تعلمیــات تخنیکــی و مســلکی می گویــد: 
ــه ی  »ایــن اداره یــک ســالی می شــود کــه از بدن
ــن  ــا در ای ــت. م ــده اس ــدا ش ــارف ج وزارت مع
ــادر  ــندی را ص ــه س ــر هیچ گون ــال اخی ــک س ی
نکــرده ایــم و جــز اداره ی مرکــزی تعلیمــات 
تخنیکــی و مســلکی در هیــچ جایــی ســند صــادر 
نمی شــود.« او، در ادامــه می گویــد کــه اگــر 
ــوی  ــارده از س ــند چه ــین س ــال های پیش در س
ــیده  ــروش رس ــه ف ــی ب ــتیتیوت های خصوص انس

ــم. ــم آن را رد کن ــد؛ نمی توان باش

ایـن کار غیر قانونـی  بـه گونـه ای در سیسـتم تحصیلی کشـور قانون 
از  و  می شـود  داده  جلـوه  قانونـی  بـه صـورت  کـه  می زنـد  دور  را 
شـروع تا آخر با مهارت تمام، توسـط اشـخاص مسـلکی و با صالحیت 
انجـام می شـود؛ طـوری کـه هیـچ نشـانی از ایـن عمـل جرمـی بـه جـا 
نمی گذارنـد. پـس از گذشـتن جـدول نتایج از معارف شـهری والیت 
مربوطـه، شـخص بـه گونه ی قانونـی تحصیل کرده به شـمار می رود و 

در لحظـه از حـق داشـتن سـند تحصیلـی برخوردار می شـود. 

نوریـه نزهـت، سـخنگوی وزارت معـارف، بـه روزنامـه ی صبـح 
هیـچ  می کنـم،  رد  کاملـن  را  سـند  »فـروش  می گویـد:  کابـل 
امـکان نـدارد؛ چـون جـدول نتایج بر اسـاس شـقه ی موجود در 
مکتـب سـاخته می شـود و بعـد بـه مـا فرسـتاده می شـود و حتـا 
مـا تـالش داریـم کـه پولـی کـه بـه خاطـر شـهادت نامه پرداخـت 

می شـود، از طریـق بانک هـا پرداخـت شـود.«
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در بعضــی موردهــا چنیــن اتفــاق می افتــد، کــه 
ــت؛  ــغول کار اس ــی مش ــخصی در اداره ی دولت ش
امــا ســند کار شناسی/لیســانس نــدارد و قانــون او 
ــف کــرده اســت کــه ســند اتمــام دوره ی  را مکل
کارشناسی/لیســانس را بــه زودتریــن فرصــت 
ــد.  ــه کن ــری اداره ی مربوط ــع بش ــل مناب تحوی
ایــن جــا اســت کــه چنیــن شــخصی بــا اســتفاده 
ــا هــر مؤلفــه ی دیگــر قــدرت، ســند  از پــول و ی
فراغــت دوره ی کارشناســی را در رشــته ی مــورد 
ــت  ــه دس ــی ب ــگاه های خصوص ــازش از دانش نی
مــی آورد و ایــن گونــه بــه شــغل خویــش ادامــه 

می دهــد.
جــدی نگرفتــن فــروش ســند تحصیلــی از 

ســوی نهادهــای تحصیلــی
امیــن، ســخنگوی وزارت تحصیــالت  فیصــل 
تحصیلــی  ســند های  فــروش  امــکان  عالــی، 
از ســوی دانشــگاه های خصوصــی را رد کــرده 
امتحــان  وقتــی  گذشــته ها  »در  می گویــد:  و 
کانکــور مؤسســه های تحصیــالت عالــی خصوصی 
گرفتــه می شــد، اســناد آن روزبــه روز بــه ریاســت 
مؤسســه های تحصیــالت عالــی خصوصــی وزارت 
تحصیــالت عالــی تحویــل داده می شــد، کــه 
ــدارد.«  ــرف ن ــل و تص ــه آن دخ ــی ب ــچ کس هی
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــه می کن ــان اضاف او، همچن
طرزالعمــل جدیــد امتحــان کانکــور مؤسســه های 
تحصیــالت عالــی خصوصــی از طــرف اداره ی 
عالــی  وزارت تحصیــالت  امتحانــات  مســتقل 
بعــدی  سمســتر  از  کــه  می شــود،  گرفتــه 
قابــل تطبیــق اســت و بــرای آن هایــی کــه 
قبــال امتحــان داده انــد، و شــامل بعضــی از 
ــا نظــارت  ــد، م دانشــگاه های خصوصــی شــده ان
موقتــی داریــم؛ نظارتــی کــه از خــود دانشــگاه ها 
ــی  ــارت دایم ــان نظ ــرد و همچن ــورت می گی ص
ــورت  ــه وزارت ص ــان ب ــناد وارده ی ش ــه از اس ک
می گیــرد کــه البتــه از عمــر ایــن سیســتم 
ــن در  ــی، ســه ســالی بیشــتر نمی شــود. ای نظارت
حالــی اســت کــه شــمار زیــاد ایــن دانشــگاه های 
ــود در  ــه می ش ــک ده ــتر از ی ــی بییش خصوص

ــد. ــت دارن ــور فعالی کش
 احمــد ضیــا نیکبیــن، اســتاد و آمــر دیپارتمنــت 
علــوم  دانشــکده ی  جامعه شناســی  و  فلســفه 
ــود  ــد و ج ــا تأیی ــل، ب ــگاه کاب ــی دانش اجتماع
دانشــگاه های خصوصــی،  فســاد گســترده در 
می گویــد: »امــروز بــه تحصیــالت عالــی در 
دولتــی،  دانشــگاه های  بــه  جــز  افغانســتان 
ــاوری  ــچ ب ــی هی ــگاه های خصوص ــه دانش ــن ب م
ــه آن  ــی ب ــه ارزش و اهمیت ــچ گون ــدارم و هی ن
ــه ی  ــرای ایــن کــه خــودم تجرب قایــل نیســتم. ب
دارم.  را  خصوصــی  دانشــگاه های  در  تدریــس 
ــی  ــگاه های تجارت ــی، دانش ــگاه های خصوص دانش
انــد و هــدف شــان بــه گمراهــه کشــاندن جوانــان 
افغانســتان اســت. ســطح تحصیــل وجــود نــدارد، 
و  پول گرفتــن  فقــط  نــدارد؛  وجــود  درس 

ــت.« ــنددادن اس س
ــه  ــخاصی ک ــان اش ــون« در می ــه ی »ن ــه گفت ب
بــرای شــان شــهادت نامه ی فراعــت ســاخته 
ــه اضافــه ی شــهروندان عــادی، کســانی  اســت، ب
هــم هســتند کــه بــا اســتفاده از شــناخت و 
روابطــی کــه دارنــد شــامل وظیفه شــده انــد و ده 
ــای  ــه در اداره ه ــش می شــود ک ــم و بی ســالی ک
ــذر  ــا گ ــه ب ــد ک ــه می کنن ــای وظیف ــی ایف دولت
زمــان وقتــی می بیننــد، شــناخت پیشــین شــان 
دیگــر کارگــر نیســت و نمی تواننــد از دســت 
قانــون در برونــد و از ســویی هــم نمی خواهنــد از 
وظیفــه ی شــان کنــار برونــد، روی ایــن ملحــوظ 
بــا پرداخــت پــول، شــهادت نامه ی فراغــت از 
ــه ی  ــه وظیف ــد و ب ــه دســت می آورن ــب را ب مکت

ــد. ــه می دهن ــان ادام ش
ــهادت نامه، در  ــت از مکتب/ش ــند فراغ ــروش س ف
ــان دارد و هــر چــه از  هــر گوشــه ی کشــور جری
مرکــز دورتــر می شــویم، بــازار ایــن کار پررنگتــر 

می شــود.
رشــته های  در  »نــون«،  گفته هــای  بــه  بنــا 
حقــوق و اقتصــاد درخواســت دیپلــوم بــه مراتــب 
بیشــتر از ســایر رشــته ها اســت و ویژگــی خــوب 
آن ایــن اســت کــه بــه راحتــی در ایــن دو رشــته 
می شــود دیپلــوم فراغــت دوره ی کارشناســی 
دانشــگاه های  بیشــتر  چــون  کــرد؛  تهیــه 
ــود دارد. ــکده را در خ ــن دو دانش ــی ای خصوص

در  خــودش  کــه  می گویــد  ادامــه  در  او   
ــاد و  ــی، اقتص ــوم سیاس ــوق، عل ــته های حق رش
ــوم  ــد دیپل ــه ســادگی می توان کمپیوترســاینس ب
تهیــه  را  کارشناسی/لیســانس  دوره ی  فراغــت 
ــند  ــر س ــل نف ــرای چه ــاال ب ــا ح ــه ت ــد ک کن
فراغــت از دانشــگاه را تهیــه و بــه فــروش رســانده 

وجــود  و  دانــش  ارزش  گرفتــن  نادیــده 
دانشــگاه های خصوصــی غیــر متعهــد بــه اصــول 
ــز تجــاری  ــل مراک ــه مث ــی ک ــک و اخالق اکادمی
ــالت  ــی وزارت تحصی ــد و بی خیال ــل می کنن عم
عالــی، بــرای پیش گیــری و از میــان بــردن 
تقلــب علمــی، باعــث شــده اســت، آن هایــی کــه 
بــه هــر دلیلــی میــل بــه داشــتن ســند فراغــت 
ــول، ســند  ــن پ ــا پرداخت ــد، ب از دانشــگاه را دارن

ــد.  ــت کنن ــگاه را دریاف ــت از دانش فراغ
ــل کــه نخواســت  یکــی از اســتادان دانشــگاه کاب
ــا دوام  ــه ب ــد ک ــود، می گوی ــرده ش ــی از او ب نام
ــش  ــکلی پی ــدت مش ــت در کوتاه م ــن وضعی ای
نمی آیــد؛ امــا در درازمــدت کیفــت بــازار و 
بی اعتمــادی  و  یافتــه  کاهــش  کاری  نیــروی 
بــه دانــش و نهادهــای تولیدکننــده ی علــم 
افزایــش یافتــه و در نهایــت ایــن ایــده را در 
ــش  ــدون دان ــه ب ــد ک ــی می کن ــه باز نمای جامع

ــت. اس
شیوه ی خرید سند تحصیلی از کمیشین کاران

عــرف حاکــم در بــازار فــروش مــدارک تحصیلــی 
ــش  ــد از پی ــول را بای ــه ی پ ــه هم ــن اســت ک ای
و بــه یکبارگــی بــه دســت آورد؛ چــون  بــا 
پرداخــت ایــن پــول بــه رییــس دانشــگاه مربوطــه 
ــوم  ــه ی دیپل ــکار آن، کار تهی ــده و هم ــا نماین ی
ــری  ــان کمت ــرد و زم ــی صــورت می گی ــه راحت ب
ــتری  ــه مش ــد ک ــش می آی ــی پی ــرد. گاه می ب
ــدارد  ــه را ن ــن معامل ــه ای ــوز اعتمــاد کامــل ب هن
و یــا آن را بــا چشــم غیــر ممکــن می نگــرد.  در 
ــاه در  ــازار، پنج ــن ب ــای ای ــورت البی ه ــن ص ای
ــش از  ــل پرداخــت را پی ــول قاب ــوع پ صــد مجم
ــن  ــس از ای ــد و پ ــت می کنن ــروع کار دریاف ش
کــه کار تهیــه ی دیپلــوم وارد مراحــل اداری 
خــاص خــود می شــود و نزدیــک بیســت یــا 
ســی در صــد کار بــه پیــش مــی رود، باقــی پــول 

