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چهارمین انتخابات ریاست جمهوری 
شد.  برگزار  مشارکت  حداقل  با 
یک  را  معتبر  آرای  انتخابات  کمیسیون 
است.  کرده  اعالم  هزار   843 و  میلیون 
پنج  از  کم تر  چیزی  این  حساب  با 
از  کم تر  و  کشور  جمعیت  کل  درصد 
به  رای دهی  شرایط  واجدین  درصد  ده 
پای صندوق های رای رفته اند. اما هنوز 
انتخابات  برگزاری  از  ماه  یک  ونیم  که 
گذشته، نتیجه ی ابتدایی انتخابات اعالم 
نشده است. قرار است تا یازده روز دیگر 
این  انتخابات اعالم شود.  ابتدایی  نتیجه 
ابتدایی  نتیجه  اعالم  برای  تقویم  دومین 
شد.  نقض  اول  تقویم  است.  انتخابات 
قرار بود در 27 ماه میزان یعنی ماه پیش 
نتیجه ابتدایی اعالم شود، اما چنین نشد 
است  قرار  تأخیر  ماه  یک  با  تقریبا  و 

نتیجه ابتدایی اعالم شود. 
کارهای زیادی وجود دارد که باید 
انجام شود تا کمیسیون بتواند یازده روز 
دیگر نتیجه ابتدایی را اعالم کند. اکنون 
تاییدشده  آرای  باید  درملوک  شرکت 
و  مراکز  اداری،  واحدهای  براساس  را 
محالت رای دهی دسته بندی کند. پس از 
آن نوبت می رسد به رسیدگی به هزاران 

شکایت و بازشماری صدها محل...

۲

رهبر معنوی 
معترضان ُهنگ ُکنگ کیست؟

مجردهراسی: 
»کابل با تمام بزرگی اش، 

جای کوچکی برای من ندارد«

بهای بلند تکت  هوایی داخلی؛ 
مردم از شرکت های هوایی و شرکت ها 

از حکومت شکایت دارند

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرده 
است که اداره ی ثبت و بررسی دارایی های اداره ی 
مقام  چهار  پرونده های  ریاست جمهوری  امور 
برحال و پیشین دولت و دو عضو پیشین مجلس 
از  نادرست  ارایه ی گزارش  اتهام  به  را  نمایندگان 

دارایی های شان به این اداره فرستاده است.
به  دادستانی کل  جمشید رسولی، سخن گوی 

روزنامه اطالعات روز گفت که...

اطالعات روز: وزارت همکاری های اقتصادی 
است  کرده  اعالم   )BMZ( آلمان  انکشافی  و 
جاری  سال  پایان  تا  آلمان  فدرالی  جمهوری  که 
 72 معادل  افغانی  میلیارد   6.2 مبلغ  خورشیدی 
میلیون یورو به بودجه ی پروژه های همکاری آلمان 

– افغانستان اضافه می کند.
پیش  روز  دو  آلمان  تازه ی  کمک  مقدار  این 

)شنبه، 11 عقرب( در دیداری...

کاربران  و  شهروندان  از  شماری  اعتراض  به دنبال 
پروازهای  تکت   بلند  بهای  به  نسبت  اجتماعی  شبکه های 
 9( پنج شبنه  روز  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره  داخلی، 
عقرب( اعالم کرد که به زودی نرخ نامه ی جدیدی را وضع 
داد؛  خواهد  قرار  داخلی  هوایی  شرکت  های  اختیار  در  و 
نرخ نامه ای که در آن »شرایط و مصارف« پروازهای داخلی 

به گونه ی مناسب در نظر گرفته شده باشد. 
مسئوالن  است.  نشده  وضع  کنون  تا  جدید  نرخ نامه ی 
اتحادیه ی شرکت های هوایی داخلی می گویند که بلندبودن 
براساس  و  ناگزیری  روی  از  داخلی  پروازهای  تکت   بهای 
شرایط داخلی و مصارف این شرکت ها است. آنان از نبود 
هوایی  برابر شرکت های  در  آنان  به  دولت  پالیسی حمایتی 

خارجی شکایت دارند...

به  و  پیچانده  را  خودش  رفته  رو  و  رنگ    پتوی  الی 
اتاق تکیه داده است. نگاهش از راست  دیواره ی لک زده ی 
به چپ مرتب روی سطرهای »ملت عشق« می لغزد. صدای 
فش فش دیگ بخار چدنی از دهلیز با جر و بحث همسایه ی 
بغل دستی که به  ضخامت یک پنجره ی شیشه ای بزرگ از او 
فاصله دارند، در هم آمیخته است. حواس امیر به هم ریخته 
است. می گذارد که فضا آرام شود و یک وقت دیگر سراغ 

کتاب ملت عشق از الیف شفق برود.
افرادی  پایتخت،  میلیونی  چندین  جمعیت  میان  در 
زیادی هستند که شبیه امیر رضایی به گونه مجرد در خانه های 
دانشجویی یا خوابگاه های خصوصی با سختی و تنگ دستی 
زندگی می کنند. البته اگر دست شان هم پر باشد، کم تر کسی 

حاضر می شود به آن ها خانه بدهد...

ممنوعیت  برای  قانونی  احتماال  که  رسید  خبر  وقتی 
ماسک صورت در اعتراضات ُهنگ ُکنگ وضع می شود، چت  
فوران  شاهد  است،  محبوب  معترضان  بین  در  که  گروه ها 
خشم بر سر آنچه که به نظر می رسید تالش )ناموفق( دیگری 

برای سرکوب اعتراضات در ُهنگ ُکنگ است، بود.
توجه ها به سرعت به سمت تکه ای از مناظرات انتخابات 
میان دوره ای سال 2016 و مشخصا سخنان جوانی جلب شد 
ایستاده،  U شکل  نامزدان روی صحنه ی  با سایر  که همراه 
و برخالف رقبای مسن ترش که با لباس رسمی ظاهر شده 
بودند، کاپشن آبی و شلوار خاکی به تن دارد. در این مناظره 
و  داشته  نگه  را  میکروفون  لئونگ«  »ادوارد  راست  دست 
شدیداللحنی  سخنرانی  ریتم  چپش  دست  اشاره  انگشت 
می دهد.  هشدار  آینده  در  رویدادی  از  که  می کند  دنبال  را 

رویدادی که در آینده ی دور نه، سه سال بعد از...

چهار مقام ارشد حکومت و 
دو عضو پیشین مجلس نمایندگان 

به دادستانی معرفی شدند

آلمان ۶.۲ میلیارد افغانی 
به افغانستان کمک می کند
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دو شنبه  ۱۳ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۴۰

شکست ۱۴۱ ثانیه ای 
بارسلونا

 141 در  را  پیروزی اش  بارسلونا 
ثانیه با شکست عوض کرد و برای 

سومین بار مغلوب لوانته شد...

لوکاکو به رکورد 
رونالدو رسید

برابر  دیدار  در  دبل  با  اینتر  مهاجم 
مهاجم  رکورد  به  توانست  بولونیا 

سابق برزیلی برسد...

اعتصاب و نافرمانی  مدنی 
در بغداد و شهرهای 

جنوب عراق
اطالعات روز: اعتراضات در عراق، 
به ویژه در بغداد و شهرهای جنوب 

این کشور این بار به...

اطالعات روز: شرکت نفتی آرامکو 
گفته است بخشی از سهام خود را 

به صورت عمومی در...

آرامکوی عربستان 
سهام خود را در بورس 

ریاض عرضه می کند
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چه اصالحاتی قرار است 
در وزارت خارجه اعمال شود؟



صفحه ویـژه جـوانان

دو شنبه  1۳ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۰گزارش خبرهای داخلیدو شنبه  1۳ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۰

اطالعات روز: وزارت همکاری های اقتصادی 
است  کرده  اعالم   )BMZ( آلمان  انکشافی  و 
جاری  سال  پایان  تا  آلمان  فدرالی  جمهوری  که 
 72 معادل  افغانی  میلیارد   6.2 مبلغ  خورشیدی 
میلیون یورو به بودجه ی پروژه های همکاری آلمان 

– افغانستان اضافه می کند.
پیش  روز  دو  آلمان  تازه ی  کمک  مقدار  این 
ییگر،  مارتین  میان  دیداری  در  عقرب(   11 )شنبه، 
انکشافی  و  اقتصادی  همکاری های  وزارت  معاون 
وزارت  سرپرست  قیومی،  محمدهمایون  و  آلمان 
این  اعالم  با  است.  شده  اعالم  کشور  مالیه ی 
جاری  سال  در  آلمان  کلی  تعهدات  میزان  کمک، 
افغانی  میلیارد   18.1 به  افغانستان،  به  خورشیدی 

معادل 211 میلیون یورو می رسد.
از  خورشیدی،  جاری  سال  در  که  است  گفتنی 
مجموع 18.1 میلیارد افغانی کمک آلمان به افغانستان، 
14.1 میلیارد افغانی معادل 164.5 میلیون یورو آن در 
بخش همکاری های مالی و مبلغ 4 میلیارد دیگر معادل 
همکاری های  بخش  در  نیز  آن  یوروی  میلیون   46.5

تخنیکی با افغانستان اختصاص داده شده است.
آلمان  انکشافی  و  اقتصادی  همکاری های  وزارت 

در صورت  کشور  این  دولت  که  است  گفته  همچنان 
حاکمیت  ترویج  فساد،  علیه  مبارزه  اقدامات  افزایش 
خوب و تطبیق اصالحات توافق شده توسط حکومت 
افغانستان، تمایل زیادی برای حفظ تعهدات خود دارد. 
این وزارت گفته است که بخشی از تمویل مالی 
حکومت داری  ایجاد  به  مشروط  افغانستان  به  آلمان 
و  اجرا  در  پیشرفت  و  اصالحات  تطبیق  خوب، 

این وزارت  انرژی صورت می گیرد.  حفظ سکتور 
همچنان گفته است: »اگر این شرایط برقرار نشود، 
بخشی از این کمک مالی اختصاص نخواهد یافت.«
و  اقتصادی  همکاری های  وزارت  معاون 
»دولت  است:  گفته  دیدار  این  در  آلمان  انکشافی 
و  صلح  به  رسیدن  برای  را  افغانستان  آلمان، 
حمایت  نوع  هر  می نماید.  حمایت  دموکراسی 
فعلی باید به اساس پیشرفت هایی باشد که از سال 
1380 بدینسو صورت گرفته است. به خصوص در 
مواردی که زنان و دختران از آن ها نفع بردند. دولت 
آلمان نقش برجسته خود را به عنوان حمایت کننده 

طوالنی مدت افغانستان حفظ خواهد کرد.«
گفته  نیز  افغانستان  مالیه  وزارت  سرپرست 
آلمان  دولت  کمک  به  افغانستان  »حکومت  است: 
دموکراسی  برقراری  به سوی  افغانستان  از  حمایت  در 
افزوده  همچنان  قیومی  آقای  دارد.«  اذعان  باثبات 
انکشاف  خوب،  حاکمیت  از  حمایت  که  است 
و  شهری  انکشاف  اشتغال،  توسعه  و  پایدار  اقتصادی 
زیرساخت های شهرداری به حکومت افغانستان کمک 
خودکفایی  و  اقتصادی  رشد  به سوی  تا  کرد  خواهد 

حرکت کند.

آلمان ۶.۲ میلیارد افغانی به افغانستان کمک می کند

لطف علی سلطانی
چه اصالحاتی قرار است در وزارت خارجه اعمال شود؟

بهای بلند تکت  هوایی داخلی؛ 
مردم از شرکت های هوایی و شرکت ها از حکومت شکایت دارند

وجود  شکایت  چهارهزار  از  بیش 
والیتی  کمیسیون های  و  دارد 
شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
»شکایات  براساس  انتخاباتی 
فیصله  موجود«  مستندات  و  وارده 
محل   844 و  یک هزار  که  کرده اند 
بازشماری  والیت  ده  در  رای دهی 
شرکت  که  نیست  معلوم  شوند. 
قادر خواهد  زمانی  تا چه  درملوک 
شد آرا را براساس واحدهای اداری 
ممکن  که  نگرانی  کند.  دسته بندی 
است این روند زمان بر شود، وجود 
دارد. رسیدگی به هزاران شکایت و 
به دوهزار محل  نزدیک  بازشماری 
بدون شک زمان بر است  رای دهی، 
قرنطین  رای  هزار   137 همزمان  و 
شده از طرف درملوک و محل هایی 
که آرای بیومتریک شده ی آن با فورم 
نتایج تفاوت دارد، هم به بازشماری 
مجدد نیاز دارد و پس آز ان نوبت 
نامزد  هر  آرای  این که  به  می رسد 
این رو،  از  انتخابات مشخص شود. 
معلوم نیست که تمام این  کارها در 

یازده روز دیگر ممکن است؟ 
کندی  با  کمیسیون  کارهای 
پیش می رود. این وضعیت انتقادهای 
زیادی را برانگیخته است. یازده روز 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  تا 
باقی مانده،  زیاد  کارهای  برابر  در 
این  غیر  در  است.  کمی  فرصت 
صورت تقویم دوم نیز نقض خواهد 
بود  نخواهد  قادر  کمیسیون  و  شد 
نتیجه ی ابتدایی انتخابات را در 23  
یک  از  بعد  اگر  کند.  اعالم  عقرب 
دوره تمدید باز هم نتیجه ی ابتدایی 
با  کمیسیون  کارهای  نشود،  اعالم 
پرسش جدی مواجه خواهد شد و 
جایش  سیاسی  تردیدهای  و  شک 
را به یک بحران علنی خواهد داد. 
مطرح  نگرانی  این  همین  حاال  از 
تأخیر  این  دالیل  ممکن  که  است 
بلکه  نه،  تخنیکی  و  فنی  مشکالت 
وگرنه  باشد،  داشته  سیاسی  دالیل 
مشخص کردن نتیجه و شمردن یک 
میلیون و 843 هزار رأی بیش از دو 
حالی  در  این  ندارد.  کار  وقت  ماه 
برای  انتخابات  کمیسیون  که  است 
از  انتقال صندوق ها، شمارش بیش 
9 میلیون رای و اعالم نتایج ابتدایی، 
20 روز را در تقویم پیش بینی کرده 

بود.
برای  انتخابات  کمیسیون 
مدیریت وضعیت و گرفتارنشدن در 
بیش تر  راه  دو  بحران دست کم  دام 
ندارد: در قدم اول، اگر دلیل تأخیر 
است،  فنی  و  تحنیکی  مشکالت 
کمیسیون حق دارد براساس قرارداد 
به شرکت درملوک اجازه ندهد که 
تازه  تخنیکی  مشکالت  روز  هر 
کارها را صدمه بزند. تا کنون چندین 
بار مشکالت فنی در دستگاه باعث 
هدف  است.  شده  کارها  در  تأخیر 
از به کارگیری تکنولوژی سرعت و 
شفافیت در کارها بود. در قدم دوم، 
و  مشکالت  تأخیر  این  دلیل  اگر 
دخالت های سیاسی است، کمیسیون 
مستقل انتخابات باید آن را به مردم 
توضیح دهد که از سوی چه کسی 
در  است.  فشار  زیر  مرجعی  یا 
اعضای  و  کمیشنران  صورت  هر 
کمیسیون انتخابات نیز دو راه دارند: 
یا با صداقت از آرای مردم پاسداری 
 کنند، تسلیم فشارها نشوند و با مردم 
رو راست باشند که در این صورت 
اعتماد  و  صادق  مردم  پیشگاه  در 
را  دموکراسی  به  شهروندان  نیم بند 
با  یا  بخشید  خواهند  دوباره  جان 
نهادن  پا  و  سیاسی  بازی  کم کاری، 
را  میخ  آخرین  کاری  روی وجدان 
بر تابوت دموکراسی خواهند کوبید.
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مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه 
استخدام  روند  مورد  در  )میک(  اداری  فساد 
کارمندان در این وزارت را رد کرد و گفت که 
در تهیه ی این گزارش به معلومات غلط اتکا 
گرفته  نظر  در  آن  در  بی طرفی  اصل  و  شده 

