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یک کارشناس مسائل شبه قاره هند گفت: 
واقعیت این اســت که به نظر می رســد ایران 
هنوز برای بررســی و جمع آوری کلیه نظرات 
در خصــوص افغانســتان به یــک مرکزیت و 
جمع بندی نرسیده اســت و ما شاهد شنیده 

شدن نظرات مختلف در این رابطه هستیم. 
پیرمحمد مالزهی در گفت وگــو با ایلنا، با 
اشاره به تحوالت افغانســتان در پاسخ به این 
ســوال که با توجه به دیدارهای صورت گرفته 
میان دستگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی 
ایران و طالبان در تهران امروز برخی تهران را به 
انفعال و سکوت در قبال اقدامات این گروه در 
همسایه شرقی که امکان دارد به سقوط کابل 
منتهی شود، متهم می کنند، اساسا تهران چه 
نقشــی می تواند در تحوالت افغانستان داشته 
باشد، گفت: در خصوص قسمت اول پرسش، 
طالبان به لحــاظ نظامی در موضــع برتر قرار 
دارند و اگر اراده کننــد، احتمال تصرف کابل 
منتفی نیســت؛ چرا که در حال حاضر نیز در 
سیصد کیلومتری این شهر هستند و جاده های 
اصلی برخی مناطق را نیز به کنترل خودشان 
درآورده اند، بنابراین اگر بصورت صرفا نظامی 
نگاه کنید، این امکان وجود دارد ولی به لحاظ 
محاسبات سیاســی، به نظر می رسد این گروه 
به دنبــال تصرف پایتخت نیســت؛ چراکه آن 
طرف قضیه مسلح شدن مردم در مناطق قومی 
تاجیک و هزاره اســت که اگر طالبان بخواهد 
کابل را تصــرف کند، با ســقوط دولت، ارتش 
تجزیه قومــی خواهد شــد و در نتیجه جنگ 

داخلی شکل خواهد گرفت. 
وی افزود: این در حالی است که آینده جنگ 
داخلی نامشخص بوده و معلوم نیست طالبان 
پیروز آن باشــد؛ بنابراین من فکر می کنم  به 
لحاظ سیاســی این اقدام در حــال حاضر در 
دستور کار طالبان نیست بلکه بیشتر هدفشان 
این است که شــهرهای مهم را تصرف کرده، 
دولت را در ضعیف ترین موقعیــت قرار داده و 
بعد در پای میز مذاکره حداکثر امتیاز را از آن 
بگیرند یا دولت فعلی را مجبور کنند کنار برود و 

یک دولت موقت با نقش آفرینی طالبان قدرت 
را در دست بگیرد.

وی ادامــه داد: باال بــودن احتمال چنین 
اقدامی شــاید از این زاویه مورد ارزیابی باشد 
که ممکن اســت در پشــت پــرده مذاکرات 
قطر میان زلمای خلیــل زاد نماینده آمریکا و 
مالبرادر نماینده طالبان، توافقی در خصوص 
تحوالت اخیــر صورت گرفته باشــد تا زمینه 
برای پذیرش طالبان در یــک دولت موقت یا 
شــراکت حداکثری در قدرت مســاعد شود؛ 
بنابراین طالبان در حال حاضر به دنبال حداکثر  
قدرت است که اگر البته اگر بتوانند می خواهند 
همه قدرت را به دســت بیاورند. با این حال ما 
از افغانســتانی صحبت می کنیم که هر لحظه 

ممکن است در آن تغییر و تحولی ایجاد شود. 
این کارشناس مسائل افغانستان در خصوص 
نقش ایران در تحوالت افغانستان و انتقاداتی که 
در این رابطه نســبت به تهران مطرح می شود، 
گفت: واقعیت این اســت که به نظر می رســد 
ایران هنوز برای بررســی و جمــع آوری کلیه 
نظرات در خصوص افغانستان به یک مرکزیت 
و جمع بندی نرسیده اســت و ما شاهد شنیده 
شــدن نظرات مختلف در این رابطه هستیم؛ 
بنابراین این تنها دولت نیســت کــه باید در 
این رابطه تصمیم بگیرد که با طالبان و ســایر 
گروه ها در این کشــور چگونه برخورد کند اما 
حداقل سیاست رســمی تاکنون این بوده که 
ما از دولت مرکزی حمایت می کنیم اما طالبان 
را نیز بخشی از واقعیت سیاست در افغانستان 
می دانیم که این گزاره درســت است اما اینکه 
در برخی رسانه ها گفته می شــود که طالبان 

به لحاظ ایدئولوژی تغییر کرده اند، برداشــت 
درستی نیســت و با واقعیت اندیشه طالبانی 