را دریافــت می کننــد. 
نــرخ هــا، معمــوال بــر اســاس جایــگاه اجتماعــی 
تعییــن می شــود کــه  اقتصــادی مشــتری  و 
ــهیم  ــم در آن س ــگاه ه ــار دانش ــت و اعتب اهمی
اســت.  از آن هایــی کــه توانایــی خــوب اقتصــادی 
ــرمایه دار  ــا س ــل و ی ــا وکی ــر ی ــر وزی ــد؛ پس دارن
ــی  ــر امریکای ــزار دال ــا ۱۰ ه ــتند، ت ــری اس دیگ
ــانس  ــند کارشناسی/لیس ــه ی س ــرای تهی ــم ب ه
عــادی  مــردم  بــرای  امــا  گرفتــه می شــود؛ 
ــتر  ــا بیش ــر ی ــی کمت ــزار افغان ــدل 28۰ه در ب
ســند لیســانس را در رشــته ی دلخــواه شــان 
هــر  کــه  می رســانند  فــروش  بــه  و  تهیــه 
ــا پرداختــن ایــن مبلــغ  و یــا بیشــتر  شــخصی ب
از  یکــی  از  فراغــت  دیپلــوم  می توانــد  آن  از 
ــاورد. ــت بی ــه دس ــی را ب ــگاه های خصوص دانش
امیــن، ســخنگوی وزارت تحصیــالت  فیصــل 
ــد:  ــی گوی ــرده، م ــوع را رد ک ــن موض ــی، ای عال
ــوع  ــن موض ــی ای ــق و کل ــورت مطل ــه ص ــا ب »م
را رد مــی  کنیــم؛ چــون دانشــگاه ها مکلــف 
اســتند و  همچنــان مؤسســه های تحصیــالت 
عالــی خصوصــی، کــه بــه صــورت دقیــق مطابــق 
ــل  ــی عم ــالت عال ــی وزارت تحصی ــناد تقنین اس
ــده  ــه درس نخوان ــی ک ــج کس ــه هی ــد و ب کنن
ــم  ــادر ه ــر ص ــد. اگ ــادر نکنن ــند ص ــت، س اس
ــاس  ــون اس ــت؛ چ ــخیص اس ــل تش ــود، قاب ش
ــورم  ــتروار و ف ــج سمس ــدول نتای ــمولیت و ج ش
ــروش  ــا این)ف ــود و م ــنجش می ش ــش س فراغت
ســند فراغــت از دانشــگاه( را جــدا و قطعــا رد می 
ــل  ــح کاب ــه ی صب ــای رونام ــا یافته ه ــم.« ام کنی
نشــان می دهــد کــه هنــوز هــم در شــماری 
از دانشــگاه های خصوصــی کشــور کار فــروش 

ــان دارد. ــان جری ــی همچن ــدارک تحصیل م
آینــده ی مبهــم بــا تحصیل یافته هــای 

بی ســواد 

ــا  ــرد. مجتب ــود کاری ک ــم می ش ــص ه و تخص
ــت  ــن وضعی ــا دوام ای ــه ب ــد ک ــی، می گوی عارف
از تخصصــی شــدن دور می شــویم و شــخصی 
کــه بــا اســتفاده از پــول مــدرک تحصیلــی را بــه 
ــد  ــه کار می کن ــی ک ــت، بخش ــت آورده اس دس
را بــه افــت می کشــاند و ایــن گونــه اســت 
ــه ســوی پیشــرفت حرکــت  ــا ب ــه تنه ــا ن ــه م ک
نمی کنیــم. بلکــه بــه عقــب بــر می گردیــم.

پوهانــد احمــد ضیــا نیکبیــن، در رابطــه بــه 
فــروش مــدارک تحصیلــی و اثــرات زیان بــار 
ــن را  ــه ای ــن همیش ــد: »م ــور می گوی آن در کش
گفتــه ام کــه بزرگتریــن فاجعــه بــرای افغانســتان 
از  آینــده، اســنادی اســت کــه  در ده ســال 
طریــق دانشــگاه های خصوصــی بــه جوانــان 
افغانســتان داده مــی شــود. مــا در ده ســال 
ــم  ــه ای خواهی ــاهد فاجع ــتان ش ــده ی افغانس آین
بــود کــه از فاجعــه ی طالــب و داعــش و از تمــام 
افغانســتان  در  موجــود  دیگــر  بدبختی هــای 
بزررگتــر و زیان بارتــر اســت؛ مــا بــا قشــری 
ــر  ــواد صف ــث س ــه از حی ــویم ک ــه رو می ش روب
ــن ســند را در  ــناد بزرگتری اســت و از لحــاظ اس
ــق  ــه ح ــا ب ــن جف ــن بزرگتری ــد؛ ای ــت دارن دس
مــردم افغانســتان و بزرگتریــن جفــا در حــق 

ــت.« ــناخت اس ــم و ش عل
خریــداران  بیشــتر  کــه  می گویــد  »نــون« 
ــب  ــول دار و صاح ــخاص پ ــی اش ــناد تحصیل اس
قــدرت اســتند کــه بــا مصــرف پــول دارای ســند 
تحصیلــی شــده و بــا اســتفاده از واســطه و 
ــد در بســت های مهــم دولتــی  روابطــی کــه دارن

و غیــر دولتــی راه پیــدا می کننــد.

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

وکالی مجلس، تاجرانی که قانون  را 
جدی نگرفته اند

مجلــس  بــه  رابطــه  در  موجــود  گزارش هــای  از  نقــل  بــه 
نماینــدگان، گفتــه می شــود در حالــی کــه ولســی جرگــه رخصتــی 
ــی و  ــناد تقنین ــه و اس ــب بودج ــر تصوی ــه خاط ــتانی اش را ب تابس
ــماری  ــت، ش ــه اس ــق انداخت ــه تعوی ــه ب ــن جرگ ــای ای کم کاری ه
ــل  ــاب تکمی ــم نص ــوز ه ــد، هن ــه می گوین ــن جرگ ــای ای از اعض
نبــوده و برخــی از وکال بیشــتر مصــروف کارهــای شــخصی شــان 

می باشــند.
طــوری کــه در گزارش هــا آمــده، مصروفیــت بیشــتر اعضــای 
تعویق انداختــن  بــه  و  می دهــد  تشــکیل  تجــارت  را  مجلــس 
ــوط  ــری مرب ــل دیگ ــه دالی ــتر ب ــدگان بیش ــای نماین رخصتی ه
می شــده اســت تــا حــل مشــکالت و تکمیل ســاختن نصــاب 
مجلــس؛ تصویــب قوانیــن ســرجایش باقــی مانــده و هیــچ توجهــی 

بــه آن نمی شــود.  
ــول  ــدگان در ط ــس نماین ــت، مجل ــان بشردوس ــه ی رمض ــه گفت ب
ــر  ــرده و دیگ ــک جلســه ی نصــاب را ســپری ک ــا ی ــاه صرف ســه م
هیــچ توجهــی بــه ایــن مــورد صــورت نگرفتــه اســت. بــه گفتــه ی 
ــپری  ــاه س ــه م ــدت س ــه م ــون ک ــا کن ــس ت ــاز کار مجل او، از آغ
ــور  ــم ث ــت، از شش ــته اس ــاب داش ــت نص ــک نشس ــود، در ی می ش
ــا  ــون و ی ــدام قان ــچ ک ــه هی ــز دو موافقت نام ــه ج ــد ب ــا ۱2 اس ت

ــب نشــده اســت. مســوده ای تصوی
ــه ایــن مــورد بیشــتر  ــد توجــه مــردم ب ــان بای ــه ایــن جری نظــر ب
جلــب شــود و از وکیــالن شــان در مجلــس نماینــدگان دادخواهــی 
ــان افغانســتان،  ــم پارلم ــه در دور هفده ــه می شــود ک ــد. گفت کنن
ــته ی  ــم و برجس ــاخصه های مه ــی از ش ــی یک ــی و بی پروای زورگوی
اعضــای ایــن مجلــس اســت؛ در حالــی کــه توقــع مــردم در نخســت 
چیــز دیگــری بــود و اکثــرا ســعی می شــد تــا چنیــن انتقادهایــی 
ــردم در  ــل م ــد. دلی ــرا بدانن ــان مب ــده ی آن زم ــس آین را از مجل
ــگ  ــور پررن ــی حض ــه یک ــن دو نکت ــود و ای ــه ب ــان دو نکت آن زم
ــراد  ــور اف ــر حض ــت و دیگ ــمار می   رف ــه ش ــس ب ــان در مجل جوان
ــکالتی  ــان، مش ــت زم ــا گذش ــس. ب ــن مجل ــه در ای تحصیل یافت
کــه در مچلــس دور هفدهــم دیــده شــد، مــردم را شــوکه کــرد و 
حتــا بســیاری از قبول داشــتن وجــود مجلــس بــه عنــوان آن نهــاد 
قانونــی و قانون گــذار ســرباز می زننــد. در واقــع آنچــه مــا در ایــن 
ــد  ــه خواه ــاهده ادام ــن مش ــم و ای ــاهده کردی ــس مش دور از مجل
داشــت، از لحــاظ قانونــی در کارکــرد اعضــای مجلــس نماینــدگان 
ــن  ــم و ای ــم ببینی ــؤولیتی را نمی توانی ــچ مس ــون و هی ــچ قان هی

ــان اســت. ــن می ــاد در ای ــود فس ــده ی وج موضــوع تأیید کنن
افــراد  بــه دســت  بیشــتر  دور  ایــن  در  نماینــدگان  مجلــس 
ــراد در  ــن اف ــر ای ــه اکث ــن ک ــت و ای ــاده اس ــتفاده گر افت سوءاس
ــس  ــرادی از درون مجل ــه اف ــن ک ــتند. ای کار تجــارت مشــغول اس
ــتند  ــی اس ــغول کار تجارت ــتر مش ــان بیش ــگاران ش ــد هم می گوین
تــا کار نمایندگــی و قانون گــذاری، بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن 
ــان دور  ــت پارلم ــع، هوی ــت. در واق ــته اس ــیار برجس ــت بس فعالی
ــل و  ــه در اوای ــازی ای ک ــای پول س ــاس معامله ه ــر اس ــم ب هفده
در دوره ی انتخابــات ایــن مجلــس شــروع شــد، شــناخته می شــود. 
ــه خصــوص  ــا سیاســیون و  ب بســیاری از دیدارهــای نماینــدگان ب
دیگــر،  قبیــل ســفیرهای کشــورهای  از  سیاســیون خارجــی 
طــوری اســت کــه زمینه ســاز رابطــه ی بهتــر میــان شــخص 
ــد؛ یعنــی دیدارهایــی  ــه وجــود بیای وکیــل و کشــور مــورد نظــر ب
ــازد و  ــردم بس ــرای م ــی را ب ــای طالی ــد فرصت ه ــه می توان را ک
ــده  ــی ش ــد، فرصت ــم کن ــر را فراه ــورهای دیگ ــای کش همکاری ه
ــی  ــه کرس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی ک ــای وکیل ــم و آق ــرای خان ب
مجلــس، ســرمایه گذاری کــرده و رشــوه داده تــا امــروز بتوانــد بــه 

ــد. ــق بده ــودش رون ــخص خ ــارت و کار ش تج
در ایــن صــورت، مــردم افغانســتان بــه شــکل بســیار فجیعــی مــورد 
ــورد  ــن م ــه ای ــد و توجــه ب ــه  ان ــرار گرفت ــراد ق ــن اف اســتفاده ی ای
ــی  ــن در حال ــی رود. ای ــه حســاب م ــه ب ــی جامع ــات اصل از ضروری
اســت کــه خــود مجلــس نیــز باقی مانــدن بســیاری از اســناد مــورد 
ــد  ــی می دان ــل آن را جنجال های ــد و دلی ــد می کن ــی را تأیی بررس
ــدگان  ــوی نماین ــس از س ــن مجل ــروع کاری ای ــل و ش ــه در اوای ک
خلــق شــده بــود. مجلــس نماینــدگان افغانســتان گفتــه اســت کــه 
بــه خاطــر تأخیــر در کارهــای مجلــس و جنجال هــا روی انتخابــات 
هیــأت اداری ایــن جرگــه، کارهــای آنــان نیــز بــه تأخیــر روبــه رو 

شــده و اســناد زیــاد نــزد شــان موجــود اســت.
ــی افغانســتان  ــم کــه دور هفدهــم شــورای مل ــاد داری ــه ی همــه ب
پــس از چنــد مــاه تأخیــر در ششــم مــاه ثــور امســال توســط رییس 
ــر  ــونت ها ب ــا خش ــد؛ ام ــاح ش ــی افتت ــرف غن ــد اش ــور محم جمه
ســر تعییــن رییــس مجلــس نماینــدگان و انتخابــات هیــأت اداری 
ــود  ــه ســبب نب ــه ب ــن جرگ ــاه طــول کشــید. ای ــه دو م ــک ب نزدی
ــت نداشــت و  ــه فعالی ــچ گون ــاه گذشــته هی ــأت اداری در دو م هی
اینــک کــه همــه ی ایــن تنش هــا فروکــش کــرده اســت، بــاز هــم 
ــچ  ــرای هی ــه ماهه ب ــک دوره ی کاری س ــه در ی ــود ک ــده می ش دی

نصابــی بــه جــز یــک نصــاب جلســه نداشــته اســت. 