نشده است.
به دنبال نشر این گزارش، رییس جمهور 
غنی در بیست وچهارم اسد امسال در فرمانی 
وزارت  عمل کرد  بررسی  برای  را  هیأتی 

خارجه توظیف کرد. 
ریاست   از سوی  اما  هیأت  چنین  تعیین 
و  شد  عنوان  انتخاباتی  و  کمپینی  اجراییه 
سرپرست  ربانی  برهان الدین  که  زمانی  تا 
وزارت خارجه بود، این هیأت موفق نشد که 

هوانوردی ملکی وضع شده است. 
تکت   بلند  بهای  از  شهروندان  شکایت 
ثابت  رقم  یادآوری  با  داخلی  پروازهای 
پاسخ  براساس  مشخص است. درحالی که که 
مسئوالن شرکت های هوایی داخلی و نرخ نامه، 
نیست.  ثابت  داخلی  پروازهای  تکت  بهای 
نرخ نامه نشان می دهد که به گونه ی نمونه بهای 
تکت کابل - بلخ از 77 دالر تا 120 دالر است. 
در  معمول  رسم  به  که  می گوید  پیکار  آقای 
تمام کشورها، بهای تکت ها نظر به شرایط و 
حالت های زمانی متفاوت در این انتروال تغییر 

می کند و آنان بیرون از آن عمل نکرده اند. 
دالیل بهای بلند؟ 

مسئوالن شرکت های هوایی داخلی، نبود 
هوایی  شرکت های  از  دولت  حمایتی  پالیسی 
داخلی را با در نظرداشت فعالیت شرکت های 
تکت ها  بلند  بهای  دلیل  مهم ترین  از  خارجی 

بررسی هایش را انجام دهد. 
اکنون اما گران هیواد، سخن گوی جدید 
وزارت خارجه می گوید که هیأت کارش را 
این وزارت  بررسی ها در  آغاز کرده است و 

جریان دارد. 
روزنامه  با  صحبت  در  هیواد  آقای 
تأیید کرد هیأت  این که  اطالعات روز ضمن 
از  که  ادعاهایی  روی  را  کارش  تعیین شده 
کرده  آغاز  بود،  شده  مطرح  میک  سوی 
است  قرار  جدید  برنامه ی  طبق  گفت  است، 
محتوایی  به لحاظ  هم  و  شکلی  به لحاظ  هم 

اصالحاتی در وزارت رونما شود. 
به گفته ی آقای هیواد اصالحاتی شکلی 
و  ساخت  و  لوایح  و  مقررات  تدوین  شامل 

می دانند. آقای پیکار گفت که مشکالت امنیتی 
و اقتصادی شهروندان را درک می کنند، اما بهای 
بلند تکت ها از روی ناگزیری است. همچنان او 
گفت که دولت با اجرای برخی از پالیسی های 
رکود  به  را  داخلی  سنجش نشده، شرکت های 

مواجه کرده است. 
آقای پیکار گفت که دولت به شرکت های 
فعالیت  و  پرواز  اجازه  حالی  در  خارجی 
بازار  وضعیت  از  دقیق  بررسی  که  می دهد 
به  و  ندارد  داخلی  هوایی  شرکت های  کار 
هیچ  داخلی  هوایی  شرکت های  خواست های 

توجهی نمی شود. 
شرکت های  اتحادیه  رییس  گفته ی  به 
اساسی  دلیل  چندین  بنابر  داخلی،  هوایی 
تکت  بهای  مدیریتی،  و  اقتصادی  تخنیکی، 
و  است  بلند  افغانستان  در  داخلی  پروازهای 

نباید با سایر کشورها مقایسه شود: 

اصالحات  و  می شود  سفارت خانه ها  ترمیم 
افغانستان  از  نمایندگی  اصل  شامل  محتوایی 
و  منطقه  در سطح  کشور  دیپلماسی  بهبود  و 

جهان است. 
که  گفت  صدیقی  آقای  حال  همین  در 
کشورهای  در  افغان  دیپلمات های  شمار 
خارجی از حد نیاز بیش تر است و حکومت 
همه  این  مصارف  تأمین  برای  مالی  توانایی 
صدیقی  آقای  گفته ی  به  ندارد.  را  دیپلمات 

این تعداد دیپلمات کار موثر هم نمی کنند.
کرد  اضافه  ریاست جمهوری  سخن گوی 
که حکومت افغانستان از کارکرد رهبری قبلی 
وزارت خارجه راضی نیست، زیرا به گفته ی 
این  در  اصالحات  مانع  آنان  صدیقی  آقای 
وزارت شده  بودند: »سلیقه و عالیق شخصی 
و حزبی در عدم تطبیق اصالحات دخیل بود.«
وحدت  حکومت  توافق نامه ی  براساس 
اجراییه  ریاست  سهم  خارجه  وزارت  ملی، 
ریاست   آدرس  از  ربانی  صالح الدین  است. 
اجراییه به عنوان وزیر خارجه معرفی شد و از 
پارلمان کشور رأی اعتماد گرفت. او نزدیک 
به پنج سال به عنوان وزیر و سرپرست وزیر در 
این وزارت کار کرد و سرانجام در اول عقرب 
امسال از مقامش استعفا کرد. آقای ربانی در 
غنی،  رییس جمهور  به  خطاب  استعفا نامه اش 
را  خارجه  وزارت  از  کناررفتن اش  دلیل 
با این اداره«  ایجادشدن »شبه نهادهای موازی 

و »به حاشیه کشاندن« آن عنوان کرده بود. 
ربانی،  آقای  استفعای  از  پس 
ادریس  حکمی  طی  کشور  ریاست جمهوری 
به عنوان  را  وزارت  این  سیاسی  معین  زمان، 
سرپرست وزارت خارجه تعیین کرده است. 

- قیمت مواد سوخت در افغانستان، 40 – 
50 درصد نسبت به سایر کشورها بلندتر است. 
از جانب دیگر میدان های هوایی داخلی با مواد 
هواپیماهای  این رو  از  نیست.  مجهز  سوخت 
رفت   سوخت  مرکز،  از  است  مجبور  داخلی 
و برگشت را با خود حمل کند و در عوض 
شماری از چوکی ها را خالی بگذارد. از جانب 
ظرفیت  والیات  در  هوایی  میدان های  دیگر 
ندارد،  را  بزرگ  هواپیماهای  پرواز  و  نشست 
از این رو هواپیماهای کوچکی که شرکت های 
داخلی استفاده می کند، به نسبت حمل تعداد 

کم مسافران بهای تکت را بلند می برد. 
از  شماری  داخلی  هوایی  شرکت های   -
کارمندان خارجی را با معاش های بلند استخدام 
می کنند. این کارمندان نظر به وضعیت بد امنیتی 
در افغانستان حاضر نیستند با معاش معمولی 

کار کنند. 
خدمات  نوع  هیچ  افغانستان  دولت   -
حمایتی یا »سبسایدی« در پروازهای داخلی و 
شرکت های هوایی داخلی ندارد. از جانب دیگر 
شرکت های خارجی به ویژه شرکت های امارات 
متحده عربی 95 درصد بازار هوایی پرمنفعت 
را در اختیار دارد و دولت نیز در حمایت از 
شرکت های داخلی کاری نمی کند. از این رو این 
شرکت ها با ورشکستگی روبه رو است و شش 
اکنون  این ورشکست شدند.  از  شرکت پیش 

صرف دو شرکت داخلی فعالیت دارد. 
هوایی  شرکت های  مسئوالن  خواست 
داخلی از دولت این است که از این شرکت ها 
حمایت شود تا در برابر شرکت های خارجی 
بتواند رقابت کند. آقای پیکار گفت که مشخصا 
دولت باید مالیات بر پروازهای داخلی را از این 
شرکت ها بردارد. ظرفیت میدان های هوایی را 
باال ببرد و همچنان محصوالت گمرگی را نیز 

از این بخش بردارد. 

از استعفای صالح الدین ربانی، سرپرست 
روز   12 حدود  خارجه  وزارت  پیشین 
می گذرد. اکنون رهبری جدید این وزارت در 
هماهنگی با ریاست جمهوری طرح اصالحات 

بنیادی در این نهاد را ریخته است. 
که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
و  سرپرست  با  غنی  رییس جمهور  به تازگی 
روی  و  کرده  دیدار  خارجه  وزارت  معینان 
اصالحات در شکل و محتوا در این وزارت 

صحبت کرده اند.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
کنفرانس  یک  در  امروز  ریاست جمهوری 
خبری گفت که این اصالحات در بخش های 
و  استخدام  مقررات،  و  لوایح  تشکیالت، 
تعیین دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه 

براساس شایسته ساالری، انجام خواهد شد. 
حکومت  که  افزود  صدیقی  آقای 
اقتصادمحور  خارجی  سیاست  به  افغانستان 
تأکید دارد، از همین رو نیاز است که وزارت 
و  شود  فعال  پیش  از  بیش تر  کشور  خارجه 

روی برنامه های اقتصادمحور تمرکز کند. 
به گفته ی آقای صدیقی اتصال منطقوی، 
و  منطقه  در  اقتصادی  همکاری های  تقویت 
خارجی  سیاست  اولویت های  از  فرامنطقه 
خارجه  وزارت  و  است  افغانستان  حکومت 
می تواند نقش مهمی در اجرایی شدن آن داشته 

باشد.
در همین حال آقای صدیقی با اشاره به 
گزارش میک که چند ماه قبل در مورد فساد 
بود، گفت که  منتشر شد  در وزارت خارجه 
تأیید  را  میک  یافته های  افغانستان  حکومت 
در  اصالحات  از  بخشی  مبنای  و  می کند 

از شهروندان و  اعتراض شماری  به دنبال 
کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به بهای بلند 
تکت  پروازهای داخلی، اداره هوانوردی ملکی 
افغانستان روز پنج شبنه )9 عقرب( اعالم کرد 
که به زودی نرخ نامه ی جدیدی را وضع و در 
اختیار شرکت  های هوایی داخلی قرار خواهد 
داد؛ نرخ نامه ای که در آن »شرایط و مصارف« 
نظر  در  مناسب  به گونه ی  داخلی  پروازهای 

گرفته شده باشد. 
نشده  وضع  کنون  تا  جدید  نرخ نامه ی 
هوایی  اتحادیه ی شرکت های  مسئوالن  است. 
تکت   بهای  بلندبودن  که  می گویند  داخلی 
پروازهای داخلی از روی ناگزیری و براساس 
شرایط داخلی و مصارف این شرکت ها است. 
آنان از نبود پالیسی حمایتی دولت به آنان در 
برابر شرکت های هوایی خارجی شکایت دارند. 
اخیرا شماری از شهروندان در شبکه های 
اجتماعی کارزاری را زیر نام »تکت پروازهای 
در  انداخته اند.  راه  به  کنید«  آرزان  را  داخلی 
این کارزار شهروندان نوشته اند که بهای تکت 
کوتاه،  پرواز  فاصله های  در  داخلی  پروازهای 
برابِر  پایین، چندین  با وجود کیفیت خدماتی 
پروازها در فاصله های مشابه و حتا زیادتر از آن 
در سایر کشور ها است. شماری از آنان شرکت 
هوایی داخلی کام ایر را به فساد و زیادستانی 
متهم کرده و گفته اند که این شرکت از این که 
تنها شرکت فعال خصوصی داخلی است، در 
بهای تکت ها به گونه ی خودسرانه عمل می کند. 
پروازهای  تکت   بلند  بهای  از  شهروندان 
داخلی در مقایسه با چندین کشور دیگر یادآور 
از  پرواز  تکت  بهای  نمونه  به گونه ی  شده اند. 
گواه تا دهلی در هندوستان »با فاصله یک هزار 
و 800 کیلومتر«، 75 دالر است درحالی که در 
افغانستان از والیت بلخ تا کابل »با فاصله 450 

کیلومتر«، بهای تکت 89 دالر است. 

وزارت خارجه همین گزارش است. 
و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته ی 
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری )میک( در ماه 
اسد امسال گزارش داد که استخدام کارمندان 
به  دیپلمات ها  اعزام  و  خارجه  وزارت  در 
واسطه بازی،  مشکالت  با  کشور  از  بیرون 
روبه رو  بی قانونی  و  امتیاز گیری  امتیازدهی، 
استخدام شده  کارمندان  درصد   40 و  بوده 
بین سال های 2011 تا 2017 بدون گذراندن 
آزمون ورودی، از طریق واسطه و کانال های 

غیررسمی در این وزارت استخدام شده اند.
زمان  آن  در  کشور  خارجه  ی  وزارت 
سرپرستی  ربانی  صالح الدین  سوی  از  که 
کمیته ی  تحقیقی  گزارش  یافته های  می شد، 

در  شاهراه ها  در  جمله  از  ناامنی  رشد  با 
سال های اخیر، شماری از شهروندان از روی 
انتخاب  را  هوا  طریق  از  مسافرت  ناگزیری 

می کنند.
شرکت های  اتحادیه  رییس  پیکار،  فرید 
خصوصی  هوایی  شرکت  معاون  و  هوایی 
کام ایر به اطالعات روز می گوید که چالش های 
به  اما  می کند،  درک  را  شهروندان  فراروی 
مصارف  و  شرایط  به  توجه  با  او  گفته ی 
شرکت های داخلی نباید بهای تکت پروازهای 

داخلی با سایر کشورها مقایسه شود. 
آقای پیکار، موجودیت فساد، زیاده ستانی 
در توزیع و فروش تکت ها با بهای بلند را رد 
می کند. او گفت که ممکن است شرکت های 
سیاحتی و تکت فروشی مرتکب زیاده ستانی 
شوند، اما نمایندگی های این شرکت براساس 
اداره  سوی  از  که  می کنند  عمل  نرخ نامه ای 

کشور  کل  دادستانی  روز:  اطالعات 
اعالم کرده است که اداره ی ثبت و بررسی 
ریاست جمهوری  امور  اداره ی  دارایی های 
پیشین  و  برحال  مقام  چهار  پرونده های 
دولت و دو عضو پیشین مجلس نمایندگان 
از  نادرست  گزارش  ارایه ی  اتهام  به  را 
دارایی های شان به این اداره فرستاده است.
جمشید رسولی، سخن گوی دادستانی 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  کل 

)یک شنبه،  دیروز  افراد  این  پرونده های 
12 عقرب( طی نامه های جداگانه از سوی 
اداره ی ثبت و بررسی دارایی های اداره ی 
امور ریاست جمهوری به این اداره رسیده 

است.
آقای رسولی گفت که یک نماینده ی 
یک  مجلس،  در  بامیان  مردم  پیشین 
در مجلس،  مردم هلمند  پیشین  نماینده ی 
پیشین  وزیر  سمنگان،  والی  پروان،  والی 

و  مالی  معین  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 
محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی  اداری 
گزارش  ارایه ی  اتهام  به  که  کسانی اند  از 
دادستانی  به  دارایی های شان  از  نادرست 

کل معرفی شده اند.
دادستان  حمیدی،  فرید  که  افزود  او 
هدایت  مربوطه  دادستانی  به  کشور  کل 
را  متهم  افراد  پرونده های  که  است  داده 
به  کند.  بررسی  و  تحقیق  قوانین  پرتو  در 

باره  این  در  تحقیقات  نتایج  او،  گفته ی 
افغانستان شریک  با رسانه ها و مردم  بعدا 

خواهد شد.
ارایه ی  اتهام  به  حالی  در  افراد  این 
به  دارایی های شان  از  نادرست  گزارش 
دادستانی کل معرفی شده اند که روند ثبت 
دارایی هایی مقام های دولتی از سال 1388 
تطبیق  حال  در  طرف  این  به  خورشیدی 

است.