نمی خواند.
مالزهی گفــت: اگــر طالبــان جنگ در 
افغانستان را تشــدید کند، ایران با سه مشکل 
عمده مواجه خواهد شــد؛ نخســت ســیل 
مهاجرینی اســت که مجددا به ایران سرازیر 
خواهد شد و در شرایط اقتصادی فعلی به هیچ 
عنوان به نفع کشور نیست. همچنین زمانی که 
خالء قدرت ایجاد شــود، مرزهای این کشور 
با ایران ناامن شــده و قطعا مافیای مواد مخدر 
تشدید خواهد شد که برای ایران هزینه بر است 
و مساله سوم نیز مشکل امنیتی فرصت گرفتن 
گروهک های تروریستی اســت تا علیه ایران 

دست به فعالیت بزنند. 
وی افــزود: بنابراین ایران باید نســبت به 
اوضاع فعلی افغانســتان فعال تــر عمل کند؛ 
چراکه طالبان یک گروه ایدئولوژیک است و از 
این لحاظ تحت تاثیر عربستان سعودی است و 
دیگران را قبول ندارند و تهران باید این واقعیت 
را درک کند که اگــر طالبان قــدرت بگیرد، 
برخوردش نســبت به ایران از دوره قبل که در 

قدرت بود، تغییر نخواهد کرد. 
این تحلیل گر مســائل شبه قاره هند گفت: 
من فکر می کنم االن زمان مناســبی اســت 
که »طرح مســکو« مورد توجه قــرار بگیرد 
که براساس آن کشــورهایی که مرز مشترک 
بــا افغانســتان دارند، همچنین کشــورهای 
صاحب نفوذ در این کشــور برای ایجاد ثبات 
در افغانســتان هماهنگ شــوند و در نشستی 
طرح های موجود را سازماندهی کنند و سازمان 
ملل نیز ابتکار عمل را به دست بگیرد تا در نهایت 
سازوکاری برای عدم دخالت کشورها در امور 
کابل تدوین شود؛ چراکه اگر کشورهای منطقه 
و همسایه های افغانستان تعهد کنند که در امور 
داخلی این کشور دخالت نکنند و دولتی روی 
کار بیاید که نگاه متوزانی داشــته باشد، قطعا 
می توان امیدوار بود که روند درستی برای ایجاد 

صلح و ثبات در افغانستان شکل بگیرد.

  متأســفانه خبر صحت دارد. طــی روزهای 
گذشته، مدیر یکی از دبیرستان های اصفهان، مقابل 
ساختمان دادگستری این شهر خودسوزی کرده و 

همه را در بهت و حیرت فروبرده است.
 امین کیانپور، مدیر دبیرســتان نجفی یک در 
ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان، مدت ها درگیر 
پرونده شکایت برای باز پس گیری آپارتمانی بوده 
که مالک، آن را به دو نفر فروخته بوده است. او پس 
از مدت ها رفت و آمد به دادگاه، اعالم کرده بوده که 
اگر حقش را به او ندهند خودش را مقابل ساختمان 
دادگستری آتش می زند و وقتی دادگاه حق را به 

خریدار اول داده، تهدید خود را عملی کرده است.
به روایت شاهدان عینی، این معلم ریاضی که 
مدیر یکی از دبیرستان های اصفهان هم بود، روز 
یکشنبه ششــم تیرماه، درست جلوی ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان در خیابان نیکبخت، 
ظرف بنزینی را روی سر خود خالی کرده و تالش 
رهگذران برای خاموش کردن آتشــی که مسئلۀ 
حل نشــدۀ زندگی او در آن می سوخته، به جایی 

نرسیده است.
تالش ایســنا برای گفتگو با دادستان اصفهان 
دربارۀ جزئیات این حادثه تا این لحظه بی نتیجه 
بوده و یکی از همکاران امیــن کیانپور، بی اینکه 
بخواهد نامش فاش شــود، در گفت و گو با ایسنا 

اظهار می کند: با آقای کیانپور از سال ها قبل دوست 
و همکار بودم. حدودا ۴۳ ســاله و بسیار با اخالق 
و باهوش بود. به این دلیل کــه در تدریس مهارت 
زیادی داشت معموال کالس های فوق العاده مدرسه 

را به او می سپردیم.
او می گوید: همکارم چند سال قبل با همۀ دارایی 
خود، آپارتمانی را در خیابان رباط سوم خریده بود و 
بعدا متوجه شدیم مالک این آپارتمان آن را به دو نفر 
فروخته است. آقای کیانپور مدت ها پیگیر حل و 
فصل این مشکل بود تا اینکه قاضی رأی داد ملک 
متعلق به خریدار اول اســت و برای او حکم تخلیه 

صادر کرد.
این معلم دبیرستان تصریح می کند: شنیدم که 
روز قبل از حادثه همکارم به نمازخانۀ دادگستری 
رفته و به قاضی گفته اگر این خانه را از من بگیرید 
خودم را جلوی دادگاه به آتش می کشم. همۀ ما از 

اینکه او چنین کاری را انجام داده در بهت و حیرتیم 
و آن را باور نکرده ایم.