 نیما کاوه

نرخ ها، معموال بر اساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی مشتری تعیین 
می شود که اهمیت و اعتبار دانشگاه هم در آن سهیم است.  از 
و  وکیل  یا  وزیر  پسر  دارند؛  اقتصادی  خوب  توانایی  که  آن هایی 
یا سرمایه دار دیگری استند، تا 10 هزار دالر امریکایی هم برای 
مردم  برای  اما  می شود؛  گرفته  کارشناسی/لیسانس  سند  تهیه ی 
عادی در بدل 280هزار افغانی کمتر یا بیشتر سند لیسانس را در 
رشته ی دلخواه شان تهیه و به فروش می رسانند که هر شخصی با 
پرداختن این مبلغ  و یا بیشتر از آن می تواند دیپلوم فراغت از 

یکی از دانشگاه های خصوصی را به دست بیاورد.

یکـی از اسـتادان دانشـگاه کابـل کـه نخواسـت نامـی از 
ایـن وضعیـت در  بـا دوام  بـرده شـود، می گویـد کـه  او 
درازمـدت  در  امـا  نمی آیـد؛  پیـش  مشـکلی  کوتاه مـدت 
کیفـت بـازار و نیـروی کاری کاهـش یافتـه و بی اعتمـادی 
بـه دانـش و نهادهـای تولیدکننـده ی علم افزایـش یافته 
و در نهایـت ایـن ایـده را در جامعـه باز نمایـی می کنـد کـه 

بـدون دانـش و تخصـص هـم می شـود کاری کـرد.
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کنایـه را پوشـیده سـخن گفتن معنـا کـرده انـد؛ امـا 
در اصطـالح ادبـی سـخنی اسـت کـه دو معنـا دارد؛ 
حقیقـی و مجـازی. یکـی معنایی اسـت کـه حقیقت 
را بیـان می کنـد و دیگـری معنایـی کـه برسـاخته و 
مـراد سـازنده ی کنایـه اسـت. ایـن کنایـه در زندگی 
بارهـا  و  دارد  مهمـی  جایـگاه  اجتماعـی  و  روزمـره 
می شـود.  اسـتفاده  روزانـه  جامعـه  افـراد  توسـط 
و  مثبـت  دسـته ی  دو  بـه  می تـوان  را  کنایه گویـی 
منفـی، سـازنده و تخریب کننـده به ماننـد نقد تصور 
کـرد. گاهـی کنایه از این بابت اسـتفاده می شـود که 
منظـوری بهتر و یا غیر مسـتقیم گفته شـود و گاهی 
اسـتفاده  مقابـل  طـرف  هم کوبیـدن  در  بـرای  هـم 
می شـود. بـرای مثال؛ کنایه در شـعر ایـن گونه رواج 

دار: »خداونـدا بـه حـق هشـت و چـارت زمـا بگـذر 
شـتر دیـدی ندیدی« شـتر دیـدی یا ندیـدی، کنایه 
بـه وانمـود کـردن بـه ندانسـتن اسـت؛  امـا در علـم 
سیاسـت کنایه هـا بـا بـار معنایـی بیشـتر مخـرب و 
جبهه گیرانـه اسـتفاده می شـود و اکثـرا حوادثـی که 
در زمانـی مشـخص اتفـاق افتـاده، مبنایـی می شـود 
کنایه هـا.  ایـن  از  بسـیاری  شـدن  برسـاخته  بـرای 
در  علـم سیاسـت، علمـی کـه بـه تعبیـر ارسـطو بر 
بـام علـوم نشسـته و بیشـتر هدایت کننـده اسـت؛ تا 
و  می شـود  پیـدا  زیـادی  کنایه هـای  فرمان برنـده، 
وجـود دارد کـه می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد.

مقـر  کـه  واترگیـت  سـاختمان   ۱٩72 سـال  در 
بـود، توسـط حامیـان  امریـکا  حـزب دموکـرات در 
و  شـد  تصـرف  جمهوري خـواه  رییس جمهـور، 
رسـوایي هاي زیـادي را بـه بـار آورد تـا در نهایـت به 
اسـتعفاي نیکسـون، رییـس جمهـور وقـت، انجامید. 
جایگزیـن  قـراردادي  طـور  بـه  واترگیـت  رسـوایي 
توصیفـات پرتفصیـل قرارگرفـت و از آن بـه عنـوان 
کنایـه ای در سیاسـت تـا بـه تاریـخ امـروز امریـکا 
اسـتفاه می شـود؛  به طـور مثال وقتي بـرادر پرزدنت 
کارتـر ، »بیلـي« نشـا ن هایي از اعتیـاد به الـکل را در 
آزمایش هایـش پیـدا شـد،  از اصطـالح »بیلي گیت« 

بـرای توضیـح ایـن مـورد اسـتفاده شـد و کنایـه ی 
»بیلـی گیـت«؛ یعنـی کسـی کـه مرتکـب فسـادی 
شـده اسـت.  هنگامـي کـه »پرزدنـت کلینتـون« به 
رابطـه بـا چهـار بانـو در دوران ریاسـت جمهوري اش 
متهم شـد، بـه این بحـران بر چسـب »فورني گیت« 
یا »سـکس گیـت« زدند کـه برگرفته شـده از همان 
در  کنایه هـا  نـوع  ایـن  بـود؛  گیـت  واتـر  کنایـه ی 
سیاسـت و زندگـی سیاسـی اجتماعـی بـرای مـدت 
زیـادی باقـی خواهند مانـد، این بازي زباني نشـان از 

اهمیـت بـاالي قـدرت کنایـه در سیاسـت دارد.
معنایـی  بـار  بـا  آمیختـه  کلمـات  چـون  کنایه هـا 
بسـیار باالیـی اسـتند و بـه راحتـی در اذهـان باقـی 
خواهنـد مانـد. حـال بایـد در جامعـه ی افغانسـتای؛ 
سیاسـی  غیـر  و  سیاسـی  جامعـه ی  شـمول  بـه 
دسـته  ایـن  از  افغانسـتان،  نـام  بـه  سـرزمیني  در 
سـاخت.  نمي تـوان  کـه  نام هایـي  چـه  رسـوایي ها 
کافـی اسـت تـا اندکـی فکـر کنیـم. کنایه هایـی کـه 
فعـال در میـان جامعـه ی مـا وجـود دارد، بیـن مردم 
عـادی بـه عنـوان شـهروند را بررسـی کنیـم، بـدون 
شـک زیـر بار سـنگین معنـای مخـرب ایـن کنایه ها 
کمـر خواهیـم شکسـت. از سـوی دیگر، نگاهـی باید 
انداخـت بـه زندگی سیاسـی و افراد سیاسـی کشـور، 
بـه روابطـی که بیـن انتخاب شـدن و انتخـاب کردن 
وجـود دارد، پروسـه های طوالنـی اداره هـای دولتـی 
و خصوصـی و حتـا دانشـگاه ها و رابطـه بیـن اسـتاد 
و شـاگرد بـرای نمـره یـا قبولـی. تنهـا بـرای یـک 
لحظـه متوجـه خواهیـم شـد کـه چـه کنایه هایی را 
می تـوان از دل ایـن مناسـبات اجتماعـی بـه بیـرون 
کشـید. اصـال زندگی اجتماعـی افغانسـتانی کنایه ای 
اسـت از زندگـی جهنمـی که انسـان ایـن جهانی در 
حـال تجربه کـردن اسـت؛ موجوداتی که بـرای بقا و 
سرنوشـت خـود نـه کار می کننـد و نـه بلد اسـتند و 
نـه اجـازه می دهند که کسـی برای شـان کاری کند. 
کنایـه از مـردگان متحرکی اسـت که منتظر اسـتند 
چـه زمانـی بـه خانـه ی ابـدی خـود خواهنـد رفـت. 
جامعـه ی مـا، پـر اسـت از کنایه هایـی کـه وضعیـت 
جامعـه را بـه خوبی به تصویر می کشـند، کـه فوتبال 
گیـت یکـی از هـزاران نمونـه ای اسـت کـه می تـوان 

از آن نـام بـرد.

سیاست و ادبیات کنایه

سیاست مداران؛ باج گیران عاطفی

از  زیــادی  سیاســت مداران 
می گیرنــد.  بــاج  شــهروندان 
ــان  ــه آن ــی ب ــاج عاطف ــان ب جوان
ــال،  ــه ی مث ــه گون ــد؛ ب می پردازن
اگــر کســی، نقطــه ی ضعفــی یــا اصطالحــا »آتو«یــی 
از دیگــری ســراغ داشــته باشــد، می توانــد از او بــاج 
بگیــرد. مثــل کارمنــدی کــه اختالســی از رییســش 
ــا  ــرد ت ــاج بگی ــدام از او ب ــد م ــراغ دارد و می توان س

ــد. ــال نکن راز او را برم
ــران از  ــت. پس ــری اس ــی باج گی ــول اصل ــن فرم ای
دختــران بــاج می گیرنــد و طالبــان از کارمنــدان 
ــن کشــور هــر چــه  ــد. در ای ــه می گیرن دولتــی جزی
می بینیــم، باج  گیــری می بینیــم. می پــردازم بــه 
سیاســت مداران اگــر بخواهیــم فرمــول را »عاطفــی« 
در  بپردازیــم.  عاطفــی  باج گیــری  بــه  و  کنیــم 
ــران  ــت دیگ ــی دس ــما آتوی ــی، ش ــری عاطف باج گی
ــن  ــد؛ در ای ــاج بگیرن ــد از شــما ب ــد کــه بتوانن نداری
جــا بــه جــای آتــو، از ویژگی هــای روحــی و عاطفــی 
ــد. در  ــتفاده می کنن ــری سوءاس ــرای باج گی ــما ب ش
ــف  ــات و عواط ــت مداران از احساس ــا سیاس ــن  ج ای
جوانــان بــاج می گیرنــد. جوانــان بــه سیاســت مداران 
بــاج ارزش هایــی کــه در ذهــن دارنــد را می پردازنــد. 
ــای  ــت مداران ارزش ه ــه سیاس ــوم ک ــن مفه ــه ای ب