چهار مقام ارشد حکومت و دو عضو پیشین مجلس نمایندگان به دادستانی معرفی شدند

وزارت  روز:  اطالعـات 
مالیه ی کشـور اعالم کرده اسـت 
کـه ایـن وزارت تـا کنـون 160 
را  ملـی  درآمـد  افغـان  میلیـارد 
جمـع آوری کـرده اسـت کـه در 
مقایسـه به سـال گذشـته ی مالی 
درصـد  ده  )1397 خورشـیدی( 

می دهـد. نشـان  را  افزایـش 
وزارت  ایـن  اعالمیـه ی  در 
کـه  اسـت  آمـده  همچنـان 
درآمـد  جمـع آوری  وضعیـت 
ملـی و مصـرف بودجه بـه ویژه 
بودجـه ی انکشـافی رو بـه بهبود 

توضیـح  مالیـه  وزارت  اسـت. 
داده اسـت کـه از مجمـوع 160 
میلیـارد   66 افغانـی،  میلیـارد 
بخـش گمـرکات  از  آن  افغانـی 
و 94 میلیـارد دیگـر آن از بخش 
اسـت. آمـده  به دسـت  درآمـد 

بـه نقـل از اعالمیـه، از آغاز 
سـال مالـی جـاری تـا کنـون از 
افغانـی  میلیـارد   399 مجمـوع 
میلیـارد   318 ملـی،  بودجـه 
بـه  درصـد(   71.7( آن  افغانـی 
در  کـه  اسـت  رسـیده  مصـرف 
مقایسـه بـا سـال مالـی گذشـته 

34.5 میلیـارد افغانـی افزایـش را 
می دهـد. نشـان 

وزارت مالیـه همچنـان گفته 
اسـت که از مجموع 124 میلیارد 
افغانـی بودجـه ی انکشـافی، 92 
میلیـارد افغانـی )62 درصـد( و 
از مجمـوع 275 میلیـارد افغانـی 
بودجـه ی عادی نیـز 226 میلیارد 

آن بـه مصرف رسـیده اسـت.
از سـویی هـم گفتـه شـده 
اسـت که محمدهمایـون قیومی، 
در  مالیـه  وزارت  سرپرسـت 
ادارات  مسـئوالن  بـا  نشسـتی 

عوایـد، خزایـن و بودجـه ی این 
وزارت، همچنان از آنان خواسـته 
اسـت که بـه منظور جمـع آوری 
بـا  بایـد  ملـی  درآمـد  بهتـر 
والیـان  و  وزارت خانه هـا  سـایر 
هماهنگـی الزم صـورت بگیـرد.
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
رییس جمهـور اشـرف غنـی روز 
جمعـه گذشـته )10 عقـرب( بـه 
مالیـه ی  وزارت  در  مسـئوالن 
کشـور هدایت داده بـود که پس 
ایـن در قسـمت جمـع آوری  از 
مصـرف درآمدهـا با والیـان تمام 

والیات هماهنگی داشـته باشـند.
ریاسـت جمهوری  ارگ 
بـود:  گفتـه  اعالمیـه ای  در  
از  پـس  غنـی  »رییس جمهـور 
و  گـزارش  شـنیدن   / اسـتماع 
صحبت هـای متذکـره ]قیومـی[، 
مالیـه  وزارت  کارکردهـای  از 
بـه  و  کـرد  رضایـت  ابـرار 
هدایـت  وزارت  آن  مسـئولین 
داد تـا در قسـمت جمـع آوری و 
مصـرف عوایـد بـا والیـان تمـام 
والیـات کشـور هماهنگـی الزم 

نماینـد.«

افزایش ده درصدی؛ وزارت مالیه ۱۶۰ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است

در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
 13 که  است  کرده  اعالم  هلمند  والیت 
تُن مواد مخدر مختلف النوع در حضور 
والی و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت 
شده  برده  بین  از  والیت  این  در  داخله 

است.
والی  مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه ی  در 
هلمند که دیروز )یک شنبه، 12 عقرب( 
مقدار  این  که  است  آمده  شده،  منتشر 

مواد مخدر در جریان سه سال گذشته از 
ولسوالی های مختلف این والیت به دست 

آمده بوده است.
محمد یاسین خان، والی هلمند گفته 
شامل  مخدر  مواد  مقدار  این  که  است 
و...  مورفین  چرس،  هیرویین،  تریاک، 

می شد.
افراد  از  او، شمار زیادی  به گفته ی 
فروش  و  خرید  و  قاچاق  به  پیوند  در 

بازداشت شده اند  این مقدار مواد مخدر 
به  رسیدگی  غرض  پرونده های شان  که 
شده  فرستاده  قضایی  و  عدلی  نهادهای 

است.
وزارت  مخدر  مواد  با  مبارزه  معین 
در  »حکومت  است:  گفته  نیز  داخله 
برابر مواد مخدر مبارزه ی جدی می کند، 
کارخانه ها  مخدر،  مواد  کشت  مورد  در 
برنامه های  مخدر  مواد  فروشندگان  و 

مشخص راه اندازی می شود تا جلوی این 
پدیده ی ناروا گرفته شود.«

افغانستان  والیت هلمند در جنوب 
یکی از والیت هایی است که مواد مخدر 
ناامن  به دلیل  آن  بخش هایی  بیشتر  در 
بودن و حضور جنگ جویان گروه طالبان 
کشت می شود.  طالبان از کشت و فروش 
مواد مخدر به عنوان درآمدی برای تمویل 

جنگ جویانش استفاده می کنند.

۱۳ ُتن مواد مخدر در هلمند از بین برده شد

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
و  خبرنگاران  برای  مصئونیت  نبود  از  افغانستان 
گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  رسانه ها  کار  بر  محدودیت 
مجرمان  تشویق کننده ی  مجازات،  از  معافیت  که  است 

است و باید به آن پایان داده شود.
این کمیسیون دیروز )یک شنبه، 12 عقرب( در یک 
پیام تویتری همچنان گفته است: »خبرنگاران با گزارش 
آن،  گسترده ی  نقض  و  بشری  حقوق  وضعیت های  از 

همواره با چالش روبه رو شده اند.«
»مرکز  پیش  روز  دو  که  است  حالی  در  این 
خبرنگاران افغانستان« همزمان با روز جهانی »پایان دادن 

اعالم  خبرنگاران«  علیه  جرایم  مجازات  از  معافیت  به 
کرده بود که در جریان 18 سال گذشته )از سال 1380 

تا 1398 خورشیدی( 109 خبرنگار و کارمند رسانه ای 
این  از  نهاد  این  افغانستان کشته شده اند. به گفته ی  در 
جمله، فقط در مورد شش نفر عدالت تطبیق شده است.
در گزارش این مرکز آمده است که از جمع 109 
زنان اند. همچنان 17  آنان  نفر   15 کشته شده،  خبرنگار 
کشورهای  شهروندان  نیز  خبرنگاران  این  دیگر  نفر 

خارجی اند که در افغانستان کشته شده اند.
این خبرنگاران در والیت های کابل، هلمند، تخار، 
بغالن،  پروان،  بلخ،  قندوز،  ننگرهار، خوست،  قندهار، 
فاریاب،  ارزگان،  زابل،  کاپیسا،  لوگر،  غزنی،  پکتیا، 

لغمان، جوزجان و هرات کشته شده اند.

کمیسیون حقوق بشر: 
به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان داده شود

لیاقت الیق
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عابر شایگان

مجردهراسی: 

»کابل با تمام بزرگی اش، جای کوچکی برای من ندارد«

»در اتاقی که من هستم، 
حتا به اندازه ی نیم میلی 
متر هم آفتاب نمی آید. در 
مجموع ساختمان خوابگاه، 
آدم را به یاد فیلم های 
وحشتناک هالیوودی 
می اندازد. مخصوصا وقتی 
که برق و آب نیست و بوی 
گند و تعفن هم همه جا را 
پر می کند. من خودم بارها 
به خاطر ناشسته ماندن 
لباس هایم یا حمام نکردن، 
نتوانسته ام به قرارم برسم یا 
به  جایی که باید می رفته ام، 
بروم. ما مجبوریم پنج هزار 
پول بدهیم ولی احساس 
زندگی در طویله را داشته 
باشیم.«

طرفدار  قانون گزار  مو«،  »کلودیا 
دموکراسی از برداشت اولش نسبت به 
لئونگ می گوید: »فکر کردم او متکبر و 
خودشیفته است.« کلودیا می گوید که 
این احساسش با گذشت زمان تغییر 
کرد. او بارها و آخرین بار در ماه سپتامبر 
به مالقات لئونگ در زندان رفته است.

با این حال رادیکال ترین اعتقاد لئونگ، 
اعتقادی که هنوز در حاشیه قرار دارد و 
می شود،  سرزنش  لئونگ  آن  به خاطر 
دادخواهی برای استقالل می باشد. او 
باری با اشاره به حکومت چین گفته بود 
که این باور »شاید خیلی غیرواقع بینانه 
باشد. شاید تقریبا ناممکن باشد. اما 
عقالنی،  محاسبه  و  سیاست  نظر  از 
استقالل تنها راه برای نجات از این رژیم 

استبدادی است.«

تمام وقت  مناسب،  نداشتن جای  اما  بگذارد،  شخصی اش 
و انرژی اش را هدر می دهد. او مدتی است در یک خوابگاه 
خصوصی زندگی می کند، اما می گوید وضعیت خوابگاه های 

خصوصی هم بهتر از خانه های دانشجویی نیست. 
»در اتاقی که من هستم، حتا به اندازه ی نیم میلی متر 
هم آفتاب نمی آید. در مجموع ساختمان خوابگاه، آدم را به 
یاد فیلم های وحشتناک هالیوودی می اندازد. مخصوصا وقتی 
که برق و آب نیست و بوی گند و تعفن هم همه جا را پر 
می کند. من خودم بارها به خاطر ناشسته ماندن لباس هایم یا 
حمام نکردن، نتوانسته ام به قرارم برسم یا به  جایی که باید 
ولی  بدهیم  پول  هزار  پنج  مجبوریم  ما  بروم.  می رفته ام، 

احساس زندگی در طویله را داشته باشیم.«
از  و  کهنه  خانه های  معموال  دانشجویی،  خانه های 
اجاره ی  به  تمایلی  خانواده ها  که  است  خارج شده ای  دور 
دانشجویان  به  می شوند  مجبور  آن  صاحبان  و  ندارند  آن 
امکانات  معموال  خانه ها  این  بدهند.  مجرد  دانش آموزان  و 
بهداشتی و رفاهی مثل آشپزخانه، حمام و دستشویی مناسب 
و لوله ی آب ندارد و در زمستان دیواره های آن نم می زند و 

سقف آن َچه می کند.  
زنان مجرد و مشکل تهیه ی مسکن

عبدالبصیر احمدی، بنگاه دار امالک در پل سرخ کابل 
می گوید که مشکلی با مجردها ندارد، اما به دلیل خالف کاری 
اعتمادی  مجردها  به  دیگر  خانه  صاحبان  مجردها،  برخی 
مشتری  تجرد  و  تأهل  که  می افزاید  احمدی  آقای  ندارند. 
برایش مهم نیست زیرا کارش معامله است؛ معامله ای که به 
گفته  ی او »بی خانه را خانه دار و خانه دار را بی خانه« بسازد و 

در این میان چیزی هم به خودش برسد.
حسین اکبری، بانگاه دار دیگر، دیدگاهش فرق می کند. 
می گوید که هرچه باشد، همسایه مجرد به همسایه ی فامیلی 
نمی رسد، حتا مجرد خوب. البته ترجیج دیگری هم دارد؛ 
همسایه ی مجرد مرد بهتر از همسایه مجرد زن است: »این 
ترجیح مردم است. زن مجرد بسیار جنجال دارد. استخوان 
زن کج است. اگر راست اش کنیم، می شکند اگر نکنیم کج 

می ماند.«
زنان.  به  مردساالرانه  است  کنایه ای  کج«  »استخوان 
»ناقص عقل«  زنان  معتقدند که  افغان  معموال مردان سنتی 

هستند و از خیلی جهات قابل اعتماد نیستند.
اغلب زنان مجرد در کابل، در پیدا کردن و اجاره کردن 
دارد.  مجرد  مردان  به  نسبت  بیش تری  محدودیت  خانه، 
با زنان وارد معامله نمی شوند.  بنگاه داران و صاحبان خانه 
زندگی  مستقل  خانواده ی شان  از  یا  و  مجردند  که  زنانی 
می کنند، هنگام اجاره ی خانه باید یک مرد خانواده را به عنوان 

طرف قرارداد معرفی کنند. 
خواهر  با  است  مدتی  و  دارد  سال   17 امینی  عاطفه 
می کنند.  زندگی  خانواده شان  از  جدا  کابل  در  بزرگ ترش 
مجرد  زن  یک  به  می شود  حاضر  کسی  کم تر  می گوید  او 
خانه بدهد: »اگر کسی هم راضی شود، با خودمان قرارداد 
نمی بندد، چون زن هستیم و باید یک مرد وارد معامله شود. 
خودم که یک انسانم برای تأیید خودم کافي نیستم و باید 
یک مرد تضمین مرا بکند تا به من خانه بدهند. در غیر این 

حاضر به چنین کاري نمي شود. این حرف ها و مشکالت 
باعث مي شود ذهن و روحم زیر بار این توهین خرد شود. 