او تاکید می کند که آقای کیانپور سابقۀ برخورد 
عصبی و رفتار غیر معمول و پیش بینی نشده نداشته 
و بسیار آرام و فهمیده بوده است. توانایی او در تدریس 
درس ریاضی نیز تا حدی بــوده که همۀ مدارس 

درخواست داشته اند با او همکاری کنند.  
به گفتۀ همکار این مدیر مدرسه و معلم ریاضی، 
از دست دادن حاصل ۲۰ سال کار و تالش معلمی 
برای این فرد زحمت کش که تمام وقتش را با کار و 

تدریس پر کرده بود قابل تحمل نبوده است.
این مدیر مدرسه، با بیان اینکه از جرئیات روز 
حادثه اطالع زیادی ندارد، ادامــه می دهد: هنوز 
نخواسته ام به خاطر شرایط بسیار بدی که خانوادۀ 

همکارم دارند با آنها صحبت کنم.  
او می گوید: در این وضعیت اقتصادی فرهنگیان 
شرایط بسیار سختی دارند. معاون پرورشی مدرسۀ 
ما با ۲۶ سال سابقۀ معلمی هنوز مستأجر است و 
صاحبخانه از او ۳۰۰ میلیون تومان رهن خواسته 
است. مگر درآمد یک معلم چقدر است؟ وقتی با این 
شرایط، فردی صاحب خانه می شود اما یکباره به او 
می گویند که خانه متعلق به دیگری است و باید آن 
را تخلیه کنی چه حالی به او دست می دهد؟ به هر 
حال امیدوارم دیگر شاهد تکرار این ماجراها نباشیم.

۱۲ نفر از اعضــای اصلی باند حرفه ای جعل اســناد و زمین خواری که 
مبادرت به کالهبرداری، تصاحب و فروش اراضی و اموال عمومی و دولتی 

می کردند؛ شناسایی و دستگیر شدند. 
به گزارش ایلنا، با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ســربازان 
گمنام امام زمان، یک باند حرفه ای جعل اسناد و زمین خواری 
که مبادرت به کالهبرداری، تصاحــب و فروش اراضی و اموال 
 عمومی و دولتی می کردند؛ شناســایی و دســتگیر شــدند.
این باند کالهبردار اراضی مجهول المالک، امالک اشــخاص 
ساکن خارج از کشــور و اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و 
سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد 

رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال می کردند. برابر اسناد 
پرونده، باند مزبور با محوریت یکی از ســردفتران شهر تهران و با همراهی 
افرادی از ادارات ثبت اســناد و زمین خواران پس از شناسایی 
امالک، با شــگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر 
رسمی، اقدام به تعویض برگ های اصلی دفاتر با برگ های جعلی 
بازنویسی می نمودند؛ که با تهیه رونوشت جدید از سند رسمی، 
نهایتاً با وکالت فروش و اخذ سند قطعی از اراضی یاد شده به اسم 
خویش و خانواده دیگر افراد، مرتکب این عمل مجرمانه  شده اند.

در این عملیات ۱۲ نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شدند.

خبرگفتوگو

خبر

مالزهی در گفت وگو با ایلنا: 

 ایران در موضوع افغانستان به جمع بندی نرسیده است
خودسوزی یک مدیر دبیرستان مقابل دادگستری اصفهان

وزارت اطالعات اعالم کرد؛ 

جزئیات دستگیری اعضای اصلی باند جعل اسناد و زمین خواری در تهران 

تحریم و کرونا بیشتر ایرانیان را »فقیر مطلق« و یک طبقه بسیار کوچک  را »ابرثروتمند« کرد 
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 3.4 برابر جهان!

دسترنج 4

چرتکه 3

 مقدماتی که دفاع جانانه دولت و مجلس 
از پیمانکاران نفتی  فراهم کرد

حضور خصولتی ها 
در عرصه پیمانکاری 

صنعت نفت
در دهه های اخیر، چندین گفتمان جدید 
لیبرالــی در فضای بــازار کار و اقتصاد ایران 
ظهور کرده اســت؛ گفتمان هایی که بدون 
توجه به زیرســاخت های اقتصادی و بدون 
در نظر گرفتــن الزامات قوانین باالدســتی 
ازجمله قانون کار و قانون اساسی، خشن ترین 
چهره تعدیل و خصولتی سازی را به نمایش 

گذاشته اند.
نمونه های این گفتمان های ضدتولیدی و 

ضدکارگری بسیارند، از تالش برای گسترش 
هرچه بیشتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 
از قوانین حمایتی ســرزمین اصلی مستثنا 
شده اند، گرفته تا خصوصی سازی صنایع مادر 
و معادن که برخالف تصریحات قانون اساسی 
بدون در نظر گرفتن بایدها و الزامات با سرعت 
پیش بــرده شــده اند. ورود »پیمانکاران« 
یــا »مقاطعه کاران« بــه بــازار کار، یکی از 
جدیدترین این گفتمان های تخریبی ست...

شغلی که برخی مصدومان شیمیایی سردشت پیشه کرده اند
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