ــد.  ــظ می کنن ــان را حف ش
می کنــد  فــرق  سیاســت  عاطفــی  باج گیــران 
بــا باج گیرهایــی کــه معمــوال از نزدیــکان شــما 
ــای  ــتند، ویژگی ه ــان اس ــر ت ــا همس ــزد ی ــل نام مث
بــا  و  می کننــد  شناســایی  را  شــما  شــخصیتی 
سوءاســتفاده از آن، می کوشــند بــه خواســته های 
ــری  ــن باج گی ــت ای ــن اس ــا ممک ــند. حت ــود برس خ
ــت نتیجــه  ــی در نهای ــی نباشــد؛ ول ــا نقشــه ی قبل ب
یکــی اســت. در عاشــقی دختــران و پســران گفتــن 

ــر  ــت. اگ ــری اس ــوع از باج گی ــک ن ــی ی از خودکش
ایــن کار را نکنــی خــودم را می کشــم. در تمــام 
جهــان هیــچ کشــور بــه انــدازه ی مــردم افغانســتان 
نپرداختــه   سیاســت مداران  بــه  عاطفــی  بــاج 
ــه  ــی ب ــاج عاطف ــدم ب ــط مق ــان در خ ــت. جوان اس
ــان  ــات جوان ــد. احساس ــرار دارن ــت مداران ق سیاس
ــن  ــوم، ســمت، مذهــب و دی ــان، ق ــا شــعارهای زب ب
ــر انگیختــه می شــود. در ایــن  جــا سیاســت مداران  ب
حریفــان شــان را آدم خــوران قــرن جلــوه می دهنــد، 
ــد.  ــز را می بلعن ــر چی ــه ه ــه ای ک ــوران حرف گالدیات
ــری  ــن ســرزمین باج گی ــان سیاســت مداران در ای زن
ــدرت  ــه ق ــیدن ب ــزار رس ــن اب ــی از کارآمدتری عاطف

زنــان بی شــمار  اســت.  قــدرت شــان  و حفــظ 
ــبکه های  ــان را در در ش ــف جوان ــات و عواط احساس
اجتماعــی بــر می انگیزنــد و از آنــان بــه قــول 
خودشــان ثبــوت می گیرنــد و برعکــس پســران 
بــه  روزی  اگــر  می کننــد.  کاری  جنیــن  نیــز 
خواســت یکدیگــر پاســخ مثبــت ندهنــد، وســیله ی 
ــرار دارد؛  ــرف ق ــر دو ط ــترس ه ــری در دس باج گی
ــن  ــر از باج گرفت ــوع باج  گیــری خطرناکت ــچ ن ــا هی ام
داشــتن  دلیــل  بــه  جوانــان  از  سیاســت مداران 
همیــن  کــه  سیاســت مداران  نیســت.  عواطــف 
ــد،  ــما را می خورن ــیم ش ــا نباش ــر م ــد اگ می گوین

ــت. ــی اس ــتفاده ی عاطف ــودش اس خ

آیا شما در تابستان
پرخاشگر می شوید؟

ــی  ــت. ط ــده اس ــگری، پیچی ــا و پرخاش ــان گرم ــاط می ارتب
ــر  ــهری در سراس ــه ی ۱٩6۰، آشــوب ها و اغتشــاش های ش ده
ایــاالت متحــده ی امریــکا، آنقــدر طــی ماه هــای تابســتان زیــاد 
ــه  ــی« ب ــارت ژورنالیســتِی »تابســتان داغ و طوالن ــود کــه عب ب
ــن  ــده ی ای ــارت، بازگوکنن ــن عب ــد. ای ــتفاده می ش ــور اس وف
ــراد  ــود اف ــود کــه گرمــای هــوا باعــث شــده ب ــاور عمومــی ب ب
ــا  ــد ت ــروز دهن ــود ب ــگرانه از خ ــی و پرخاش ــای عصب رفتار ه
جایــی کــه میــزان خشــونت، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا دمــای هــوا 

ــود. پیــدا کــرده ب
امــا بــه ســختی می تــوان بــا اطمینــان گفــت کــه گرمــای هــوا 
مســتقیما عامــل مشــکل بــوده اســت. شــاید موضــوع ســاده تر 
از ایــن حرف هــا باشــد؛ بــه عنــوان نمونــه  ایــن احتمــال وجــود 
ــتر از  ــردم بیش ــود م ــث می ش ــوا باع ــدن ه ــرم ش ــه گ دارد ک
خانــه بیــرون بیاینــد، در نتیجــه تعامــالت و برخورد هــا بیشــتر 
شــده و احتمــال ایــن کــه هیاهــو و درگیری هایــی در محله هــا 

روی بدهــد نیــز بیشــتر خواهــد شــد.
ــگری و  ــر پرخاش ــا ب ــر گرم ــه تأثی ــال متوج ــه ح ــا ب ــا ت آی
رفتارهــای خــود شــده ایــد؟ همــه ی مــا تجربــه ی احساســاتی 
ــرم  ــوای گ ــت در ه ــری و عصبانی ــی، تحریک پذی ــر کالفگ نظی
ــه در  ــد ک ــید، می بینی ــرده باش ــه ک ــر توج ــم؛ اگ ــته ای را داش
هــوای گــرم تــاب و تحمــل  تــان کمتــر از زمــان دیگــر اســت؛ 
ــا و  ــان گرم ــی می ــه ارتباط ــه چ ــد ک ــرده ای ــر ک ــا فک ــا آی ام
پرخاشــگری وجــود دارد؟ جالــب اســت بدانیــد کــه رفتارهــای 
خشــونت بار، جــرم و جنایــت در کشــورهایی کــه نزدیــک 
ــد.  ــق می باش ــایر مناط ــتر از س ــتند، بیش ــتوا اس ــط اس ــه خ ب
ــه  ــا بیشــتر ب ــز در فصــل گرم ــی نی دعواهــا و نزاع هــای خیابان
چشــم می خــورد. نداشــتن مهارت هــای زندگــی و دیگــر 
ــن موضــوع می شــود.  ــث تشــدید ای ــای ارتباطــی باع مهارت ه

ــود! ــه فکــر راه چــاره ای ب ــد ب پــس بای
ــا و ســپس راه  ــر گرم ــدا نحــوه ی تأثی ــن منظــور ابت ــه همی  ب
ــه ی  ــان در زمین ــم. محقق ــرده ای ــی ک ــا آن را بررس ــه ب مقابل
ارتبــاط گرمــا بــا رفتــار پرخاشــگرانه بــه ایــن نتیجــه رســیده 
انــد کــه گرمــا مســتقیما بــر رفتــار انســان تأثیــر نمی گــذارد؛ 
بلکــه تأثیــرات خــود را از طریــق یــک ســری عوامــل بــر فــرد 
اعمــال می کنــد. در حقیقــت گرمــا بــه صــورت غیــر مســتقیم 
در پرخاشــگری شــما نقــش دارد. در ادامــه بــه طــور دقیق تــری 
نحــوه ی اثــر گرمــای هــوا بــر رفتــار انســان را توضیــح خواهیــم 
داد. طبــق برخــی نظریه هــا و مدل هــای رفتــاری، متخصصــان، 
ــد.  ــی می دانن ــک عواطــف منف ــر در تحری ــی مؤث ــا را عامل گرم
پــس زمانــی کــه در گرمــا عواطــف منفــی بیشــتری احســاس 
می کنیــد، احتمــال پرخاشــگری و خشــونت نیــز بیشــتر 

می شــود. 
ــی  ــطح برانگیختگ ــش س ــا افزای ــوا ب ــای ه ــت گرم در حقیق
و  ناکامــی  احســاس  نظیــر  آزاردهنــده ای  تجــارب  بــدن، 
ــما  ــه ش ــی ک ــلما زمان ــد. مس ــتر می کن ــری را بیش تحریک پذی
حساســیت و تحریک پذیــری باالتــری )تــاب تحمــل کمتــری( 
ــه  ــس ب ــد؛ پ ــی و ســرخوردگی می کنی ــد، احســاس ناکام داری
ــن  ــالم پایی ــای س ــرای واکنش ه ــان ب ــوان ت ــاد ت ــال زی احتم
ــا  ــای دنی ــه ج ــتان در هم ــل تابس ــوال در فص ــد. معم می آی
ــد ــح می رون ــت و تفری ــات فراغ ــال اوق ــه دنب ــتر ب ــردم بیش م
برخــی از متخصصــان معتقدنــد کــه دمــای هــوا ادراک مــا را از 
ــی کســانی  ــد؛ یعن ــرار می ده ــر ق ــون تحــت تأثی ــان پیرام جه
ــرار  ــری ق ــد و در دمــای باالت ــج می برن کــه بیشــتر از گرمــا رن
دارنــد، جهــان پیرامــون خــود را خشــن تر درک می کننــد 
مســلما  می بیننــد.  خشــونت آمیزتر  را  دیگــران  رفتــار  و 
ــا شــما  زمانــی کــه شــما احســاس کنیــد دیگــران در رفتــار ب
انگیزه هــای خشــونت آمیز دارنــد، بــه احتمــال زیــاد شــما نیــز 

ــد. ــار می کنی ــگرانه رفت ــا پرخاش ــه آن ه ــش ب در واکن
ــان،  ــر انس ــوا ب ــر آب و ه ــه ی تأثی ــی در زمین ــش آگاه افزای
ــرب  ــای مخ ــه رفتاره ــا نســبت ب ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ب
ــه  ــبت ب ــما نس ــه ش ــی ک ــید. زمان ــته باش ــش داش ــود بین خ
ــا احتمــال بیشــتری  مســأله ای بینــش بــه دســت می آوریــد، ب
ــد. شــناخت احساســات  ــرای آن می روی ــی ب ــال راه حل ــه دنب ب
ــه شــما  ــان ب ــات ت ــار و هیجان و پیداکــردن ارتبــاط میــان رفت

ــرد. ــد ک ــک خواه ــگری کم ــگیری از پرخاش ــرای پیش ب
بــا انجــام تمرین هایــی در زمینــه ی مدیریــت هیجــان و 
ــا  ــدن ب ــه ش ــرای مواج ــود را ب ــد خ ــم، می توانی ــرل خش کنت
ــا هنگامــی کــه در هــوای گــرم،  ــد ت ــاده کنی ــن شــرایط آم ای
ــن  ــای جایگزی ــد رفتاره ــر شــدید، بتوانی ــی و تحریک پذی عصب
ــای بســیاری  ــد. تکنیک ه ــروز دهی و مناســب تری را از خــود ب
کــه در زمینــه ی کنتــرل خشــم مطــرح می شــوند؛ نظیــر 
پرت کــردن  تمرکــز،  تکنیک هــای  تنفســی،  تکنیک هــای 
حــواس، ریلکسیشــن و و... همــه در کنتــرل خشــم و پیشــگیری 

ــت. ــد داش ــادی خواهن ــر زی ــگرانه تأثی ــار پرخاش از رفت

 زهرا اکبری
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کنایه هایـی کـه فعـال در میـان جامعـه ی مـا وجـود دارد، بیـن مـردم عادی 
به عنوان شـهروند را بررسـی کنیم، بدون شـک زیر بار سـنگین معنای 
مخـرب ایـن کنایه هـا کمر خواهیم شکسـت. از سـوی دیگـر، نگاهی باید 
انداخـت بـه زندگـی سیاسـی و افـراد سیاسـی کشـور، بـه روابطـی کـه 
بیـن انتخـاب شـدن و انتخـاب کـردن وجـود دارد، پروسـه های طوالنـی 
اداره هـای دولتـی و خصوصـی و حتـا دانشـگاه ها و رابطـه بیـن اسـتاد و 

شـاگرد بـرای نمـره یـا قبولی.
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حمله ی طالبان برای تصرف ولسوالی 
اشکمش والیت تخار ناکام شد