چرا باید وابسته به مرد بود؟«
ناصری، دانش آموخته ی دانشگاه کابل، معتقد  نجیب 
است که دیدگاه مردساالرانه ی حاکم در جامعه ی افغانستان، 
نمی پذیرد که طرف معامله، حتا قرارداد و اجاره ی یک  خانه، 
یک زن باشد؛ آن هم وقتی می بیند که طرف معامله یک دختر 
باور  به  تنها است، برای شان غیرقابل قبول است.  مجرد و 
آقای ناصری زن ها از دو جهت مورد تبعیض قرار می گیرند؛ 

نخست به دلیل زن بودن و دوم به دلیل مجردی. 
»حتا اگر صاحب خانه و بنگاهی، خانه ا ی را به دختِر 
این  قبال  در  را  به گونه ای خود  می دهد،  اجاره  به  مجردی 
زندگی  در  که  نمی آید  بدشان  و  می داند  مسئول  تصمیم 

شخصی آن زن نیز دخالت بکنند«.
که  می گوید  زمین  و  ملک  بانگاه دار  سعادت،  جاوید 
مردان  به  نسبت  بیش تری  دردسر  مجرد  زن های  با  معامله 
مجرد دارد. او می گوید باری به چهار دختر دانشجو، خانه ای 

اجاره داده که بعدا برایش دردسر بزرگی درست کرده اند. 
»یک بار یک خانه را به چهار دختر دانشجو دادم. آن ها 
با هم دعوا کردند. یکی شان مرگ موش خورد.  یک روز 
برایم دردسر  نمیرد و  بردم که  به شفاخانه  را شفاخانه  آن 
درست نشود. دخترها چنین کارهایی می کنند. خانواده که 
باشد دیگر مواظب اش نیستیم که چه کار می کند یا نمی کند. 

مسئولیت اش به عهده ی خودشان هست«.    
خدیجه غالمی، 25 سال دارد و کارمند دولت است. او 
می گوید که اجاره کردن خانه برای یک دختر مجرد، »هفت 
نگاه  تا  گرفته  مدرک  و  سند  تهیه  از  است،  رستم«  خوان 
سنگین همسایه ها و مغازه داران سر کوچه: »به خاطر عرف ها 
و باورهای غلط افغانی بدون یک محرم شرعی و خانواده 
برای یک دختر خانه نمی دهند. دشواری دیگر تهیه ی اسناد و 
آوردن محرم و ضمانت خط از محل کار و درس و دانشگاه 
هست که باید برای صاحب خانه و بنگاه مسکن تهیه کرد 
.مشکل بعدی پرسش ها و نگاه های سنگین و معنادار اهالی 

مسکن و همسایه ها است.«
مسئوالن بنگاه های ملک و زمین می گویند که به خاطر 
بی اعتمادی های که میان مشتری و مالک  خانه شکل گرفته، 
گرفتن خانه برای افراد متأهل هم ساده نیست. برای اجاره و 
گرو کردن خانه، یک نفر تضمین کننده ترجیحا مأمور دولت 
از شروط ضروری  کرایه  ماه  تا شش  پیش پرداخت سه  و 

است.
ممکن  مجردها  برخی  که  است  معتقد  عاصی  مالک 
اما  باشند  زده  همسایه ها  اذیت  و  به خالف  دست  است 
همه ی مجردها این طور نیستند و فقط چوب بدنامی آن ها را 
می خورند. او می گوید که مشکل عدم اعتماد صاحبان خانه 
با ارایه تضمین های معتبر، قابل حل است ولی کسی به این 

مشکل مجردها توجهی ندارد. 
»با وجودی که من در کابل بزرگ شده ام و این جا را 
احساس  واقعا  حاال  ولی  دارم،  دوست  زادگاهم  از  بیش 
می کنم در کابل غریبم. کابل با تمام بزرگی اش جای کوچکی 

برای من ندارد«.

به  و  پیچانده  را  خودش  رفته  رو  و  رنگ    پتوی  الی 
دیواره ی لک زده ی اتاق تکیه داده است. نگاهش از راست 
به چپ مرتب روی سطرهای »ملت عشق« می لغزد. صدای 
فش فش دیگ بخار چدنی از دهلیز با جر و بحث همسایه ی 
بغل دستی که به  ضخامت یک پنجره ی شیشه ای بزرگ از او 
فاصله دارند، در هم آمیخته است. حواس امیر به هم ریخته 
است. می گذارد که فضا آرام شود و یک وقت دیگر سراغ 

کتاب ملت عشق از الیف شفق برود.
افرادی  پایتخت،  میلیونی  چندین  جمعیت  میان  در 
زیادی هستند که شبیه امیر رضایی به گونه مجرد در خانه های 
دانشجویی یا خوابگاه های خصوصی با سختی و تنگ دستی 
زندگی می کنند. البته اگر دست شان هم پر باشد، کم تر کسی 
حاضر می شود به آن ها خانه بدهد. دلیل هم واضح است: 

مجردی.
مجردها و سقوط اعتماد

امیر 26 ساله، چهارسال پیش با 20 دانشجو و دانش آموز 
دیگر به گفته ی خودش در یک خانه ی »مناسب« دانشجویی 
زندگی می کرده است؛ مناسب در حدی که مجبور نبوده اند 
برای حمام کردن به حمام های عمومی بروند یا صبح و شب، 
در صف دستشویی منتظر بایستند. اما طولی نمی کشد که 
همسایه ی های  سوی  از  حویلی  دروزاره ی  کوبیده شدن  با 
بغل دستی شان، این شرایط تغییر می کند: »برای ما گفتند آخر 
ماه بار و بستره تان را جمع کنید که این جا را یک خانواده 
گرفته است، چون به قول شان مجردها آدام های قابل اعتماد 

نیستند.«
عبدالمالک عاصی، 18 سال دارد. سه سال می شود که به 
قول خودش »گرفتار« خانه های دانشجویی بی دروپیکر است. 
بار اول که می خواسته برای خودش خانه ی مستقلی اجاره 

کند، فکر نمی کرده که کابلی ها، جایی برای مجردها ندارند.
»یادم هست بار اول که می خواستم برای خود خانه ای 
خانه  جست وجوی  به   روز  هر  کامل،  هفته ی  سه  بگیرم، 
می رفتم. بانگاه های معامالت زمین و خانه و آگهی ها را دنبال 
می کردم. نه که خانه نبود، زیاد هم بود. ولی برای من )پسری 

تنها، مجرد و غریبه( نبود«.
بنگاه دار و صاحب خانه ای  عبدالمالک وقتی سراغ هر 
می رود، از برخورد آن ها درمی یابد که در زمان اجاره ی خانه، 
هیچ چیز به  اندازه ی داشتن همسر و فرزند مهم نیست؛ تا 
آن جا که از پول اجاره ی خانه کوتاه می آیند و از مجردی 
اما  می کنند  استقبال  خوشحالی  با  »همه  نه:  معامله  طرف 
چهره ی شان  حالت  است،  مجرد  طرف  بفهمند  همین که 
تغییر می کند و به نحوی با شرمندگی یا گاهی با بی تفاوتی 
واضح ترین  می آوردند.  بهانه ای  و  می کنند  عذرخواهی 
موردی که با آن مواجه شدم، پیرزنی بود که با مهربانی و 
صداقت گفت: پسرم، نمی شود، عروس و دختر جوان دارم.«
رضا ثمین، پارسال همراه با دوستش، بیش تر از یک هفته 
از پل سرخ تا کوته سنگی و دشت برچی دنبال خانه ای گشته 
که حداقل شرایط و امکانات بهتر از خانه های دانشجویی 
داشته باشد، اما تالش شان به جایی نرسیده: »هرجا سر زدیم 
باشند، کرایه  به کسانی که مجرد  اما  داریم  می گفتند خانه 

نمی دهیم. باالخره در یک هتل اقامت کردیم.«

با  معامله  رغبتی  هم  زمین  و  ملک  بنگاه های  برخی 
زندگی  خانواده ی شان  از  مستقل  که  افرادی  و  مجردها 
»بی مسئولیت ترین«  مجردها  که  می گویند  ندارند.  می کنند، 
آن ها  با  افراد روی زمین هستند و حوصله ی سروکله زدن 

را ندارند.
جاوید سعادت، با یادآوری چند خاطره، می گوید که دل 
خوشی از مجردها ندارد: »پول کرایه، پول بل برق را ندادند 
و فرار کردند. یک بار 170 هزار پول برق را ندادند و فرار 
کردند. مجردها دیوارهای خانه را خراب می کنند. یکی دیگر 
خود را با چاقو می زنند. همسایه ها را اذیت می کنند. شبانه 
رقص و پایکوبی راه می اندازند. زن می آورند. به خاطر این 

مشکالت از مجردها می ترسیم.« 
حاال در شهر کابل، معیار اعتماد بانگاهی ها و صاحبان 
خانه، تجرد و تأهل است. مجردها غیرقابل اعتمادند و پس 
زده می شوند و متأهل ها، مشتری و همسایه خوب اند و قابل 

اعتماد.
معتقد  کابل،  دانشگاه  دانش آموخته ی  ناصری،  نجیب 
است که عدم اعتماد به مجردها جدا از خالف کاری های که 
گاها مرتکب شده اند، ریشه در دیدگاه سنتی و پیش فرض های 
نادرست جامعه دارد. به باور او نشست و برخاست یک پسر 
یا دختر مجرد با جنس مخالف، در نگاه یک افغان، چیزی 
غیر از رابطه ی جنسی غیرمشروع معنا نمی شود. آقای ناصری 
می گوید که وقتی شخص مجردی بخواهد خانه ای اجاره 
کند، چنین مواردی از قبل از جانب صاحب خانه یا بنگاه دار، 

گوشزد می شود که »نشود روزی آبروی ما به خطر بیفتد«.
»این مسئله به این معنا نیست که هر آدم مجردی خانه را 
برای دوست پسر/ دوست دختر خود می گیرد، بلکه تصور و 
پیش فرض در جامعه ی ما همین است. پیش فرض یک انسان 
افغانی از یک جاشدن دختر و پسر در یک خانه ، قطعا سکس 

است؛ تصوری غیر از این نمی توانند داشته باشند.«
غاری به نام خانه های دانشجویی

امیر، کارمند دولت است و در یکی از پس کوچه های 
دورافتاده ی غرب کابل در خانه ی فرسوده و از دور خارج شده  
زندگی می کند. حویلی بزرگ است و دورادور آن اتاق های 
خشتی قرار گرفته است. آشپزخانه وجود ندارد و میان هر 
دو اتاق، یک دهلیز کوچک قرار دارد؛ جایی که فقط دهلیز 
نیست، هم آشپزخانه است هم انباری و هم جاکفشی. در 
تمام حویلی، یک باب دستشویی تنگ و تاریک وجود دارد، 
آن هم برای استفاده ی حدود 25 تا 30 نفر. امیر می گوید تا 
حاال هر چه برای یافتن خانه ی مناسب تالش کرده، بی نتیجه 

بوده است. 
بیش تر مجردها و یا افرادی که مستقل از خانواده ی شان 
یا خانه ای  مناسب،  پیدا کردن خانه ی  در  زندگی می کنند، 
شرایط  با  آن ها  دارند.  کم تری  شانس  امکانات،  حداقل  با 
سخت و امکانات اندک یا در خوابگاه های خصوصی زندگی 

می کنند و یا هم در خانه های دانشجویی. 
عاصی،  عبدالمالک  زندگی  مهم  چالش های  از  یکی 
دغدغه ی تهیه ی مسکن مناسب است، آن چنان که این مسأله، 
روی برنامه های زندگی اش تاثیر گذاشته است. او می گوید 
بیش تر زمان و انرژی اش را باید روی درس و برنامه های 

رهبر معنوی معترضان ُهنگ ُکنگ کیست؟

عقالنی، استقالل تنها راه برای نجات از این رژیم استبدادی 
است.«

پس از پایان جنبش چتر، وقتی وونگ با لئونگ مالقات 
کرد، او را درگیر و افسرده یافت. لئونگ حتا به خودکشی 
لئونگ   2015 سال  جوالی  در  آن  از  پس  بود.  کرده  فکر 
پشت تریبیون یک اعتراض ساالنه قرار گرفت و سخنرانی 
را ایراد کرد که به قول وونگ »همه را تحت تاثیر قرار داد.« 
بومیان ُهنگ ُکنگ که بر فعالیت های خیابانی از جمله حمله 
اعتراضات  اوقات راه اندازی  به گردش گران چینی و گاهی 
به  متعلق  کسب وکارهای  مختل کردن  برای  خشونت آمیز 
چینی ها، تمرکز داشت تصمیم گرفت با مخالفت با انتخابات 

وارد سیاست شود.
بعضا  و  جوان  اعضای  همچنین  و  این حزب  مواضع 
پرتحرک آن نه تنها این حزب را در تضاد با سیاست مداران 
طرفدار بیجینگ قرار داد، بلکه مخالفت اردوگاه سنتی طرفدار 
دموکراسی ُهنگ ُکنگ را نیز برانگیخت. احساس بیزاری و 

بی اعتمادی در دو طرف رشد کرد.
»کلودیا مو«، قانون گزار طرفدار دموکراسی از برداشت 
و  متکبر  او  کردم  »فکر  می گوید:  لئونگ  به  نسبت  اولش 
خودشیفته است.« کلودیا می گوید که این احساسش با گذشت 
زمان تغییر کرد. او بارها و آخرین بار در ماه سپتامبر به مالقات 
لئونگ در زندان رفته است. تابستان امسال، پس از حمله ی 
معترضان به ساختمان مجلس ُهنگ ُکنگ، به قانون گذاران از 
جمله کلودیا اجازه دادند تا بروند و از نزدیک خساراتی که بر 
ساختمان وارد شده بود را ببینند. کلودیا می گوید که در داخل 
ساختمان مجلس پیامی خواستار آزادی لئونوگ، با اسپری 
روی یکی از دیوارهای آن نوشته شده بود. کلودیا می گوید: 

»آن زمان بود که دانستم او به یک نماد تبدیل شده است.«
شهرت لئونگ در فبروری 2016 در جریان سال نو چینی 
به طرز چشم گیری افزایش یافت. در محله ی تنگ و مزدحم 
»مونگ کوک«، مقامات سعی کردند فروشندگان خیابانی را که 
بدون مجوز دهه ها در آن جا ماهی و تخم مرغ می فروختند، 
با  سنتی  برای  خطری  خود  که  تهدید  این  کنند.  سرکوب 
ریشه های عمیق در فرهنگ و تاریخ ُهنگ ُکنگ بود، نوع تجاوز 
فرهنگی محسوب شد که لئونگ از آن هشدار داده بود. اعضای 
حزب بومیان ُهنگ ُکنگ به حمایت از فروشندگان برخاستند 
و از هواداران شان خواستند تا برای حمایت از فروشندگان به 

خیابان ها بریزند. معترضان و نیروهای پولیس رو در روی هم 
قرار گرفتند و لئونگ با بلندگویی در دست آن ها را رهبری 
می کرد. رویارویی معترضان و پولیس تا شب طول کشید و 
در نهایت منجر به درگیری شد. با این که خشونت در مقایسه 
با اعتراضات اخیر اندک بود، اما در آن زمان این اعتراض از 

جمله ی بدترین  ناآرامی های ُهنگ ُکنگ پسا استعمار بود.
لئونگ همراه با ده ها تن دیگر بازداشت شدند. با این که 
او حاال به سطح جدیدی از شهرت رسیده بود، اما بعدا از 
آن روزها به عنوان روزهای »جهنمی« یاد کرد. او به اغتشاش 
و حمله به نیروهای پولیس متهم شد. کم تر از سه هفته بعد 
انتخابات میان دوره ای برگزار شد که در آن لئونگ سخنرانی 
آتشینش را ایراد کرد. او در انتخابات سوم شد اما بیش از 
برای یک  بود. 15 درصد  آورده  به دست  را  آرا  15 درصد 
قانون گزار  یونگ،  الوین  بود.  بزرگی  رقم  سیاسی  تازه وارد 
طرفدار دموکراسی که در آن انتخابات پیروز شد، می گوید 
با این که او با سیاست لئونگ مخالف است، اما در انتخابات 
او را رقیبی سرسخت یافته بود. یونگ با اشاره به پیش بینی 
لئونگ می گوید: »مردم حاال متوجه چیزی شده اند که او سه 
سال پیش از آن گفت؛ از دولتی بی رحم و ممنوعیت ماسک. 

مردم با خود می گویند، هی، او هرچیز را پیش بینی می کند.«
منع  بعدی  انتخابات   در  رقابت  از  لئونگ  سال  آن  در 
شد. مقامات این ممنوعیت را با حمایت لئونگ از استقالل 
طرفداری  لئونگ  آن زمان  در  کردند.  توجیه  ُهنگ ُکنگ 
از استقالل را رد کرد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. او در 
انتخابات بعدی از نامزد جوان و بومی گرای دیگری حمایت 
کرد که خود بعدا از مجلس اخراج شد. پس از آن، در سال 
برای  متحده  ایاالت  مقصد  به  را  ُهنگ ُکنگ  لئونگ   2017

تحصیل در دانشگاه هاروارد ترک کرد.
سال بعد لئونگ به حمله به یک افسر پولیس اعتراف 
و همچنین عذرخواهی کرد. پس از بازگشت به ُهنگ ُکنگ، 
به شش سال زندان محکوم شد؛ حکمی که به شدت مورد 
اعتراض قرار گرفت. وونگ نیز با اتهامات مشابه روبه رو بود، 
اما به آلمان گریخت و در آن جا پناهنده شد. یگانه اظهارنظر 
از جانب لئونگ در مورد اعتراضات فعلی ُهنگ ُکنگ در ماه 
جوالی آمد. نامه ای از جانب او خطاب به جنبش اعتراضی 
ُهنگ ُکنگ، در رسانه های اجتماعی دست به دست شد. در آن 
نامه او گفته بود که از زندان رویدادها را تحت نظر دارد، اما 
گزارش ها او را »پر از غم و اندوه« می کند. او از معترضان 
»من  شود:  مسلط  آن ها  بر  خشم  نگذارند  که  بود  خواسته 
صادقانه از شما می خواهم که تحت سلطه ی نفرت نباشید. 
همیشه هوشیار باشید و وقتی خطر در کمین است، فکر کنید.«
وونگ نیز اعتراضات را از راه دور زیر نظر دارد. تابستان 
که  کرد  دریافت  ویدیویی  دوستانش  از  یکی  از  او  امسال، 
جمعیت معترضان را در حالی نشان می دهد شعار لئونگ را 
فریاد می زنند. وونگ می گوید: »اولین باری که شنیدم فورا به 
گریه افتادم. انتظار نداشتم که این شعار دوباره شعار داده شود. 
قبل از این که ]لئونگ[ به زندان فرستاده شود، نگران بود که آیا 
کار درست را برای جامعه انجام داده یا خیر. می دانم حاال که 
می بیند مردم این شعار را سر می دهند و به نوعی او را ستایش 

می کنند، حس بهتری دارد.«

وقتی خبر رسید که احتماال قانونی برای ممنوعیت ماسک 
صورت در اعتراضات ُهنگ ُکنگ وضع می شود، چت  گروه ها 
که در بین معترضان محبوب است، شاهد فوران خشم بر سر 
آنچه که به نظر می رسید تالش )ناموفق( دیگری برای سرکوب 

اعتراضات در ُهنگ ُکنگ است، بود.
توجه ها به سرعت به سمت تکه ای از مناظرات انتخابات 
میان دوره ای سال 2016 و مشخصا سخنان جوانی جلب شد 
که همراه با سایر نامزدان روی صحنه ی U شکل ایستاده، و 
برخالف رقبای مسن ترش که با لباس رسمی ظاهر شده بودند، 
کاپشن آبی و شلوار خاکی به تن دارد. در این مناظره دست 
راست »ادوارد لئونگ« میکروفون را نگه داشته و انگشت اشاره 
دست چپش ریتم سخنرانی شدیداللحنی را دنبال می کند که 
از رویدادی در آینده هشدار می دهد. رویدادی که در آینده ی 

دور نه، سه سال بعد از آن مناظره به واقعیت پیوست.
سال  چند  »اوکراین  می پرسد:  سخنرانی اش  در  لئونگ 
آیا می دانید  قانون ممنوعیت ماسک را تصویب کرد.  پیش 
پس از آن چه اتفاقی برای اوکراین افتاد؟ انقالب شد. اگر 
می خواهید بازی کنید، بازی کنید. من آماده هستم.« به نظر 
می رسید سخنان لئونگ و شالق لفظی وی، دو نامزد رقیب 
را غافل گیر کرده است. او ادامه داد: »اگر می خواهید آزادی 
تجمعات ما را محدود کنید، بروید این کار را انجام دهید. باز 

می بینیم که ما ُهنگ ُکنگی ها با شما چه خواهیم کرد.«
ممنوعیت  شایعات  ُهنگ ُکنگ  رهبر  لم«،  »کری  وقتی 
ماسک را تأیید کرد، شهر برای چند روز صحنه ی تظاهرات های 
خودجوش و در مواردی خشونت آمیز شد. ده ها نفر پس از 
درگیری بین معترضان و پولیس زخمی شدند. در میان آن ها 
پسربچه  14 ساله ای بود که از جانب یک مأمور مخفی گلوله 
خورده بود. معترضان مامور را زیر مشت و لگد گرفتند و به 

نیروهای پولیس با »کوکتل مولوتف« حمله کردند.
نزد  در  به خصوص  را  باور  این  ُهنگ ُکنگ  تحوالت 
معترضان جوان و خط مقدم تقویت کرد که لئونگ راهنمای 
معنوی این جنبِش بی رهبر است. لئونگ این عنوان را در حالی 
به دست آورده که زندانی است، یا شاید همین زندانی بودنش 
مورد  در  او  است.  کرده  کمک  او  به  عنوان  این  در کسب 
اعتراضات کنونی ُهنگ ُکنگ، که وارد پنجمین ماهش شده، 
سال  تظاهرات های  در  اشتراک  به خاطر  نگفته،  زیادی  چیز 
2016 که به خشونت کشیده شد، شش سال زندانی شده 

است.
آنچه که امروز در خیابان های ُهنگ ُکنگ شنیده می شود، 
شعار انتخاباتی سال 2016 لئونگ است: »ُهنگ ُکنگ را آزاد 
مشابه  ترجمه های  )یا  جمله  این  ما«.  زمان  انقالب  کنید، 
معترضان چاپ شده و روی  بنرهای  و  پرچم ها  آن( روی 
دیوارها با اسپری نقاشی شده است. معترضان بازداشت شده 
به دوربین  تلویزیون ها نگاه می کنند و این جمله را به زبان 
از صحنه  را  آن ها  دارد  پولیس  درحالی که  آن هم  می آورند، 
دور می کند. نام یک بازی ویدیویی که در آن معترضان در 
برابر پولیس می جنگند، نیز برگرفته شده از همین شعار است. 
برخی هواداران لئونگ از او به عنوان قدیس یاد می کنند و 
می گویند که او آینده ی ُهنگ ُکنگ را پیش بینی کرده است. در 
ماه جاری صدها نفر برای محاکمه استیناف لئونگ در بیرون 
دادگاه ُهنگ ُکنگ جمع شده بودند و ساعت ها منتظر ماندند 
تا یک بار او را ببینند. آن ها حتا راه موتری که او را به زندان 

انتقال می داد، سد کردند.
در  دموکراسی  سنتی  طرفداران  پیش  سال  چند  همین 
ُهنگ ُکنگ لئونگ را رادیکال می خواندند، اما پیش بینی لئونگ 
درباره ی نابودی سریع حقوق و ارزش های ُهنگ ُکنگ به نظر 
می رسد که درست بوده است. لئونگ و »بومیان ُهنگ ُکنگ« که 
یک حزب سیاسی طرفدار استقالل در ُهنگ ُکنگ است و لئونگ 
نیز عضو آن می باشد، طرفدار رویکرد قسما خشونت آمیز در 
برابر تجاوز چین هستند. اکنون به نظر می رسد که مردم عادی 

ُهنگ ُکنگ نیز به این رویکرد رو آورده اند. معترضان اکنون 
تاکتیک عوض کرده اند؛ آن ها کسب وکارهای متعلق به چین را 
مختل و به پولیسی که به نظر وفادار به بیجینگ برسد، با کوکتل 
مولوتف حمله می کنند. مردم در کل خشونت را پذیرفته اند و 
مقامات ُهنگ ُکنگ را مسئول تشدید آن می دانند. تمایل لئونگ 
افراط تلقی می شد.  باری تندروی و  با پولیس،  به برخورد 
اکنون معترضان تندرو بسیاری در ُهنگ ُکنگ دیده می شوند که 
ترسی از گاز اشک آور پولیس و خطر دست گیرشدن ندارند. 
از ماه جون سال جاری بیش از 2700 معترض دستگیر شده 
است. بیش تر معترضان آشکارا از احتمال مرگ در خیابان ها 
سخن می زنند. »ری وونگ«، که در سال 2015 حزب بومیان 
ُهنگ ُکنگ را تأسیس کرده است، می گوید: »ادوارد لئونگ و 
حزب ما بذری را در گذشته در سیاست ُهنگ ُکنگ کاشتند 
و اکنون این بذر شروع به جوانه زدن کرده است. واقعا مدتی 
طول کشید تا ُهنگ ُکنگی ها، همان معترضان خشونت گریز، 

بفهمند که چرا ما این رویکرد را در پیش گرفتیم.«
لئونگ 28 ساله پیامبر نیست. او برخالف هوادارانش، 
خودش را یک بازنده، یک هیچ کس، می داند. او در »دانشگاه 
ُهنگ ُکنگ« فلسفه خوانده است. او در دانشگاه »الکروس« 
 Lost in the« در  رهبری.  خوابگاه  در  و  می کرد  بازی 
Fumes« که مستندی درباره لئونگ است و در سال 2017 
پخش شد، او می گوید که در دوران دانشگاه گاهی خودش 
را در اتاقی قفل می کرد و احساس یک گم شده را داشت. در 
سپتامبر 2014 لئونگ به اعتراضات »جنبش چتر« پیوست. در 
آن جا بود که او دوست و رفیق پیدا کرد. لئونگ در مستند 
می گوید: »به نظر می رسید که ناگهان زندگی ام معنا یافته است.«
وونگ 26 ساله نیز در اعتراضات جنبش چتر شرکت 
داشت، اما طی 79 روز شدیدا سرخورده شد. وقتی اعتراضات 
کرد؛  تأسیس  را  بومی  ُهنگ ُکنگ  او حزب  رسید  پایان  به 
حزبی که از »دفاع شخصی، شیوه های اعتراضی رادیکال تر 
می کند.  دفاع  و  ُهنگ ُکنگی« حمایت  به عنوان  و هویت مان 
ُهنگ ُکنگ بومی به جنبشی »بومی گرا« تقلیل یافت، گروهی 
از احزاب و فعاالن سیاسی که ایده ی خودمختاری ُهنگ ُکنگ 
را در سر داشتند. برخی از آن ها کم کم بیگانه هراسی را شروع 
کردند و چینی هایی را که به ُهنگ ُکنگ می آمدند، ملخ متجاوز 

می خواندند. 
از حس  ناشی  را  خود  بومی گرایی  لئونگ  گذشته  در 
از  متمایز  تعریف هویتی  و  ُهنگ ُکنگ  از هویت  محافظت 
چین می خواند؛ حسی برای »حفظ روایت خودمان در مورد 
گذشته، حال و آینده ی ُهنگ ُکنگ.« این حس، یعنی باور به 
حفظ ُهنگ ُکنگ از تبدیل شدن به یک شهر چینی، محافظت از 
آن در برابر بیجینگ، اکنون به محرک اصلی اعتراضات کنونی 
ُهنگ ُکنگ«  چینی  »دانشگاه  نظرسنجی  است.  شده  تبدیل 
در ماه اکتبر نشان داد که از ماه مارچ به بعد تعداد افرادی 
برابر  دو  از  بیش  می شوند،  شناخته  محلی گرا  به عنوان  که 
شده است. با این حال رادیکال ترین اعتقاد لئونگ، اعتقادی 
که هنوز در حاشیه قرار دارد و به خاطر آن لئونگ سرزنش 
می شود، دادخواهی برای استقالل می باشد. او باری با اشاره به 
حکومت چین گفته بود که این باور »شاید خیلی غیرواقع بینانه 
باشد. شاید تقریبا ناممکن باشد. اما از نظر سیاست و محاسبه 

آتالنتیکـ  تیموتی مک اللین

مترجم: جلیل پژواک



مقابل  چلسی   1-2 پیروزی  با  لمپارد  فرانک 
واتفورد در بازی خارج از خانه به رکورد پیروزی های 

پیاپی خارج از خانه این باشگاه دست یافت.
شنبه  چلسی  سرمربی  لمپارد،  فرانک  شاگردان 
شب در خانه واتفورد به مصاف این تیم رفتند و با 
با گلهای آبراهام  این بازی  کسب پیروزی 2-1 در 
صعود  برتر  لیگ  جدول  سوم  رتبه  به  پولیسیچ  و 
کردند. ولی این پیروزی برای چلسی اهمیت دیگری 
پیروزی  این  با  لمپارد  شاگردان  که  داشت چرا  هم 
هفتمین پیروزی پیاپی خارج از خانه خود را بدست 
آوردند و با رکورد سابق باشگاه که در فصل 1989 
و در دوران سرمربی گری بابی کمپ بل بدست آمده 

بود برابری کردند.
رقیب  با  خود  اختالف  پیروزی  این  با  چلسی 
همشهری اش آرسنال که در رتبه پنجم جدول قرار 
دارد را به شش امتیاز رساند. چهار تیم اول جدول 
کرده  جدا  تیمها  بقیه  از  را  خود  کم  کم  برتر  لیگ 
این رتبه های  به  پایین تر  تیمهای رده های  و رسیدن 

باالیی هر روز دشوارتر به نظر می رسد.
یعنی  بازی  این  در  چلسی  گلزنان  درخشش 
آبراهام و پولیسیچ، در دیگر بازیهای خارج از خانه 
این تیم هم تکرار شده و می توان گفت این دو از 
عوامل مهم رسیدن تیم لمپارد به این رکورد هستند. 
تامی آبراهام در سال جاری میالدی در شش بازی 
خارج از خانه چلسی هفت گل به ثمر رسانده است. 
چلسی  خانه  از   خارج  بازی های  در  هم  پولیسیچ 
چهار گل به ثمر رسانده و همه گلهای این فصل او 

در بازی های خارج از خانه بوده است.