ــب بامــداد روز یک شــنبه )۱۳  هراس افگنــان طال
ــن  ــود را از چندی ــالت خ ــر حم ــار دیگ ــد(، ب اس
اســتقامت بــر مرکــز ولســوالی اشــکمش والیــت 
تخــار راه انــدازی کردنــد کــه بــا شکســت مواجــه 
ــا کشــتن  ــان ۱۰ روز پیــش ب شــده اســت. طالب
بخش هــای  امنیتــی،  نیــروی   ۳۰ از  بیــش 
ــرده  ــرف ک ــکمش را تص ــوالی اش ــی از ولس بزرگ
و در حــال حاضــر بخش هایــی از بــازار ایــن 

ــد. ــود دارن ــرل خ ــز در کنت ــوالی را نی ولس
بــه  اشــکمش،  ولســوال  قانــع،  عبدالقیــوم 
کــه  می گویــد  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 
روز یک شــنبه  بامــداد  طالــب،  هراس افگنــان 
ــنگینی را از  ــالت س ــر حم ــار دیگ ــد(، ب )۱۳ اس
چندیــن اســتقامت بــر ولســوالی اشــکمش آغــاز 
کردنــد کــه بــا مقاومــت نیروهــای امنیتــی، 

موفــق بــه تصــرف مرکــز ایــن ولســوالی نشــدند 
و شکســت خوردنــد. او می افزایــد: »درگیــری 
بســیار ســخت و خطرناکــی از ســاعت یــک 
شــب از چندیــن اســتقامت بــر ولســوالی صــورت 
گرفــت کــه بــه هــدف ســقوط دادن صددرصــدی 
امنیتــی  نیروهــای  از طــرف  بــود،  ولســوالی 
هشــت ســاعت مقاومــت شــد، طالبــان شکســت 
خوردنــد و از یــک قســمت داخــل شــهر، از 
ــارق شــهید و  ــب ط ــن، مکت ــل چاه ک ســاحات پ
ــه گفتــه ی  شــهر کهنــه عقب نشــینی کردنــد.« ب
آقــای قانــع، هراس افگنــان طالــب هنــوز هــم در 
ســاحات زیارت شــاه مشــرف و کــوه کنــی شــهر 
ــالت  ــدازی حم ــالش راه ان ــد و در ت ــور دارن حض
بعــدی  شــان بــه منظــور ســقوط دادن ایــن 

ــتند. ــوالی اس ولس

در همیــن حــال، باشــندگان ولســوالی اشــکمش 
می گوینــد کــه در ایــن درگیــری، ده هــا خانــه و 
ــی  ــت مال ــارات هنگف ــه و خس ــش گرفت دکان آت

بــه مــردم وارد شــده اســت.
منطقــه،  باشــندگان  از  یکــی  شــمس الدین، 
کابــل می گویــد کــه  روزنامــه ی صبــح  بــه 
هراس افگنــان طالــب در اطــراف بــازار در داخــل 
ــورت  ــتند و در ص ــا اس ــردم جابه ج ــای م خانه ه
آســیب  غیرنظامیــان  بعــدی،  درگیری هــای 

. می بیننــد
از  کــه  می خواهــد  درگیــر  طرف هــای  از  او، 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن عموم ــردم و اماک ــای م خانه ه

ــد. ــتفاده نکنن ــنگر اس ــپر و س س
ولســوال اشــکمش نیــز ویران شــدن خانه هــا 
و آتش گرفتــن چندیــن دکان رخت فروشــی را 
ــنگرگرفتن  ــه س ــد ک ــد و می گوی ــد می کن تأیی
مــردم،  خانه هــای  در  طالــب  هراس افگنــان 
ــی  ــای امنیت ــروی نیروه ــدی در پیش ــبب کن س
ــی  ــای امنیت ــه ی او، نیروه ــه گفت شــده اســت. ب
ــد  ــیده  ان ــوالی رس ــن ولس ــه ای ــز ب ــس نی تازه نف
و تصمیــم آغــاز عملیــات پاک ســازی علیــه 
طالبــان روی دســت اســت. طالبــان در روزهــای 
اخیــر، چهــار بــار حمــالت ســنگین شــان را بــه 
ــدازی  ــکمش راه ان ــوالی اش ــرف ولس ــور تص منظ
کردنــد؛ امــا بــه دلیــل مقاومــت نیروهــای 
ــق  ــن گــروه در کارش موف ــون ای ــا کن ــی ت امنیت

ــت. ــده  اس نش

غنی: در روند صلح، هیچ معامله ای با حقوق زنان نخواهد شد

تیراندازی در ایالت تگزاس امریکا 50 کشته
و زخمی برجا گذاشت

رییـس جمهـور غنـی، تأکیـد کـرده کـه تـا وقتـی 
مسـؤولیت دولـت بـه عهـده ی او اسـت، هیـچ گونـه 
معاملـه ای در رونـد صلـح کـه در آن حقـوق زنـان 

آسـیب ببینـد را قبـول نخواهـد کـرد.
آقـای غنـی، روز یک شـنبه )۱۳ اسـد(، در دیـدار بـا 
شـماری از فعاالن حقوق زن و بانوانی که در سـکتور 
کار می کننـد،  دولتـی  ادارات مختلـف  و  خصوصـی 
گفتـه اسـت کـه کـه بخـش عمـده ی کار او، تمرکـز 
روی حقـوق زنـان و آزادی هـای آنـان در کسـب و 
کار، تجـارت، تعلیـم و تحصیـالت عالـی بـوده اسـت 

تـا نقـش و جایـگاه زنـان محفوظ باشـد.
زمینـه ی  در  مـا  »تالش هـای  اسـت:  افـزوده  او 
صلـح؛ بحـث همه جانبـه اسـت و تـا زمانـی کـه مـن 
مسـؤولیت دارم، هیـچ گونـه معاملـه ای را کـه در آن 
حقـوق زنـان آسـیب ببینـد، قبـول نخواهـم کـرد.«

در نتیجـه ی تیرانـدازی در یک مرکـز خرید در ایالت 
تگـزاس ایـاالت متحـده ی امریـکا، ده ها نفر کشـته و 

زخمی شـده  اند.
ایـن  کـه  داده  انـد  گـزارش  خارجـی،  رسـانه های 
تیرانـدازی، توسـط یک مهاجم سفیدپوسـت، در یک 
مرکـز خریـد در ال پاسـو واقع در ایالـت تگزاس انجام 
شـده و فـرد مهاجـم نیـز، توسـط نیروهـای پولیس، 

بازداشـت شـده است.
تیرانـدازی مرگبـار، روز شـنبه )۱2 اسـد( در  ایـن 

رییس جمهـور غنـی تأکیـد کـرده اسـت کـه زنـان 
و  اسـتند  افغانسـتان  آینـده ی  از  عمـده ای  بخـش 
متعهـد  زنـان  دسـت آوردهای  حفـظ  بـه  حکومـت 

اسـت.
آقـای غنی، از بانوان خواسـته اسـت کـه در انتخابات 
نقـش  و  بگیرنـد  ریاسـت جمهوری، سـهم گسـترده 
مؤثـر خـود را در بخش هـای سیاسـی، اقتصـادی و 

اجتماعـی ایفـا کنند.
فعـاالن حقـوق زن در ایـن دیـدار، تأکیـد کـرده  انـد 
کـه حضـور بانـوان در پنـج سـال گذشـته در تمـام 
آزادی هـای  تحصیـل،  و  تعلیـم  جملـه  از  عرصه هـا 
فعالیت هـای  و  کار  حقـوق  بـه  دسترسـی  مدنـی، 
حکومـت  تصمیم گیـری  رده هـای  در  سیاسـی 
بیشـتر شـده و نیـاز اسـت تـا ایـن دسـت آوردها در 

نشـود. گرفتـه  نادیـده  صلـح  گفت وگوهـای 

فروشـگاه والمارت در شـهر ال پاسـو در ایالت تگزاس 
آغـاز شـد و پـس از آن، در فروشـگاه های دیگـر ایـن 

مرکـز خریـد نیـز ادامـه یافت.
ایـن  در  خارجـی،  رسـانه های  گـزارش  اسـاس  بـر 
تیرانـدازی، 2۰ نفـر جـان باختـه  انـد و حـدود ۳۰ 
نفـر دیگـر زخمی شـده  انـد. وضعیت صحی شـماری 
از زخمیـان ایـن رویـداد، بسـیار وخیم گزارش شـده 
اسـت. فـرد مهاجـم، یـک جـوان سفیدپوسـت بـوده 
و اقـدام بـه تیرانـدازی بـه سـوی مـردم کرده اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه روز شـنبه )۱2 اسـد(، دور 
هشـتم گفت وگوهـای صلـح، میـان زلمـی خلیـل زاد 
و نماینـدگان طالبـان در دوحـه، پایتخـت قطـر آغاز 

. شد
در  نشسـت،  ایـن  آغـاز  از  پیـش  خلیـل زاد،  آقـای 
برگـه ی تویتـر خـود نگاشـت که ایـاالت متحـده، در 
پـی توافـق خـروج با طالبـان نیسـت؛ بلکه بـه دنبال 
توافقـی اسـت که زمینـه ی خروج نظامیـان امریکایی 

را از افغانسـتان فراهـم کنـد.
او عـالوه کـرد: »حضـور مـا در افغانسـتان وابسـته 
بـه شـرایط اسـت و خـروج مـا از افغانسـتان نیـز بـه 
همیـن شـرایط بسـتگی دارد. طالبـان سـیگنال هایی 
داده  انـد کـه می خواهنـد بـه یـک توافـق برسـند. ما 
هـم آمادگـی رسـیدن بـه توافـق خـوب با طالبـان را 

داریم.«

مهاجـم  فـرد  کـه  گفتـه  متحـده ،  ایـاالت  پولیـس 
بازداشـت شـده و تحقیقـات بیشـتر در بـاره ی ایـن 
پرونـده، آغاز شـده اسـت. این رویداد، حوالی سـاعت 

۱۰ شنبه شـب )۱2 اسـد( رخ داده اسـت.
شـهر ال پاسـو، در نزدیکـی مـرز امریـکا بـا مکزیـک 
زندگـی  آن  در  نفـر  هـزار   68۰ و  دارد  موقعیـت 
می کننـد. بیـش از 6۰ درصـد جمعیـت این شـهر را 

داده  انـد. تشـکیل  مکزیکی تبـار  شـهروندان 
از سـویی هـم، گفتـه می شـود کـه در نزدیکـی محل 
پولیـس  نیروهـای  دسـت  بـه  اعالمیـه ای  رویـداد، 

افتـاده کـه حاکـی از مضمـون نژادپرسـتانه اسـت.
گفتـه  ال پاسـو،  پولیـس  فرمانـده ی  آلـن،  گریـگ 
اسـت کـه احتمـال مـی رود فـرد مهاجم، بـا انگیزه ی 
نژادپرسـتانه اقـدام بـه تیرانـدازی بـه سـوی مـردم 
کـرده باشـد و شـریک جرمـی نیـز نداشـته اسـت. 
گفتـه می شـود کـه سـه نفـر از شـهروندان مکزیـک 

نیـز در جریـان ایـن تیرانـدازی کشـته شـده  اند.
ایـاالت متحـده،  بـه مـردم در  تیرانـدازی و حملـه 
تازگـی نـدارد. روز یک شـنبه ی هفتـه ی گذشـته )6 
اسـد( بـر اثـر تیرانـدازی در یـک جشـنواره ی غذا در 
ایالـت کالیفورنیـای ایاالت متحده، سـه نفر کشـته و 

۱۵ نفـر دیگـر زخمـی شـده بودند.