رسیدن لمپارد به 
رکورد سی ساله چلسی

مهاجم لهستانی بایرن مونیخ با گلی که در دیدار 
برابر فرانکفورت به ثمر رساند یک رکورد جدید را 

به نام خود به ثبت رساند.
به نقل از اسکای اسپورت، روبرت لواندوفسکی 
بهترین فصل حضور خود را با پیراهن بایرن مونیخ 
با  که  فرانکفورت  برابر  دیدار  در  او  تجربه می کند. 
شکست سنگین و 5 بر یک بایرن همراه شد تک گل 

تیمش را به ثمر رساند.
تاریخ  در  بازیکن  نخستین  به  لواندوفسکی 
رقابت های بوندسلیگا تبدیل شده است که توانسته 
در هر 10 دیدار آغازین لیگ دروازه حریفان را باز 
با   و  رسانده  ثمر  به  گل   14 بازی   10 در  او  کند. 
اقتدار در صدر جدول رده بندی بهترین گلزنان جای 
دارد این درحالی است که بایرن وضعیت خوبی در 
جدول رده بندی ندارد و در رده چهارم جای دارد.

بولونیا  برابر  دیدار  در  دبل  با  اینتر  مهاجم 
توانست به رکورد مهاجم سابق برزیلی برسد.

فصل  در  نازاریو  رونالدو  مارکا،  از  نقل  به 
98-1997 پا به سری آ ایتالیا گذاشت تا با پیراهن 
با  دیگر  مهاجم  یک  بعد  سال   20 بدرخشد.  اینتر 
هواداران  تا  گذاشت  میالن  به  پا  کمتر  توانایی های 
نراتزوری را به وجد آورد. روملو لوکاکو در پیروزی 
2 بر یک تیمش مقابل بولونیا دبل کرد و به دوران 
فوق العاده اش در نخستین فصل حضورش در ایتالیا 

ادامه داد.
به  گل   9 هفته  یازده  از  پس  بلجیمی  مهاجم 
از  اینتر پس  تاریخ  بازیکن  نخستین  او  رساند.  ثمر 
رونالدو است که چنین رکوردی را به ثبت می رساند.

لوکاکو ابتدا توانست بازی را در دقیقه 51 یک 
بر یک کند و سپس در وقت های اضافه گل پیروزی 

تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

رکورد جدید 
برای لواندوفسکی

لوکاکو به رکورد رونالدو رسید

شکست ۱۴۱ ثانیه ای بارسلونا
ثانیه   141 در  را  پیروزی اش  بارسلونا 
بار  برای سومین  با شکست عوض کرد و 

مغلوب لوانته شد.
دوازدهم  هفته  در  شنبه شب  بارسلونا 
اللیگا 3 بر یک مغلوب لوانته شد. آبی اناری 
ها به لطف پنالتی که داور به نفع آنها گرفت 
صفر  بر  یک  پیروزی  با  را  نخست  نیمه 
بار  سه  دوم  نیمه  در  اما  رساندند  پایان  به 

دروازه اش باز شد )دقایق 61، 63 و 68(. 
پانزدهمین  میسترچیپ  نوشته  به 
شکست رسمی ارنستو والورده با بارسلونا 
در 133 بازی رخ داد. لوانته بیش از دیگر 
تیم ها آبی اناری ها را مغلوب کرده است. 
را  بارسا  بار  سه  تاکنون  والنسیایی  تیم 

شکست داده است.
دومین شکست بارسلونا در تاریخ بود 
گل  )اولین  مسی  لیونل  گلزنی  از  پس  که 
بازی( رخ داد. پیش از این آبی اناری ها در 
مغلوب شده  بر 2  آنوئتا 3  در  سال 2013 

بودند.
با  را  پیروزی  ثانیه   141 در  بارسا 
اتفاق  شکست عوض کرد. یک سال پیش 
در  لگانس  بود.  سریع تر  اما  افتاد  مشابهی 

مدت 69 ثانیه این کار را انجام داد.
سایت  که  دیگری  توجه  قابل  نکته 
در  بوسکتس  سرخیو  نبود  کرد  اشاره  آس 
اللیگا  در  بارسلونا  فصل  این  شکست  سه 
بود. هافبک اسپانیایی در دیدار برابر اتلتیک 

یک  حتی  گرانادا  و  مامس  سن  در  بیلبائو 
شنبه شب  بازی  در  نکرد.  بازی  هم  دقیقه 
هم زمانی وارد زمین شد که نتیجه مشخص 
شده بود. هر سه باخت تیم کاتاالنی خارج 

از خانه رقم خورد.
 38 دقیقه  در  مسی  را  بارسا  گل  تک 
ستاره  رساند.  ثمر  به  پنالتی  نقطه  روی  از 
پای چپ  با  را  پانصدمین گلش  آرجانتینی 
رکورد  یک  و  کرد  حریفان  دروازه  وارد 
جدید به نام خود ثبت کرد. کاپیتان بارسلونا 
تاکنون 84 گل با پای راست، 22 گل با سر، 
قفسه  با  گل  یگ  چپ،  دست  با  گل  یک 
سینه و یک گل با ران خود به ثمر رسانده 

است.

دی لیخت: 
به مرور زمان بهتر خواهم شد

هالندی  مدافع  لیخت،  دی  ماتیس 
یوونتوس، معتقد است که با گذشت زمان 
عملکرد بهتری را در ترکیب یوونتوس ارائه 

خواهد داد.
به  شد  موفق  شب  شنبه  یوونتوس 
به  تورینو  مقابل   0-1 نتیجه  با  و  سختی 
پیروزی دست پیدا کند. تک گل بیانکونری 
در بازی شنبه شب توسط ماتیس دی لیخت 
به ثمر رسید. این مدافع جوان هالندی طی 
بابت  را  زیادی  انتقادات  اخیر  های  هفته 
عملکردش متحمل شده است. با این وجود 
به نظر می رسد گلزنی در بازی شنبه شب 
باعث شود که فشار ها تا حدودی از دی 

لیخت جوان برداشته شود.
بازی  در  گلزنی  از  پس  لیخت  دی 
شنبه شب به خبرنگاران گفت:" فوق العاده 
بازی  این  در  پیروزی  هستم.  خوشحال 
بازی  در  اینتر  که  چرا  بود  حیاتی  بسیار 
مقابل بولونیا به پیروزی رسیده بود و همین 
موضوع نیاز ما را به شکست دادن تورینو 
بیشتر می کرد. یووه در این بازی با گل من 
لحظه خاص  این یک  و  پیروزی رسید  به 
برایم به حساب می آید. اوضاع من در یووه 
در ابتدا کمی سخت بود چرا که وارد یک 
باشگاه جدید شده بودم اما حاال اوضاع بهتر 
شده است. هم تیمی هایم نیز به خوبی از 

من استقبال کرده اند و من فکر می کنم که 
به مرور زمان نیز بهتر شوم. روی صحنه گل 
هیگواین یک پاس عالی برای من فرستاد و 
من موفق به گلزنی شدم. بسیار هیجان زده 

و خوشحال هستم."
یک  دوباره  اما  بازی  این  جریان  در 
جریمه  محوطه  در  مشکوک  صحنه 
یوونتوس رخ داد و به نظر می رسید که دی 
او  است.  شده  هند  خطای  مرتکب  لیخت 
در این باره نیز گفت:" دستم در آن صحنه 
کامال بسته بود. مطمئن بودم که این صحنه 
پنالتی نبود و داور نیز به درستی تصمیم به 

ادامه بازی گرفت."

کاپیتـان  رامـوس،  سـرخیو 
اسـپانیایی رئـال مادریـد، معتقـد 
حاضـر  حـال  در  کـه  اسـت 
رویارویـی بـا هر حریفی سـخت 

اسـت. شـده 

رئـال مادرید شـنبه شـب از 
سـری مسـابقات هفتـه دوازدهم 
اللیـگا بـه مصـاف رئـال بتیـس 
رفـت؛ در حالـی کـه کهکشـانی 
پیـروزی  بـا  توانسـتند  مـی  هـا 

در بـازی شـنبه شـب بـه تنهایـی 
در صـدر جـدول رقابـت هـای 
ایـن  امـا  گیرنـد  قـرار  اللیـگا 
اتفـاق رخ نـداد و شـاگردان زین 
بـا یـک تسـاوی  الدیـن زیـدان 
ناامیدکننـده مقابل بتیـس متوقف 
ایـن  بـا  مادریـد  رئـال  شـدند. 
بـا  امتیـازی شـد و  تسـاوی 22 
تفاضـل گل کـم تـر نسـبت بـه 
جـدول  دوم  رتبـه  در  بارسـلونا 

قـرار گرفـت.
راموس،کاپیتـان  سـرخیو 
رئال مادرید، پس از تسـاوی این 
تیـم در بـازی شـنبه شـب گفت: 
بـرای  " فرصـت بسـیار خوبـی 
صدرنشـینی  عنـوان  تصاحـب 
داشـتیم امـا متاسـفانه در این امر 

موفـق نبودیـم. از همـان لحظات 
ابتدایـی بازی بـرای پیروزی و به 
گل رسـیدن تالش کردیـم اما در 
تبدیـل کـردن موقعیـت هایمـان 
بـه گل ناموفـق بودیـم. بـا ایـن 
وجـود عملکرد دفاعـی تیم فوق 

بود. العـاده 
در  پیـروزی  روزهـا  ایـن 
شـده  دشـوار  تیمـی  هـر  برابـر 
اسـت. کسـب یـک امتیـاز مقابل 
بتیـس بسـیار تلـخ بـود چـرا که 
از  را  صدرنشـینی  فرصـت  مـا 

دادیـم." دسـت 
پیرامـون  ادامـه  در  رامـوس 
رقابت فشـرده در اللیـگا گفت:" 
تیمـی  هـر  برابـر  در  "پیـروزی 
اسـت  شـده  دشـوار  و  سـخت 
شـما شنبه شـب مشـاهده کردید 
مقابـل  چگونـه  بارسـلونا  کـه 
لوانتـه شکسـت خـورد و همیـن 
موضـوع اسـت کـه اللیـگا را بـه 

مـی  تبدیـل  دنیـا  لیـگ  بهتریـن 
کنـد. خـوش شـانس هسـتیم که 
در ایـن رقابت ها حاضر هسـتیم. 
رئـال بایـد بهتریـن عملکرد خود 
را ارائـه دهـد چرا که اشـتباهات 
کوچـک هـم باعـث سـقوط تیم 
بـه رده هـای پاییـن تـر خواهـد 

" . شد
در  مادریـد  رئـال  کاپیتـان 
دربـاره صحنـه مشـکوک  پایـان 
و  بتیـس  بازیکـن  هنـد  خطـای 
عـدم اعـالم پنالتی از سـوی داور 
نیـز گفـت: " در آن صحنـه وی 
ای آر تصمیـم گیرنـده بـود امـا 
رهـا  را  بـازی  توانسـتیم  نمـی 
کنیـم و مشـغول اعتراض شـویم 
چـرا کـه ایـن کار هیـچ فایـده و 
سـودی برای ما نداشـت. بـا این 
وجـود داور تصمیـم گیرنـده بود 
و تشـخیص داد کـه در آن صحنه 

خطایـی رخ نـداده اسـت."

راموس: 
کسب یک امتیاز مقابل بتیس بسیار تلخ بود

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

www.etilaatroz.comدو شنبه  1۳ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۰ دو شنبه  1۳ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۰ورزشیخبرهای خارجی www.etilaatroz.com

شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا-عربی 
دولت   ،1976 سال  در  و  شد  ایجاد 
عربستان تمامی سهام آن را در اختیار 
گرفت و نام آن را به آرامکو سعودی 
تغییر داد. در سال 1988 شرکت نفت 
عربستان سعودی تاسیس شد و تمامی 
آرامکو  های  فعالیت  و  تاسیسات 
قرار  شرکت  این  اختیار  در  سعودی 

گرفت.
حمله به آرامکو

در 23 سنبله در دو حمله جداگانه 
بقیق  بزرگ  پاالیشگاهی  مجموعه  به 
متعلق  خریص  حقل  نفتی  میدان  و 
صورت  حمالتی  آرامکو  شرکت  به 

گرفت.
صادرات  و  تولید  حمالت  این 
قابل  طور  به  را  عربستان  نفت 
موجب  و  کرد  مختل  مالحظه ای 

افزایش قیمت جهانی نفت گردید.
با  مدعی اند  یمن  حوثی های 
علیه  را  سنگینی  حمالت  پهپاد   10
تاسیسات نفتی اصلی عربستان صورت 

داده اند.
برخی  و  عربستان  و  امریکا 

می گفتند باید موشک های ایران حداکثر 
اگر  که  باشد  داشته  برد  کیلومتر   150
پدر  می پذیرفتند،  را  این  ما  مسئوالن 
نمی پذیرفتند  اگر  و  درمی آمد  کشور 
تکرار  کاسه  همین  و  آش  همین 

می شد.«
امریکایی  ها  گفت  خامنه ای  آقای 
بعد از تالش برای محدودکردن توان 
منطقه ای  حضور  و  ایران  موشکی 
»از  گفت  خواهند  اسالمی  جمهوری 
قوانین و حدود دینی دست بردارید و 
تأکید  نیز  بر موضوع حجاب اسالمی 
امریکا  خواسته های  بنابراین  نکنید، 

هیچگاه تمامی ندارد.«
موضوع حجاب و آزادی پوشش 
در چند سال گذشته به یکی از مسائل 
مطرح اجتماعی تبدیل شده و کمپین ها 
برای آزادی انتخاب پوشش در سطح 
جهانی خبرساز شده است. اما حاکمان 
حجاب  موضوع  به  نسبت  ایران 
و  می دهند  نشان  ویژه ای  حساسیت 
»کوتاه آمدن« در مقابل خواسته منتقدان 
را  اجباری  حجاب  به  معترضان  و 

خارجی  سرمایه گذاری  جلب  با  هم 
اخیر  مالی  گزارش های  کند.  تامین 
سرمایه  گذاری  که  است  آن  از  حاکی 
در  عربستان  در  غیرنفتی  خارجی 
یافت  کاهش  شدت  به  گذشته  سال 
که خبر نامطلوبی برای برنامه گسترده 
اصالحات مورد نظر ولیعهد آن کشور 
به  بیشتر  اتکای  لزوم  منزله  به  بوده و 

منابع داخلی است.
 - نفت  عربی-امریکایی  شرکت 
آرامکو - در سال 1944 و با تغییر نام 

موشک، منطقه و حجاب
سخنرانی  در  خامنه ای  آیت اهلل 
»برای  امریکا  تالش های  خود  امروز 
دفاع  قدرت  محدودکردن  یا  حذف 
و  خواند  بی نتیجه  را  ایران«  موشکی 
گفت »دارای موشک های دقیق با برد 
می تواند  که  هستیم  کیلومتر  هزار  دو 
متر  یک  فقط  با خطای  هدفی  هر  به 

اصابت کند.«
به  حاضر  ایران  اگر  گفت  او 
مذاکره با امریکا شده بود، آن ها »مثال 

از اجرای برنامه فروش حدود 5 درصد 
منصرف  آرامکو  نفتی  شرکت  سهام 
را  طرح  مالی  مشاوران  گروه  و  شده 

منحل کرده است.
ملی  گذاری  سرمایه  صندوق 
سال  تا  بتواند  است  امیدوار  سعودی 
2030 بیش از دو تریلیون در طرح های 
توسعه این کشور سرمایه گذاری کند و 
انتظار داشت حدود یکصد میلیارد دالر 
برای راه اندازی این طرح را از فروش 
را  مقادیری  و  آرامکو  5 درصد سهام 

اقدام در سه مرحله  این  تا کنون 
ایران  مقام های  گفته  به  و  شده  اجرا 
مرحله چهارم آن نیز به زودی عملی 

می شود.
امریکایی ها  گذشته  ماه های  طی 
با  مذاکره  خواهان  که  گفته اند  بارها 
به  تازه  توافقی  به  رسیدن  برای  ایران 
برنامه  از  غیر  که  هستند  برجام  جای 
نقش  مانند  دیگری  مسائل  هسته ای 
موشکی  برنامه  و  منطقه  در  ایران 

جمهوری اسالمی را هم در بر بگیرد.