نیروهـای امنیـت ملی، طـراح حمالت تروریسـتی بر 
مسـجد امـام زمـان و وزارت مخابـرات و تکنالـوژی 
معلوماتـی را از مربوطات شـهر کابل بازداشـت کرده 

ند.  ا
عیدمحمـد، مشـهور بـه ابـوذر و احمـد، فرزنـد غالم 
حسـین، طـراح حمـالت گـروه تروریسـتی داعـش 
اسـت و حـدود بیسـت روز پیـش، از سـوی نیروهای 
امنیـت ملـی، از مربوطـات حـوزه ی هشـتم امنیتـی 

شـهر کابـل بازداشـت شـده بود.
عیدمحمـد کـه روز یک شـنبه )۱۳ اسـد(، از سـوی 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملی در یک نشسـت خبری 
حاضر شـد، در اظهاراتی گفته اسـت که از سـه سـال 
بـه ایـن طـرف، عضو گـروه تروریسـتی داعـش بوده 
و آموزش هـای تروریسـتی را در پاکسـتان فرا گرفته 
و بـه منظـور طراحی حمـالت تروریسـتی، به والیت 

کابل فرسـتاده شـده بود. 
طراحـی  مسـؤولیت  کـه  اسـت  کـرده  اعتـراف  او 

در  زمـان  امـام  مسـجد  بـر  تروریسـتی  حمـالت 
ناحیـه ی سـیزدهم شـهر کابـل و وزارت مخابـرات و 
اسـت. داشـته  بـه  عهـده  را  معلوماتـی  تکنالـوژی 

او همچنـان گفتـه اسـت کـه قـرار بـود 2۰ نفـر از 
والیـت  از  را  داعـش  تروریسـتی  گـروه  اعضـای 
ننگرهـار، بـه والیـت کابـل آورده و پنـج حملـه ی 
گروهـی بـر نهادهـای مهـم دولتـی در شـهر کابـل 

کنـد.  راه انـدازی 
در  سـال ۱۳٩6  میـزان  انتحـاری 28  در حملـه ی 
داخـل مسـجد امـام زمـان در غرب شـهر کابـل، ۳٩ 
نفـر بـه شـمول زنـان و کـودکان جـان باختنـد 4۵ 
نفـر دیگر زخمـی شـدند. قربانیان این رویـداد، همه 
غیرنظامـی بودنـد. در سـی و یکـم مـاه حمـل سـال 
جـاری نیـز، مهاجمـان مسـلح بـر وزارت مخابرات و 
تکنالـوژی معلوماتـی حملـه کردنـد کـه در آن، ۱۰ 
نفـر جـان باختند. مسـؤولیت این دو حملـه را، گروه 

تروریسـتی داعـش بـه عهـده گرفتـه بود.

طراح حمله  بر مسجد امام زمان
بازداشت شد

عبـداهلل عبـداهلل، رییس اجرایی حکومـت وحدت ملی 
و از نامـزدان ریاسـت جمهـوری، تأکیـد می کنـد کـه 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، بایـد در انتخابات پیش 

 رو، بی طرفـی خـود را حفـظ کنند.
آقـای عبداهلل، روز یک شـنبه )۱۳ اسـد(، در نشسـتی 
کـه  کـرد  تأکیـد  امنیتـی،  نهادهـای  مسـؤوالن  بـا 
نیروهـای امنیتـی بایـد بی طرفـی و برخـورد مسـلکی 
اولویـت  در  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  رونـد  بـا 
»انتخابـات  کـرد:  عـالوه  او  بدهنـد.  قـرار  خـود  کار 
ریاسـت جمهوری پیـش  رو، در کنار ایـن که در فضای 
چالش هـای  بـا  می شـود،  برگـزار  امنیتـی  پرچالـش 
دیگـری هـم روبـه رو اسـت؛ بی طـرف مانـدن پولیس 
و برخـورد مسـلکی در ایـن عرصـه، بایـد در اولویـت 
کار وزارت داخلـه باشـد. انتخابـات می گـذرد؛ امـا اگر 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی این گونـه شـهرت پیـدا 
می کننـد،  جانـب داری  کاندیـد  کـدام  از  کـه  کننـد 

صدمـه ی جبران ناپذیـری بـه اعتمـاد مـردم در برابـر 
پولیـس و نیروهـای امنیتـی وارد خواهد کـرد.« آقای 
عبـداهلل، تأکیـد کـرد کـه نیروهـای پولیس بـه عنوان 
شـهروند افغانسـتان، حـق دارنـد کـه بـه نامـزد مورد 
عالقـه ی خـود رأی بدهند؛ امـا این حـق را ندارند که 
در هیـچ سـطحی، مردم را وادار بـه رأی دادن به نامزد 

کنند. مشـخصی 
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز، آقـای 
عبـداهلل و رییـس جمهور غنـی، که هـر دو از نامزدان 
بی طرفـی  بـر  تأکیـد  اسـتند،  ریاسـت جمهوری 
رو  پیـش   انتخابـات  رونـد  در  امنیتـی  نیروهـای 
کـرده  انـد. رونـد مبـارزات انتخاباتـی میـان نامـزدان 
ریاسـت جمهوری، روز یک شـنبه )6 اسـد( آغـاز شـد 
و بـرای دو مـاه ادامـه می یابـد. پـس از آن، انتخابـات 
ریاسـت جمهوری افغانسـتان، در ششـم میـزان سـال 

جـاری برگـزار خواهـد شـد.

عبداهلل عبداهلل بر بی طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات 
ریاست جمهوری تأکید کرد

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، بـا اشـاره بـه جنـگ 
و ناامنـی در مناطـق مختلـف والیت هـای دایکنـدی 
و غـور، گفتـه اسـت که بـه زودی وضعیـت جنگی در 
ایـن مناطـق، تغییـر خواهـد کرد. سـرور دانـش، روز 
یک شـنبه )۱۳ اسـد(، در دیدار با جمعی از فرهنگیان 
والیـت غور، گفته اسـت که ارگان هـای امنیتی تدابیر 
الزم را بـرای دفـع حمـالت هراس افگنـان طالـب در 
والیـت دایکنـدی روی دسـته گرفتـه  اند و بـه زودی 
وضعیـت جنگـی در آن والیـت و مناطـق دیگری که 
جنـگ و درگیـری در آن جریـان دارد، بـه نفـع مردم 
و نیروهـای امنیتـی تغییـر خواهـد کـرد. او افـزوده 
اسـت: »راجـع بـه حمـالت طالبـان در والیـت غـور، 
از جملـه ولسـوالی دولت یـار و دیگـر مناطـق ناامـن 
ایـن والیـت نیـز، چگونگـی دفـع حمـالت طالبـان و 
فراهـم آوری تجهیـزات مـورد نیـاز نیروهـای امنیتـی 

مسـتقر در مناطـق جنگـی، از سـوی ادارات امنیتـی 
تحـت بررسـی قـرار دارد.« والیت دایکنـدی در مرکز 
افغانسـتان  امـن  والیت هـای  جملـه  از  افغانسـتان، 
محسـوب می شـد؛ امـا در ایـن اواخـر، ولسـوالی های 
ناامنی هـای  شـاهد  والیـت  ایـن  پاتـوی  و  کجـران 
فراوانـی بـوده اسـت. در جریـان چنـد مـاه گذشـته، 
هراس افگنـان طالـب بارهـا بـر پاسـگاه های امنیتـی 
در ولسـوالی های کجـران و پاتـوی ایـن والیت حمله 
کـرده و تلفاتـی بـه نیروهای امنیتـی وارد کـرده اند.

والیـت غـور در غرب افغانسـتان نیـز، در جریان چند 
مـاه گذشـته بـه شـدت ناامـن شـده اسـت. طالبـان، 
ولسـوالی  تصـرف  بـه  اقـدام  بـار  چندیـن  تاکنـون 
دولت یـار ایـن والیـت کـرده  انـد؛ امـا بـا مقاومـت 
نیروهـای مردمـی، حمالت آنـان به عقب رانده شـده 

. ست ا

سرور دانش: وضعیت جنگ در ولسوالی های ناامن دایکندی و 
سایر مناطق تغییر می کند

سـپاه پاسـداران ایـران، اعـالم کـرده اسـت کـه یـک 
اطـراف  در  نیـز  دیگـر  خارجـی  نفت کـش  کشـتی 
جزیـره ی فارسـی در خلیـج فـارس، توقف داده شـده 
اسـت. سـپاه پاسـداران، ادعا کرده که ایـن نفت کش، 
حامـل سـوخت قاچـاق بـوده و در حـال حاضـر بـه 

بنـدر بوشـهر ایـران انتقـال یافته اسـت.
روابـط عمومـی منطقـه ی دوم نیـروی دریایی سـپاه 
پاسـداران، روز یکشـنبه )۱۳ اسـد(، اعـالم کـرد کـه 
سـوخت  لیتـر  هـزار   7۰۰ حامـل  نفت کـش،  ایـن 
از هماهنگـی و حکـم مراجـع  بـود و پـس  قاچـاق 
قضایـی، در اطـراف جزیـره ی فارسـی توقیـف شـده 
اسـت. هنوز مشـخص نشـده اسـت که این نفت کش، 

بـه کـدام کشـور تعلـق دارد. سـپاه پاسـداران اعـالم 
کـرده اسـت که هفـت نفـر از خدمه های این کشـتی 
کـه شـهروندان خارجـی بودنـد، در بازداشـت به سـر 
می برنـد. سـپاه پاسـداران ایـران، دو هفتـه پیش نیز 
نفت کـش بریتانیایـی »اسـتنا ایمپـرو« را در نزدیکی 
تنگـه ی هرمـز توقیـف کـرده بـود و دلیـل آن را نیـز 
قایـق  یـک  بـا  تصـادف  و  دریایـی  مقـررات  نقـض 

ماهی گیـری اعـالم کـرده بـود. 
انـد کـه  تأکیـد کـرده  بریتانیایـی،  مالـکان کشـتی 
اثـری از تصادف در بدنه ی این کشـتی دیده نشـده و 
نفت کـش هنـگام توقیـف در آب هـای بین المللـی در 

حرکـت بوده اسـت.

یک نفت کش خارجی دیگر نیز از سوی سپاه پاسداران توقیف شد

در پی هشدار حمله ی تروریستی از سوی دولت محلی 
بخش هندی ناآرام کشمیر، هزاران توریست متواری 
شدند و برای ترک این منطقه، به سمت میدان های 

هوایی و موترهای مسافربری شتافتند.
به نقل از دویچه وله، دولت ایالت جامو و کشمیر، از 
توریستان خواسته است که به گونه ی فوری، از کشمیر 
خارج شوند؛ زیرا شواهد تازه ای از خطرات تروریستی، 
برای گردهمایی بزرگ هندوها در این منطقه به دست 
بریتانیا،  و  آلمان  این هشدار،  با  است. همزمان  آمده 
از شهروندان خود خواسته  اند که به جامو و کشمیر 

توریستان  هشدار،  این  دنبال  به  نکنند.  سفر  هند 
میدان هوایی  به  را  شان  خود  )۱2اسد(،  شنبه  روز 
سنگاپور رساندند تا هرچه زودتر این منطقه را ترک 
از منطقه ی کشمیر،  برای خروج سریع  کنند. تالش 
و  مارکیت ها  سوپر  تیل ها،  تانک  در  که  شده  سبب 
طوالنی  صف های  پول،  خودپرداز  دستگاه های  کنار 
از جنگ  منطقه ی کشمیر، پس  تشکیل شود.  مردم 
تا  اما  تقسیم شد؛  پاکستان  و  هند  بین  سال ۱٩47 
کنون هر دو طرف ادعای مالکیت کامل این منطقه ی 

مسلمان نشین را دارند.

 توریستان خارجی از منطقه ی کشمیر متواری شدند



1st Year    No: 59  Monday  Agu 5, 2019

صاحب امتیاز: مختار پدرام
مدیرمسئول: عبداهلل سالحی

سردبیر: ریحان تمنا
گزارش گران: علی شیر شهیر، طاهره هدایتی، سکینه امیری

هما همتا، فرشته فیضی و سید مهدی حسینی
خبرنگاران: محمد گوهری، محراب ابراهیمی
ستون نویسان: حسن ابراهیمی و عزیز رویش

تحلیل گر: محمد بشیر یاوری
آنالین: عبدالرازق اختیار بیگ

ویراستار: زاهد مصطفا
بازاریاب: ۰774۰۰26۰4

توزیع: شبکه زنگ صبح - ۰744۰2۱٩۵2
چاپ: چشمه

نشانی دفتر کابل: کابل، کارته سه، سرک سوم
ایمیل:

تنها سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه صبح کابل است. 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن 

برمی گردد.

subhekabul.daily@outlook.com

مبادله کاال به کاال
در دوران طالبان

»دیـدن صحنـه ی مـرگ دکان دارانی کـه از غزنی به 
ولسـوالی ها مـواد خوراکـی می بردند، سـبب شـد من 
خیلـی محتاط باشـم و از طرف شـب کیسـه های آرد 
را روی شـانه هایم حمـل کنـم تا طالبـان نفهمند که 

بـه مناطق هزاره نشـین مـواد خوراکـه می برم.«
ایـن گفته هـای علـی داد، مـرد کهن سـالی اسـت که فعـال در بـازار صداقت 
غزنـی دکان خوراکـه فروشـی دارد. علـی داد، چشـم دید خـود را از زمـان 
طالبـان چنیـن بیـان می کنـد:  »طالبـان در زمـان حکمرانی شـان مخالف 
سرسـخت شـیعه های کشـور بـودن و هـر جـا کـه بـا ایـن مـردم روبـه رو 
می شـدن بـه یـک شـکلی  بـه آزار و اذیـت  شـان دسـت و آسـتین بـاال 
مـی زدن و از هیـچ نـوع ظلـم و سـتمی در حـق شـان دریغ نمی کـردن تا 
آن جایـی کـه حتـا نمی گذاشـتن مـواد خوراکـه بـه مناطـق هزاره نشـین 
برسـد. چندیـن بـار شـاهد بـودم کـه دکان داران هـزاره را بـه خاطر حمل 
مـواد غذایـی به قتـل رسـاندن.« در منطقه ای که آن زمان علـی داد زندگی 
می کـرد، چنـد دکان محـدودی بـوده اسـت کـه بـه گفته ی خـودش هیچ 
گونـه مـواد خوراکـه برای فروش وجود نداشـته اسـت. ترس از دسـت دادن 
جـان، جـرأت آوردن مـواد غذایـی را از علـی داد و دیگـر دکان دارن گرفتـه 
بـود. نظـر بـه گفته های علی داد، مـردم برای رفـع نیازهای اولیـه ی زندگی 
شـان بسـیار بـه عـذاب بودنـد و گاهـی می آمدند دکان هـای خالـی را دید 
می زدنـد و ناامیدانـه سـوی خانـه ی شـان می رفتنـد؛ ایـن موضـوع سـبب 
شـده بـود کـه علی داد بـا چنـد دکان دار دیگـر راهی شـهر غزنی شـود در 
مسـیر راه بارهـا طالبـان ایـن دکان داران را ایسـتاد کرده و مـورد بازجویی 
قـرار دادنـد؛ امـا این هـا از هـدف شـان کـه خریـدن مـواد غذایی بـوده به 

طالبـان چیـزی نگفتند.
علـی داد می گویـد: »هرچـه مـردم الزم داشـتن د یـک موتـر باربری الری 
کـه راننـده اش مـرد پشـتون بـود، بـار کدیـم و خود ما هـم در میـان بارها 
نشسـتیم و دور و بـر خـود کیسـه های برنـج و آرد را گذاشـتیم تـا طالبان 
مـا را نبینـن و متوجـه نشـون که ایـن مال از مـردم هزاره اسـت و با دادن 
پـول زیـاد از راننـده خواهـش کردیـم تا با مـا همـکاری کند و بـه طالبان 
چیـزی نگویـد.« علـی داد، ادامـه می دهـد، هـر بـاری کـه طالبـان الری را 
ایسـتاد می کردنـد، مـا کلمـه ی خـود را می خواندیـم؛ اما خدا با مـا بود که 
گیـر طالـب نیفتادیـم تا این که بـه بازار صداقـت رسـیدیم؛ راننده ی الری 
همـه بارهـا را از موتـرش پاییـن کـرد و گفـت: »بیشـتر از ایـن نمی توانـم 
بـا شـما همـکاری کنـم چـون طالبـان خیلـی سـوال می کنند بـه جنجال 
می مانـم. مـا هـم از روی ناچـاری دو االغ از بـازار بـه قیمـت خیلـی بـاال 
گرفتیـم  شـب هنگام مـواد خوراکـه را بـاال االغ هـا بـار کردیـم و همه ی ما 
یـک یـک کیسـه آرد را هم به شـانه ی خود گذاشـتیم و راه ولسـوالی خود 
را در پیـش گرفتیـم. از گفته هـای ایـن مرد که خود در بدترین شـرایط در 
دوران طالبـان در کشـور زندگـی کـرده اسـت، چنین بـر می آید کـه افراد 
دهقـان و زارعت پیشـه، بـا دادن جـو و گنـدم به مـال داران روغـن حیوانی 
)زرد(،  مسـکه و دوغ دریافـت می کردنـد یـا هم گاهی چندیـن خانه جمع 
می شـدند یـک بـز یا گوسـفند را حـالل کرده گوشـتش تقسـیم می کردند 
و روزگارشـان را بـه سـختی می گذراندنـد. وی می گویـد، با آن کـه طالبان 
نمی گذاشـتند مـواد غذایـی بـه مـردم برسـد؛ امـا مـردم باهمدیگـر نیـت 
نیـک داشـتند بـا آن کـه همـه تنگ دسـت و فقیـر بودنـد، بـاز هـم بـا 
همدیگـر کمـک می کردنـد. ایـن گفته هـا نشـان می دهـد کـه بـا حضـور 
طالبـان و سـختگیرهای بی مـوردی کـه ایـن گروه داشـته، حضور شـان بر 
تمـام ابعـاد زندگی مردمان تأثیر گذاشـته بـوده و حتا سـاده ترین مبادالت 
اقتصـادی روزمـره ی مـردم به شـیوه ی قدیمـی تبادله ی کاال بـه کاال انجام 
می شـده اسـت و ایـن یعنـی بـرای مردم مـا و وضعیت کشـور مـان در آن 
روزهـا عقب گـرد معنـا مـی داد کـه همیـن عقب گـرد تأثیرگذارتریـن بعـد 

منفـی آن اسـت کـه طالبـان می توانسـتند بـا مردم مـا بکنند.
قصه هـای  از  برگرفتـه  سـتون،  ایـن  در  درج شـده  مطالـب  پی نوشـت: 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبـان 
در افغانسـتان گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل 
یـا صفحـه ی  و  ایمیـل  از طریـق  را  تـان  شـریک کـرده  انـد. خاطـرات  
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابـل با ما شـریک کنیـد. ما متعهـد به حفظ 

هویـت شـما و نشـر خاطـرات  تـان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4۵۰۰ افغانی
یک سال: 8۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵۰۰ افغانی
یک سال: 4۵۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 2۰۰ $
یک سال: ۳۵۰ $

 ساره ترگان

در سـر صندوق هـای رأی می کننـد. در واقـع این 
خیلـی هـم بـه سـود شـان اسـت؛ چـرا کـه ایـن 
افـراد بـا درآمدهـای نامشـروع شـان هم تـا حدی 
رأی مـردم محـل را بـا خـود دارنـد و هـم بـرای 
تیـم انتخاباتـی ای کـه معاملـه کـرده انـد، مصرف 
اقتصـادی می کننـد. در واقـع ایـن یـک معامله ی 
شـیرین بـرای هـر دو طـرف اسـت. یکـی در ایـن 
پاییـن نیـاز بـه حمایـت از حاکمیـت محلـی اش 
توسـط یـک گـروه بزرگتـر سیاسـی دارد و آن بـا 
وصل شـدن و پیمان بسـتن بـا یـک تیـم انتخاباتی 
بـه  نیـاز  هـم  دیگـر  طـرف  و  می شـود  ممکـن 
حمایت هـای محلـی در مقطـع انتخابـات دارد و 
ارزان تریـن راه رسـیدن بـه آن، ورود از دریچـه ی 
افـرادی اسـت کـه تـا حـدی بـر منطقـه و محـل 
مسـلط اسـتند. ایـن رفتـار مختـص به یـک گروه 
نیسـت. هـر فـرد خطرنـاک، زورگـو، قانون گریز و 
تحـت تعقیـب نهادهـای عدلـی و قضایـی، اگر در 
یـک محیـط ولـو کوچـک تسـلط و نفـوذ مردمی 
داشـته باشـد، تقریبـا به هر تیـم انتخاباتـی ای که 
بخواهـد وارد شـود، دروازه بـه رویـش بـاز اسـت 
می گیـرد.  قـرار  پشـتیبانی  و  اسـتقبال  مـورد  و 
تجربـه ی انتخابات های گذشـته نشـان داد که این 
رده افـراد در مقطـع انتخابـات خیلـی خاطرخـواه 
پیـدا می کننـد. عـالوه بـر تمـام مزیت هایـی کـه 
محلـی  قانون شـکن  و  زورگـو  افـراد  از  اسـتفاده 
در مقطـع انتخابـات دارد، بیشـترین کارآیـی ایـن 
افـراد در تـوان بلنـد شـان بـرای تقلـب در محیط 
تحـت نفـوذ شـان بـرای کاندیـد مـورد نظر شـان 
گزارش هـای  گذشـته،  دور  انتخابـات  در  اسـت. 
از وقایعـی نشـر شـد کـه کسـی یـک  بسـیاری 
قانون شـکن و زورگـو دروازه ی محـل رأی دهـی را 
بسـته و صندوق هـا را بـرای شـخص خاصـی پـر 
کـرده اسـت. ضعف قانـون و نبـود امـکان نظارتی 
کافـی از رونـد انتخابـات، افراد قانون شـکن محلی 
را بـه قهرمانـان کارزار انتخابـات با بازدهی بسـیار 
بـاال مبـدل کـرده اسـت. داد و سـتدهای مالی ای 
کـه در مقطـع انتخابـات صـورت می گیـرد، غالبـا 
از دسـت همین هـا اسـت. مـردم عـادی کـه هـر 
کـدام فقـط رأی خـود را دارنـد کـه آن هـم تحت 
هـزار الـزام بیرونی و فشـار محلـی در غالب اوقات 
صالحیـت اسـتفاده اش را طبـق نظـر خود نـدارد. 
از لحـاظ  قانون شـکن  افـراد  سـرمایه گذاری روی 