نفتی  شرکت  روز:  اطالعات 
آرامکو گفته است بخشی از سهام خود 
بورس  بازار  در  عمومی  به صورت  را 

ریاض عرضه می کند.
این  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
عربستان  به  وابسته  دولتی  شرکت 
سعودی این خبر را در تویتر به زبان 

عربی اعالم کرده است.
در عرضه اولیه عمومی سهام در 
بورس )IPO( عموما درصد مشخصی 
برای  که  شده،  ارائه  سهام  کل  از 
توسط  است،  شده  عرضه  بار  اولین 
می شود.  خریداری  سرمایه گذاران 
به عنوان مثال، در اولین عرضه عمومی 
سهام شرکت چینی »علی بابا« در بورس 
این  میالدی   2014 سال  در  نیویورک 
به دست آورد  دالر  میلیارد  شرکت 25 
اولین عرضه  تاریخی در  که رکوردی 

محسوب می شود.
به گفته منابع مالی و تجاری انتظار 
می رود این شرکت یک یا دو درصد از 

سهام را ابتدا در بازار عرضه کند.
شرکت  که  می شود  پیش بینی 
یک  از  بیش  معادل  ارزشی  آرامکو 

علی  آیت اهلل  روز:  اطالعات 
هر  دیگر  بار  ایران،  رهبر  خامنه ای، 
رد  قاطعانه  را  امریکا  با  مذاکره  گونه 
کرده و گفته است مسئوالنی که چنین 
مذاکراتی را حالل مشکالت می دانند 

»صددرصد اشتباه می کنند.«
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای 
اشغال  سالگرد  چهلمین  در  خامنه ای 
سفارت امریکا در ایران که جمهوری 
با  مبارزه  ملی  »روز  را  آن  اسالمی 
گروهی  با  می خواند  جهانی«  استکبار 
دیدار  دانشجویان  و  دانش آموزان  از 

کرده است.
گفته  دیدار  این  در  ایران  رهبر 
ایران  با  امریکا  علنی  خصومت  آغاز 
برخالف آنچه بعضی می گویند اشغال 
گفته  به  بلکه  نبوده،  امریکا  سفارت 
شیطان  آشکار  دشمنی  »سرآغاز  او 
بزرگ با ملت ایران« کودتای 28 اسد 
و سرنگون شدن دولت محمد مصدق 

بوده است.
شرایط  مقایسه  با  خامنه ای  آقای 
گفت:  کنونی  وضعیت  با  زمان  آن 

تریلیون دالر داشته باشد.
فروش این بخش از سهام آرامکو، 
که از لحاظ ارزش، بزرگ ترین عرضه 
بود،  خواهد  تاریخ  در  سهام  اولیه 
اقتصادی  برنامه  از  بخشی  به عنوان 
ولیعهد  سلمان،  بن  محمد  نظر  مورد 
 »2030 »چشم انداز  نام  با   - سعودی 

عنوان شده بود.
این برنامه شامل سرمایه گذاری های 
با هدف  توسعه  سنگین در طرح های 
قدرت  به  سعودی  عربستان  تبدیل 
اول منطقه و کاهش وابستگی اقتصاد 
آن کشور به عواید نفتی است. انتظار 
بخش  آرامکو  سهام  فروش  می رفت 
برای  الزم  مبلغ  از  توجهی  قابل 

راه اندازی این برنامه را تامین کند.
خالد  1سنبله،  پنج شنبه،  روز 
سعودی  عربستان  نفت  وزیر  الفالح، 
»دولت  که  گفت  بیانیه ای  انتشار  با 
اوراق سهام  اولیه  فروش  و  انتشار  به 
زمان  در  سعودی  آرامکو  شرکت 
مناسب و شرایط مساعد متعهد است.« 
خبری  رسانه های  برخی  آن  از  پیش 
گزارش کرده بودند که دولت عربستان 

با کودتا سرنگون شد، در  »دولتی که 
واقع چوب اعتماد به شیطان بزرگ را 

خورد.«
»تالش برای به زانو درآوردن ایران«

امریکا  اسالمی  جمهوری  رهبر 
کنون  تا  زمان  آن  از  که  کرد  متهم  را 
تغییری در رفتارش نداده است و گفت: 
گرگ صفتی،  همان  شرارت،  »همان 
دیکتاتوری  ایجاد  برای  تالش  همان 
بین المللی و همان سلطه طلبی بی حد، 
امروز نیز در امریکا وجود دارد البته با 

وحشی گری و وقاحت بیش تر.«
قصد  امریکا  که  داده  هشدار  او 
دارد با آوردن ایران به پای میز مذاکره، 
جمهوری اسالمی را به زانو درآورد و 
»به جهانیان بگوید فشار حداکثری و 
تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها 

به زانو درآمدند.«
امریکا  خروج  از  بعد  سال  یک 
به  که  کرد  اعالم  هم  ایران  برجام،  از 
توافق،  در چارچوب همین  و  تدریج 
کاهش  برجام  به  را  خود  تعهدات 

می دهد.

کشورهای اروپایی ایران را مسئول این 
حمالت دانستند، اتهامی که ایران آن را 

به شدت رد می کند.
دبیر کل سازمان  آنتونیو گوترش 
ملل متحد نیز خبر از اعزام متخصصان 
شواهد  بررسی  برای  سازمان  این 
نفتی  تاسیسات  به  حمله  در  موجود 

عربستان داد.
صادرکننده  بزرگترین  عربستان 
به  حمله  و  است  جهان  در  نفت 
روزانه  کشور،  این  نفتی  تاسیسات 
حدود 7/5 میلیون بشکه از تولید این 

محصول کاسته شد.
عربستان روزانه حدود 10 میلیون 
بر اساس  تولید می کند و  نفت  بشکه 
اطالعات سال 2018 میالدی پاالیشگاه 
بقیق حدود نیمی از کل نفت تولیدی 

این کشور را فرآوری می کند.
شرکت   )2018( گذشته  سال 
میلیون   6/13 حدود  روازنه  آرامکو 
میزان  این  که  کرد  تولید  نفت  بشکه 
مانند  بزرگی  نفتی  تولید شرکتهای  از 
بریتانیا  »بی پی«  و  شل«  داچ  »رویال 

باالتر بود.

مقدمه تالش برای تغییرات بیش تر و 
نفوذ دشمن می دانند.

یا  »ساده  فرانسه،  رییس جمهور 
همدست امریکا«

بی نتیجه بودن  به  ایران  رهبر 
مذاکره  برای  دیپلماتیک  تالش های 
اقدامات  جمله  از  امریکا  و  ایران 
فرانسه  امانوئل مکرون، رییس جمهور 
هم اشاره کرد. حدود یک ماه پیش در 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد آقای مکرون در چند دیدار 
ترمپ،  دونالد  و  روحانی  حسن  با 
رؤسای جمهور ایران و امریکا، تالش 
کرد که مقام های ایران را متقاعد کند در 
نیویارک با امریکایی ها دیدار کنند. اما 
این تالش ها در نهایت شکست خورد.

درباره  امروز  خامنه ای  آقای 
فرانسه  میانجی گری  برای  تالش ها 
یک  فرانسه  »رییس جمهور  گفت: 
همه  حالل  را  ترمپ  با  مالقات 
باید  که  بود  دانسته  ایران  مشکالت 
ساده  خیلی  یا  شخص  این  بگوییم 
است و یا همدست امریکایی ها است.«

اعتصاب و نافرمانی  مدنی در بغداد و شهرهای جنوب عراق
در  به ویـژه  عـراق،  در  اعتراضـات  روز:  اطالعـات 
بغـداد و شـهرهای جنـوب ایـن کشـور این بار به شـکل 
دیگـری ادامـه دارد. فراخوان هـای متعـدد سـندیکاها و 
»اعتصـاب«،  و  مدنـی«  »نافرمانـی  بـرای  مدنـی  فعـاالن 
موجـب تعطیلـی بسـیاری از اداره هـای دولتـی و مدارس 
در اولین روزهای کاری هفته در این شـهرها شـده اسـت.
بـه گـزارش ایـران اینترنشـنال، در بغـداد، معترضـان 
ایـن  از خیابان هـای  برخـی  روز یک شـنبه 12 عقـرب، 
شـهر را مسـدود کردند. این در حالی اسـت کـه نیروهای 
امنیتـی بـه تظاهرکننـدگان هشـدار دادند از موانعـی که بر 
سـر خیابان هـا و به ویـژه پـل السـنک در نزدیکـی منطقـه 
سـبز پایتخـت قـرار داده شـده، فاصله بگیرند و بـه میدان 

بازگردند.  تحریـر 
ایـن پل، محـل تجمـع تظاهرکننـدگان را از محله ای 
کـه ادارات دولتی و سـفارتخانه های خارجی واقع اسـت، 

جـدا می کنـد. هشـدار پولیس پـس از آن صـورت گرفت 
کـه برخی از تظاهرکنندگان توانسـته بودند از موانع بتونی 

که از سـوی نیروهای امنیتی گذاشـته شـده، عبـور کنند.
براسـاس گزارش هـا، معترضـان عراقـی نیـز مانـع از 
ورود کارمنـدان و کارکنـان ادارات دولتـی بـه محـل کار 

خـود در شـهر بصـره در جنـوب این کشـور شـدند. 
جاسـم عیدانی، یکـی از رهبران اصلـی تظاهرات در 
بصـره، بـه خبرگـزاری آناتولی گفـت کـه تظاهرکنندگان 
جـاده منتهـی به کارخانـه آهن و فوالد واقـع در غرب این 
اسـتان را مسـدود کردند. او ادامه داد کـه »نافرمانی مدنی، 
واکنشـی بـه ناتوانـی دولت و پارلمـان در پاسـخ گویی به 

مطالبات تظاهرکنندگان اسـت«. 
خبرگـزاری فرانسـه نیـز گـزارش داد که بـرای اولین 
بـار از زمـان شـروع اعتراضـات در عراق، مـدارس بصره 

در روز یک شـنبه تعطیـل بود.

معترضـان در روزهـای گذشـته وارد بنـدر ام قصـر 
در اسـتان بصـره شـدند و از نیروهای امنیتی خواسـتند از 

کنند. منطقـه عقب نشـینی 
کـه  کردنـد  تـالش  شـنبه  روز  امنیتـی  نیروهـای 
معترضـان را از ایـن بنـدر خارج کننـد و در درگیری میان 
نیروهـای امنیتـی و معترضـان، تعـدادی زخمـی شـدند.
همچنیـن در شـهر دیوانیـه، اغلـب اداره هـای دولتی 
روز یک شـنبه تعطیـل بود و یک بنر مقابل شـورای شـهر 
دیوانیـه نصـب شـد کـه بـر روی آن نوشـته شـده بـود: 

»تعطیـل به دسـتور مـردم«.
در ناصریـه، یکـی از کانون هـای اصلـی اعتراضـات 
عـراق، روز یک شـنبه، در حالـی کـه بسـیاری از مـدارس 
و اداره هـای دولتـی تعطیـل بـود، تظاهرکننـدگان خود را 

بـرای برگـزاری تظاهـرات آمـاده می کردنـد.
در شـهر کـوت، در جنـوب بغـداد نیز یـک معترض 

عراقـی بـه خبرگـزاری فرانسـه گفت کـه »مسـدود کردن 
جاده هـا، یـک شـیوه ارسـال پیـام بـه دولـت اسـت.« او 
تاکیـد کـرده کـه تـا زمـان سـقوط دولـت، معترضـان در 

خیابان هـا باقـی خواهنـد مانـد. 
در شـهر الحلـه، در اسـتان بابل هـم اعتصاب موجب 

تعطیلی بسـیاری از اداره های دولتی شـده اسـت.
در دو شـهر مقـدس شـیعیان، کربـال و نجـف هـم 
و  دانش آمـوزان  بیشـتر  پیوسـتن  از  حاکـی  گزارش هـا 

دانشـجویان بـه اعتراضـات اسـت.
فیصـل عبـداهلل، یکـی از اعضـای کمیسـیون حقـوق 
بشـر، روز شـنبه اعـالم کـرد کـه در یـک مـاه گذشـته، 
نزدیـک بـه 260 نفـر در اعتراضات عراق کشـته و حدود 

12 هـزار نفـر دیگـر زخمی شـدند.
همچنیـن در این مـدت حدود صد سـاختمان  دولتی 

و مرکـز حکومتی به آتش کشـیده شـدند.

آرامکوی عربستان سهام خود را در بورس ریاض عرضه می کند

آیت هللا خامنه ای: 
امریکا از کودتای ۲۸ اسد ضعیف تر، اما وحشی تر و وقیح تر شده

مدیر ورزشی باشگاه بولونیا اعالم کرد مهاجم سوئدی 
می خواهد به سینیشا میهایلوویچ در بولونیا کمک کند.

به نقل از آس، آینده زالتان ایبراهیموویچ روی هواست 
آنجلس  لس  برای  دیگر  کرد  اعالم  سوئدی  مهاجم  چون 
هفته  را  بازی اش  آخرین  او  کرد.  نخواهد  بازی  گاالکسی 
در  خاطر  همین  به  و  داد  انجام  تیم  این  پیراهن  با  پیش 
زیادی  بعدی اش صحبت های  مقصد  درباره  اخیر  روزهای 

می شود.
با  قرارداد  امضای  برای  را  زیادی عالقه خود  تیم های 

این بازیکن نشان دادند. احتمال دارد مهاجم سوئدی دوباره 
است  خواهانش  که  باشگاه هایی  از  یکی  برگردد.  اروپا  به 
بولونیاست. والتر ساباتینی، مدیر ورزشی این تیم اعالم کرد 
عالقه باشگاه به زالتان واقعی است و یک پیشنهاد رسمی 

برای مهاجم سوئدی فرستاده است.
احتمالی  خریدهای  از  یکی  زالتان  گفت:  ساباتینی 
ماست. او به پیشنهاد ما فکر می کند چون دوست دارد به 
سینیشا میهایلوویچ کمک کند. در تالش هستیم این اتفاق به 

واقعیت بپیوندد. پیشنهاد ما قراردادی 18 ماهه است.