تیم هـای  بـرای  زمانـی  و  سیاسـی  اقتصـادی، 
بـزرگ انتخاباتـی بـه صرفه تـر اسـت، تـا فعالیـت 
هزینه هـای  پرداخـت  و  تبلیغاتـی  گسـترده ی 
بـاال بـرای تبلیغـات و در نهایـت قبـول دشـواری 
مدیریـت صدهـا نهـاد تبلیغاتـی و کمپاینـی در 
هـر والیـت. ایـن بـازی بـه سـود هـر دو طـرف 
معاملـه اسـت؛ امـا چـرا چنیـن بـازی نامشـروعی 
می توانـد شـکل گیـرد؟ شـاید قبـل از پاسـخ بـه 
پرسـش طـرح شـده، بایـد ایـن گفتـه شـود کـه 
تمـام ایـن بـازی پیش چشـم مردم محـل صورت 
می گیـرد؛ یعنـی مـردم عـادی ناظـر بـر چنیـن 
بـازی کثیفـی اسـتند. شـاید بهتر باشـد بپرسـیم 
چـرا مـردم در برابـر چنین بـازی ای کـه امنیت و 
اقتصـاد و نهایـت زندگی شـان را تهدیـد می کند، 
سـکوت می کننـد؟ آیـا واقعـا نمی دانند ایـن بازی 
از جملـه ی عوامـل اصلـی فروپاشـی ارکان زندگی 

اسـت؟  اجتماعی شـان 
صـورت  بـه  مـردم  کـه  می کنـم  تصـور  مـن 
واضـح میداننـد؛ امـا مشـکل ایـن جـا اسـت کـه 
انتخابـات بـه همیـن  تجربـه ی چنـد دور مکـرر 
بیشـتر زورگوهـای محلـی  نحـو و قدرت گرفتـن 
را  مـردم  انتخاباتـی،  فرصت هـای  از  اسـتفاده  بـا 
وادار بـه عقب نشـینی در برابـر وضعی کرده اسـت 
کـه ظاهـرا بـرای پیشـگیری از آن راه و چـاره ی 
زیـادی ندارنـد. وقتـی به قاعـده ی بـازی انتخابات 
در افغانسـتان نـگاه می کنیـم، متوجـه می شـویم 
کـه اکثـر رأی مـردم را همیـن نظـام نامشـروع و 
خطرنـاک؛ امـا به شـدت مولـد، مدیریـت می کند. 
فاتحـه ی دموکراسـی وقتـی خوانـده می شـود که 
علیـه دموکراسـی  ابـزاری  بـه  خـود دموکراسـی 
مبـدل می شـود؛ یعنـی بـا اسـتفاده از رویه هـای 
دموکراتیـک در پی کندن ریشـه ی مردم سـاالری 
و حاکمیـت مـردم اسـتند. دیر یـا زود، ایـن نظام 
متشـکل از افـراد پرنفـوذ غیـر مسـؤول، ریشـه ی 
دموکراسـی را در ایـن کشـور خواهـد خشـکاند. 
نوعـی  نظـام  ایـن  کـه  کنـم  عـالوه  بایـد  البتـه 
کالن  سـطح  در  امـا  عـام  رفتـاری  چهارچـوب 
فاقـد مدیریـت کشـوری اسـت؛ یعنـی یـک واحد 
مشـخص یـا منبـع خاصـی نیسـت که بـه صورت 
آگاهانـه چنیـن پـروژه ای را طراحی کـرده و برای 
به ثمر نشـاندن آن دو دهه کار اسـتراتیژیک کند. 
ایـن نظـام و الگـوی خطرنـاک و مخـرب بـه علت 
وجـود یک رشـته ضعف هـا در بسـتر اجتمـاع، به 
صـورت خـودکار شـکل گرفته اسـت و هـر روز به 

بازتولیـد و گسـترش خـود می پـردازد. 
برگردیم به ابتدای نوشته

چـه  انتخابـات  نبـود  در  نمی دانـم  واقعـا  مـن 
سرنوشـتی در انتظـار مـردم اسـت و بـا ادامـه ی 
چنیـن وضعـی کـه انتخابـات را بـه عنـوان یـک 
اصـل مهـم تخریـب می کند، چـه سرنوشـت بدتر 
از ایـن را خواهیـم دیـد؛ امـا بـه نظر می رسـد که 
بـا وجو د چنیـن انتخابات هایی در کشـور، هر روز 
دورنمایـی زندگـی بـرای مـردم تاریکتر می شـود. 
شـاید راه حـل بهتـر ایـن باشـد که بـرای پاالیش 
انتخابات از مردم شـروع کنیم. البته دشـوار اسـت 
نشـان دادن راهـی که چطور می شـود مـردم را از 
سـیطره ی این هیوالهای خطرناک و قانون شـکن 
نجـات داد. تـا حـدی می تـوان گفـت ایـن شـاید 
یکـی از خطیرتریـن مسـؤولیت های روشـن فکران 
و آگاهـان اجتمـاع اسـت تـا بـا گسـترش دامنه ی 
آگاهـی مـردم، امـکان مهم و برگ اصلـی بازی که 
رأی مردم اسـت، از دسـت این افراد گرفته شـود. 
اگـر بتوانیـم بـه گونـه ای مـردم را از خطـری کـه 
ایـن قضیـه بـرای زندگـی و خانواده ی شـان دارند 
آگاه کنیـم، قسـمتی از دشـواری راه را پیمـوده 
ایـم. بـه هـر حـال آنچـه بیـش از همـه اهمیـت 
دارد، توجـه خـاص روشـن فکران بـه چنیـن بازی 
تاریخـی شـان در  انجـام مسـؤولیت  نامشـروع و 

قبـال جامعـه و مـردم شـان می باشـد. 

اگـر بنـا باشـد سـود و زیـان انتخابات را سـنجش 
کنیـم، کـدام یـک بـر دیگـری خواهـد چربیـد؟ 
آیـا مـا بـا برگـزاری انتخابـات سـود بیشـتری بـه 
دسـت می آوریم یـا انتخابـات مایه ی زیان بیشـتر 
نسـبت بـه سـود آن، بـرای مـردم می شـود؟ ایـن 
پرسـش را از آن جهـت طـرح کـردم کـه ذهـن 
مـا نسـبت بـه وقایعی کـه در زمـان انتخابـات رخ 
می دهـد، حسـاس تـر شـود. یـا بـه زبـان دیگـر؛ 
اگـر ایـن انتخابـات و جاذبه هـا و فرصت هایـی که 
بـرای بعضـی از بازیگران سیاسـی ایجـاد می کند، 
نباشـد، آیا سـود ما بیشـتر نخواهد بـود؟ تأثیراتی 
انتخابـات بـه شـکل کنونـی روی  کـه برگـزاری 
شـک  بـدون  می گـذارد،  افغانسـتان  جامعـه ی 
دامنـه و عمـق بسـیار زیـاد دارد. در هـر دوره ی 
از  تعـدادی  بـرای  فرصـت  بـار  یـک  انتخاباتـی 
بازیگـران مهیـا می شـود تـا بـا اسـتفاده از آن بـه 
پرداختـه  تشـکیل گروه هـای همسـوی سیاسـی 
و بـه جـان مـردم بیفتنـد. عـالوه بـر آن، مقطـع 
انتخابـات باعـث می شـود کـه اوامر مـورد ضرورت 
انجـام نشـود و اوامـر نامشـروع بـه دلیـل لزوم دید 

قدرت منـدان، دامنـه ی بیشـتر پیـدا کنـد. 
رونـد تیم سـازی ها در انتخابـات و نیـاز بـه آرای 
رایـج  را  خطرنـاک  بسـیار  رفتـار  نوعـی  مـردم، 
سـاخته اسـت تـا عوامـل سیاسـی به طمـع آرای 
از  رده ای  بـا  انتخابـات،  در  مردمـی  گروه هـای 
متجـاوز،  زورگـو،  قانون شـکن،  متخلـف،  افـراد 
کننـد.  برقـرار  تنگتـری  رابطـه ی  جانـی  و  دزد 
حاکمیـت منطقـه ای و نفـوذ محلی ایـن رده افراد 
خطرنـاک و ناسـالم، باعـث می شـود تـا تیم هـای 
انتخاباتـی بـرای گرفتـن رأی شـان بـه تعلقـات و 
ایـن  بدهنـد.  مثبـت  پاسـخ  آن هـا  خواسـته های 
مجموعـه افـراد در محالت بـا اسـتفاده از امکانات 
اقتصـادی، زورگویـی، تـرس و ارعاب و آدم کشـی، 
مـردم پیرامـون شـان را مطیـع خـود سـاخته و 
را در مقاطـع  امـکان مدیریـت شـان  نهایـت  در 
انتخاباتـی و یـا دیگـر مـوارد، بـه دسـت بیاورنـد. 
ایـن امـکان، دسـت آویز ایـن گروه هـا بـرای داد و 

سـتد بـا تیم هـای انتخاباتی می شـود. طمـع رأی، 
تیم هـای انتخاباتـی را می کشـاند تـا از مجموعه ی 
فعالیت هـا و رفتارهـای نامشـروع و خطرنـاک این 
گروه هـا چشم پوشـی کـرده و بـه نوعـی در دفـاع 
از آن هـا حتـا بـرای مـدت کوتاهـی هم که شـده، 
قـرار بگیرنـد. این کـه وضع و حال شـخصیت های 
سیاسـی رده اول کشـور چگونه اسـت، یک پهلوی 
بحـث اسـت، پهلـوی مهم دیگـر بحث، این اسـت 
کـه مقطع انتخابات فرصت بسـیار مسـاعدی برای 
زورگوهـا و قانون شـکن های محلـی ایجـاد می کند 
تـا بـه تحکیـم حاکمیت شـان در منطقـه ی تحت 
نفـوذ شـان بپردازند. شـمار ایـن رده افراد بسـیار 
زیـاد اسـت و در هر والیـت می تـوان از صدها فرد 
خطرنـاک بـا پرونده هـای قطـور نـام بـرد کـه در 
مقطـع انتخابـات اسـپ های شـان را زیـن کرده و 
بـه تک تـازی از کابـل تا محـالت شـان در رفت و 
آمـد اسـتند. جالـب اسـت کـه میزبان بسـیاری از 
تیم هـای انتخاباتـی در والیات کشـور غالبا همین 
ردیـف افـراد اسـتند؛ چـرا کـه در فضای مسـموم 
سیاسـی کشـور، امکان فعالیت افراد سـالم بسـیار 
درآمدهـای  بـا  زورگـو،  افـراد  می شـود.  محـدود 
بسـیار بلنـدی که از جهـات مختلـف در منطقه ی 
بـرای  را  دارنـد، قسـمتی  تحـت سـلطه ی شـان 
خـرج و مصـرف جهـت پروژه های درازمدت شـان 
در نظـر می گیرنـد. بـا یـک محاسـبه ی معمولـی 
می تـوان دریافـت کـه آن هـا افـراد بسـیار زیـرک 
تیم هـای  بـا  معاملـه  و  اسـتند  و حساب شـده ای 
تیـم  پیـروزی  روی  کـردن  هزینـه  و  انتخاباتـی 
شـان، نوعی هوش مندی سیاسـی-اقتصادی شـان 
را می رسـاند. آن هـا می داننـد کـه وقتی تیم شـان 
برنـده شـود، بـا اسـتفاده از حمایت هـای بیشـتر 
دولتـی می تواننـد بـه بـازار نامشـروع درآمدهـای 
غیرقانونـی شـان رونـق جدی تـر بخشـند. شـاید 
چیـزی کـه کـم دارنـد و نیـازی هـم بـه داشـتن 
آن احسـاس نمی کننـد، اخالق و حس مسـؤولیت 
انسـانی نسـبت به وضعیت اسـفباری مردم کشـور 
اسـت کـه بـا زندگی تحـت حاکمیت چنیـن نظام 
مافیایـی هـر روز وضـع شـان بدتـر از روز پیـش 

می شـود. 
تیم هـای انتخاباتـی، بـا وقـوف بـه حاکمیـت فرد 
یـا گـروه زورگـو در یـک منطقـه اقـدام بـه تبانی 
بـا آن جهـت دسـت یافتن بـه آرای مـردم منطقـه 

انتخابات در گرو قانون شکنان!
کلیدهای اصلی رأی در جیب چه کسانی است؟

 ریحان تمنا