زالتان دوست دارد در بولونیا بازی کند
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بازی هـای  تمـام  کـه  اسـت  کشـوری  افغانسـتان 
کالن کشـوری، در غیـاب زنـان صـورت می گیـرد و آنان 
بـا تصمیم هـای مـردان  نهایـت مجبـور بـه سـازش  در 
افغانسـتان، خـود  مردانـه ی  تاریـخ  می شـوند.  سیاسـت 
گواهـی بـر ایـن ادعاسـت. بـا اسـتناد بـه همیـن تاریـخ، 
آزادی و محدویت زنان همواره از سـوی سیاسـت مداران 
مـرد در افغانسـتان دیکته شـده اسـت. هرچنـد زنان خود 
در صحنـه ی سیاسـت حاضـر نبوده اند، اما موضـوع زنان 
دسـت کم در صد سال گذشـته در محور تمامی تنش های 
سیاسـی بوده اسـت. امـان اهلل خان، تـا حـد مدرنیزه کردن 
افغانسـتان را بـا آوردن تغییـرات در وضعیـت زنـان آغاز 
کـرد، حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان کـه گویـا در 
صـدد متحول کـردن افغانسـتان از یک جامعـه عقب مانده 
و قبیلـه ای بـه یـک جامعـه مـدرن بـود، تـا انـدازه ای بـر 
نقـش زنـان در این پروسـه پافشـاری داشـت. مجاهدین 
جهادشـان را زیـر نـام حفـظ نامـوس و عفـت زنـان بـه 
پیـش بردنـد، درحالی کـه طالبـان بـرای حفظ نظام شـان، 
زنـان را بـه خانه نشـینی محکـوم کردنـد و امریـکا نیز در 
سـال 2001 به افغانسـتان حمله کرد تا زنان افغانسـتان را 

از چنـگ آنـان نجـات دهد.
خـان،  امـان اهلل 
سیاسـت های  از  بخشـی 
بـا  را  تجددطلبانـه اش 
زندگـی  در  تغییـرآوردن 
زنـان شـهری شـروع کـرد. 
در ایـن دوران اولیـن مکتب 
نشـریه  اولیـن  و  دخترانـه 
بـه  شـروع  کابـل  در  زنـان 
فعالیـت کردند. اما متأسـفانه 
از یـک جهت ایـن تحوالت 
بـا شـرایط مـادی آن زمـان 
سـوی  از  و  نبـود  سـازگار 
جنبـه  تغییـر  ایـن  دیگـر 
بـاال بـه پاییـن داشـت: شـاه 
دسـتور مـی داد و زنان از این 
دسـتور متأثـر می شـدند، اما 
خـود قـادر بـه تاثیرگـذاری 
بـر ایـن تصمیم هـا نبودنـد. 
چنیـن تحوالتـی در صورتی 
سـازنده بود که زنـان آگاهی 
کافـی در مـورد حقوق شـان 

اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی بـازی کنـد، قبـول ندارند. 
در جهان بینـی طالبـان، زنـان چیـزی فراتـر از یـک آلـه ی 
جنسـی نیسـت کـه بایـد در پسـتوی خانه و دور از چشـم 
جامعـه پنهـان شـود. بـر همیـن اسـاس، در یـک مقـرره ی 
ارگان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در نوامبـر سـال 
1996، بیـرون رفتـن زنـان »مشـکالت اجتماعـی« خطاب 
کار  ایـن  از  تـا  از خانواده هـا درخواسـت شـده  شـده و 

کنند.  جلوگیـری 
امـا حکومـت امـروزی افغانسـتان چگونه بـا موضوع 
زنـان برخـورد می کنـد؟ نکتـه ی اساسـی این جاسـت کـه 
ایـن حکومـت در نتیجـه ی حملـه امریـکا بـه افغانسـتان 
به وجـود آمـد؛ حمله ای که یکـی از توجیه هـای آن، آزادی 
زنـان افغانسـتان از چنـگال منفورتریـن زن سـتیزان تاریـخ 
بـود. بنابرایـن، یکـی از بزرگ ترین پیش شـرط های جامعه 
بین المللـی بـرای کمـک بـه افغانسـتان، بهبـود وضعیـت 
زنـان و مشـارکت آنـان در تمـام ابعـاد زندگـی اجتماعـی 

اسـت.  بوده 
جولـی بیـو، نویسـنده کتاب »کابـل کارنیـوال« روایت 
جالبـی را بازگـو می کنـد. او کـه پـس از تشـکیل حکومت 
موقـت در یـک تـاالر منتظر شـروع یـک کنفرانس اسـت، 
نگاهـش بـه تابلوهـای روی دیـوار می افتـد کـه حاکمـان 
نمایـش  بـه  تاریخـی  سلسـله ی  براسـاس  را  افغانسـتان 
گذاشـته اسـت. تنهـا یک حاکـم همراه همسـرش دیده می 
شـود: امـان اهلل خـان و ملکـه ثریـا. امـا ایـن همـه داسـتان 
نیسـت، او متوجـه می شـود کـه ایـن تابلـو، از یـک عکس 
مشـهور زوج شـاهی کشـیده شـده، اما مقامات این تصویر 
را دسـت کاری کرده انـد. تـوری ماننـد تـور عروسـی بـر 
چهـره ملکه ثریا رسـامی شـده اسـت، توری کـه در عکس 
اصلـی وجـود نـدارد. این نـوع برخـورد، تحریـف عمدی 
تاریـخ اسـت. ایـن تحریـف، اما بیان گـر وسـواس دوامدار 
حـکام افغانسـتان نسـبت بـه »ظاهـر« و »بدن« زنان اسـت؛ 
وسواسـی کـه پـس از گذشـت صـد سـال، هنـوز ظاهـر 
غیرسـنتی ملکـه ثریا را نپذیرفته و تـالش در تغییر آن دارد. 
زینـت کرزی، بانوی اول افغانسـتان -بـرای دو دوره- 
پس از سـقوط طالبـان، به خوبی می توانـد از دیدگاه غالب 
جامعـه نسـبت زنـان در ایـن دوره نمایندگـی کنـد. آقـای 
پالیسـی  رأس  در  کـه  کـرزی 
امریـکا و متحدانـش در قبـال 
زنـان افغانسـتان قرار داشـت، 
هرگـز بـا همسـرش در اماکن 
بـه  نیافـت.  حضـور  عمومـی 
سـختی می توان یـک مصاحبه 
کـرزی  زینـت  از  ضبط شـده 
شـنید. او در مصاحبـه ای کـه 
بی بی سـی  بـا  در سـال 2013 
کـرده  تأکیـد  داشـته،  فارسـی 
که از خانـواده ای »روشـنفکر« 
آقـای  شوهرشـان  و  می آیـد 
و  »روشـنفکر  هـم  کـرزی 
وی  امـا  اسـت،  دانشـمند« 
حضـور اجتماعـی نـدارد زیرا:
سـال   30 »افغانسـتان 
جنـگ را پشـت سـر گذاشـته 
مـردم  عنعنـات  و  فرهنـگ  و 
افغانسـتان هنوز آماده نیسـت، 
رسـانه ها  در  هیچگاهـی  مـن 
در سـفرهای  و  نشـدم  ظاهـر 
زیـادی نبـودم چـون فکـر می 
کنـم که مـا به وقـت بیش تری 

نیـاز داریـم.«
احتماال گـروه طالبـان نیز 
بـا ایـن دیـدگاه خانـم کـرزی 
موافق اسـت، چون ایـن گروه 
نیز منتظر مساعدشـدن شـرایط 
برای تحصیـل و کار زنان بوده 
اسـت. امـا شـرایط چـه زمانی 
مسـاعد خواهـد شـد؟ و چـه 

کسـی/ کسـانی ایـن شـرایط را مسـاعد خواهنـد کرد؟ 
هیـچ کسـی/ کسـانی قـرار نیسـت وضعیـت را بـرای 
زنـان افغانسـتان بـه ایـن زودی هـا مسـاعد کنـد و طبعـا 
وضعیـت بـه خـودی خـودش هـم تغییـر نخواهـد کـرد. 
یـک  زنـان،  وضعیـت  در  بهبـود  و  پیشـرفت  بنابرایـن، 
مسـأله ی کامال سیاسـی است و راه حل سیاسـی دارد. پس 
زنـان بایـد به عنـوان بازی گـران اصلـی در بـازی سیاسـت 
راه  تنهـا  کننـد.  تصاحـب  را  جایگاه شـان  افغانسـتان  در 
اصولـی بـرای تصاحب این جایـگاه، دامـن زدن به جنبش 
زنان اسـت کـه از طریـق درک و تولید دانش فمینسـیتی و 

انقالبـی امکان پذیـر اسـت.

زنان، تاریخ و سیاست در افغانستان

مجذوب کننـده،  لباس هـای 
نپوشـند،  بدن نمـا  و  رنگـی 
عطـر اسـتفاده نکنند، بـا غرور 
نخندنـد!  بلنـد  و  نرونـد  راه 
فرمان هایـی  چنیـن  صـدور 
حکومتـی  اوایـل  در  هـم  آن 
جنـگ،  سـال ها  از  پـس  کـه 
میلیون هـا کشـته و مهاجر سـر 
کار آمـده، بـه تنهایی نشـان گر 
میـزان اهمیـت موضـوع برای 
افغانسـتان  در  سیاسـت مداران 

اسـت.
وضعیت زنـان در دوره ی 
طالبـان هـم بر کسـی پوشـیده 
نیسـت. اکنـون، ایـن گـروه و 
کـه  دارنـد  ادعـا  هوادارانـش 
بـه زنـان  دیدگاه شـان نسـبت 
تحصیـل  و  کار  کـرده،  تغییـر 
زنـان را مطابـق بـه آموزه های 
اسـالمی می پذیرنـد. امـا ایـن 
نیسـت،  جدیـدی  موضـوع 
جنبـش طالبـان همـواره ادعـا 
کـرده کـه هـر زمـان شـرایط 
مسـاعد شـود، به زنان اجازه ی 
خواهنـد  کار  و  تحصیـل 
وارد  هرگـز  امـا  طالبـان،  داد! 
جزئیـات و تفسـیر چهارچوب 
مـورد نظرشـان در مـورد زنان 
عملکردشـان  امـا  نشـده اند، 
تغییـری در رویکـرد این گروه 

نسـبت بـه زنـان نشـان نمی دهـد. 
چنـدی قبل در سـفری که بـه یکی از والیات داشـتم، 
بـرای اولیـن بار با پوسـته طالبـان روبه رو شـدم. دو مأمور 
مسـلح طالـب موتـر کاسـتر حامل مـا را متوقـف کردند و 
بـا بازجویـی از مسـافران مـرد، تعـدادی را بـرای بررسـی 
بدنـی از موتـر پیـاده کردنـد. مأمـوران طالـب بـا زنـان که 
اکثریـت مسـافرین را تشـکیل می دادنـد، حتا کالمـی رد و 
بـدل نکردنـد. در ایـن برخـورد گرچـه احترام »سیاسـری« 
زنـان به جـا شـده اسـت، امـا در ایـن نـوع احتـرام، نیـز 
جهان بینـی طالبـان نسـبت بـه زنـان نهفتـه اسـت. طالبـان، 
شـخصیت زن را به عنـوان انسـان فاعـل کـه می تواند نقش 

تـالش و  آن  به دسـت آوردن  یـا  بـرای حفـظ  و  داشـته 
افغانسـتان حتـا  مبـارزه می کردنـد. مـردان سیاسـت در 
چگونگـی پوشـش زنـان را بـا صـدور دسـتور و فتـوا، 
مطابـق میل شـان در کابل تعییـن کرده اند. به ایـن ترتیب، 
ایـن تحـوالت -آزادی یـا محدودیـت- یـک پدیـده ی 
شـهری و متأثـر از نظـام حکومتی بـوده اسـت. در نتیجه 
بـا تغییـر و ضعیف شـدن یـک نظـام، وضعیـت زنـان نیز 

اسـت. می شـده  متحـول  آن  بـه  مطابـق 
از زمـان حکومـت ظاهـر شـاه تـا سـقوط حکومـت 
حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان، شـاهد گسـترش 
نقـش سیاسـی- اجتماعی زنان در افغانسـتان هسـتیم؛ اما 
این کـه ایـن گسـترش تـا چه حد تحـت تأثیـر کمک های 
مشـروط بین المللـی بـوده اسـت، نیـاز به تحقیـق بیش تر 
بـه  کابـل رو  بیش تـری در  زنـان  ایـن دوران،  دارد. در 
و  وزارت  کرسـی  اولین بـار  بـرای  و  آورده  سیاسـت 
وکالـت را به دسـت آوردنـد. در نتیجـه ی گسـترش نقش 
زنـان در جامعـه، آنـان بـرای اولین بار به سـطوح رهبری 

جنبش هـای سیاسـی راه یافتنـد. 
نگاهـی اجمالـی بـه تاریخ افغانسـتان نشـان می دهد 
که روند پیشـرفت بـرای زنان 
بسـیار کنـد و ناپایـدار بـوده، 
عقب گردهـا  درحالی کـه 
همواره سـریع و مسـتمر بوده 
و  مجاهدیـن  دوران  اسـت. 
از  بـارزی  نمونـه ی  طالبـان، 
کـه  عقب گردهاسـت  ایـن 
کنـون  تـا  افغانسـتان  زنـان 
و  پرداختـه  را  آن  تـاوان 
آن  از  نیـز  بعـدی  نسـل های 
متأثـر خواهد بـود. مجاهدین 
و  امریـکا  کمـک  بـا  کـه 
اشـغال  علیـه  متحدانـش 
مـورد  رژیـم  و  شـوروی 
حمایتـش »جهاد« کـرد، یکی 
از مهم تریـن دغدغه های شـان 
»حفـظ عفـت زنـان« بـود که 
فرمان های شـان  اولیـن  در 
پـس از گرفتـن قـدرت نمود 
یافتـه اسـت. در یکـی از ایـن 
فرمان هـا در سـال 1993، بـه 
تـا  شـده  داده  دسـتور  زنـان 

نیست  قرار  هیچ کسی/ کسانی 
وضعیت را برای زنان افغانستان 
و  کند  مساعد  ها  زودی  این  به 
طبعا وضعیت به خودی خودش 
هم تغییر نخواهد کرد. بنابراین، 
وضعیت  در  بهبود  و  پیشرفت 
کامال  مسأله ی  یک  زنان، 
سیاسی است و راه حل سیاسی 
به عنوان  باید  زنان  پس  دارد. 
بازی گران اصلی در بازی سیاست 
را  جایگاه شان  افغانستان  در 
اصولی  راه  تنها  کنند.  تصاحب 
برای تصاحب این جایگاه، دامن 
که  است  زنان  جنبش  به  زدن 
دانش  تولید  و  درک  طریق  از 
امکان پذیر  انقالبی  و  فمینسیتی 

است.

تاریخ  به  اجمالی  نگاهی 
که  می دهد  نشان  افغانستان 
بسیار  زنان  برای  پیشرفت  روند 
درحالی که  بوده،  ناپایدار  و  کند 
و  سریع  همواره  عقب گردها 
دوران  است.  بوده  مستمر 
نمونه ی  طالبان،  و  مجاهدین 
بارزی از این عقب گردهاست که 
تاوان  کنون  تا  افغانستان  زنان 
آن را پرداخته و نسل های بعدی 
بود.  خواهد  متأثر  آن  از  نیز 
و  امریکا  کمک  با  که  مجاهدین 
متحدانش علیه اشغال شوروی و 
رژیم مورد حمایتش »جهاد« کرد، 
یکی از مهم ترین دغدغه های شان 
در  که  بود  زنان«  عفت  »حفظ 
از  پس  فرمان های شان  اولین 
است.  یافته  نمود  قدرت  گرفتن 
در یکی از این فرمان ها در سال 
۱۹۹۳، به زنان دستور داده شده 
مجذوب کننده،  لباس های  تا 
عطر  نپوشند،  بدن نما  و  رنگی 
استفاده نکنند، با غرور راه نروند 

و بلند نخندند! 


