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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.
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سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان
پاکستان، دولت کنونی افغانستان را قابل اعتماد نمی بیند و ادغام کامل گروه طالبان در آن را برای منافع ملی و امنیت ملی خود 

خطرناک ارزیابی کرده است. پاکستان فراموش نکرده که دولت کنونی افغانستان در سیاست خارجی خود به دنبال انزوای پاکستان 
در سطح جهانی بوده و به صورت بی پرده از مشروط  سازی و یا قطع کمک های امریکا برای پاکستان استقبال کرده است.

افغانستان در رده بندی آزادی رسانه ها در جایگاه ۱۲۲ قرار گرفت

کماندوها ۲۸ غیرنظامی را از زندان طالبان در هلمند آزاد کردند

۸صبح، کابل: گزارشگران بدون مرز »رده بندی جهانی آزادی 
رسانه ها ۲۰۲۱« را روز سه شنبه، سی ویکم حمل نشر کرد. طبق 
و  است  گرفته  قرار  جایگاه ۱۲۲  در  افغانستان  رده بندی،  این 
جایگاه پیشین خود را حفظ کرده است. این نهاد گفته است 
که افغانستان هم چنان یکی از مرگ بارترین کشورهای جهان 

برای خبرنگاران است.
گزارشگران بدون مرز، در مدت یک سال وضعیت روزنامه نگاری 
را در ۱۸۰ کشور جهان بررسی کرده است. طبق این بررسی، 
ویروس  برای  »واکسن«  اصلی ترین  روزنامه نگاری  حرفه   انجام 

اطالعات نادرست است.
در این رده بندی گفته شده است که در ۷۳ درصد از کشورهایی 
که مورد بررسی قرار گرفته اند، این »واکسن« در ۷۳ کشور از 
۱۸۰ دولت جهان به شکل ناگواری مختل شده و در۵۳ کشور 

در تنگنا قرار گرفته اسَت.
که  است  گفته  مرز  بدون  گزارشگران  افغانستان،  با  رابطه  در 
کشور  این  در  را  رسانه ها  آزادی  خبرنگاران،  هدف مند  کشتار 

۸صبح، کابل: کماندوهای ارتش ۲۸ غیرنظامی را با اجرای 
عملیاتی در ولسوالی موسی قلعه والیت هلمند از زندان طالبان 

رها کرده اند.
عملیات  که  است  گفته  خبر  این  اعالم  با  ملی  دفاع  وزارت 

نیروهای کماندو دوشنبه شب، سی ام حمل اجرا شده است.
در نتیجه این عملیات چنان که وزارت دفاع ملی اعالم کرده 

است، ۲۸ غیرنظامی که در بند طالبان بودند، رها شده اند.
این عملیات، شش  وزارت دفاع ملی می گوید که در جریان 

تهدید می کند.
افغانستان  »در  است:  آمده  مرز  بدون  گزارشگران  گزارش  در 
افزون بر ویروس کووید-۱۹ که در میان خبرنگاران دست کم 
به  درون  از  نیز  دیگری  ویروس  اما  نهاد،  برجای  کشته  ده ها 
افغانستان آسیب می رساند؛ ویروس خشونت افراط گرایانه ای که 

خبرنگاران و به ویژه خبرنگاران زن را هدف قرار داد.«
طبق معلومات گزارشگران بدو مرز، دست کم شش خبرنگار و 
همکار رسانه در سال ۲۰۲۰ به شکل هدف مند به قتل رسیده اند 

و چهار تن دیگر از آغاز سال میالدی روان کشته شده اند.
گزارشگران بدن مرز خواهان توقف کشتار خبرنگاران افغان شده 
است و از مقام های افغانستان خواسته است که در این موارد به 

صورت جدی تحقیق و بررسی را آغاز کنند.
هم زمان با این، گزارشگران بدون مرز از امریکا، آلمان و فرانسه 
خواسته است که از فراخوان این نهاد برای افزودن جنایت اخیر 
کیفری   دیوان  در  افغانستان  پرونده  در  بررسی  و  تحقیق  بر 

بین المللی حمایت کنند.

عضو گروه طالبان کشته شده و مهمات و سالح این گروه به 
دست نیروهای کماندو افتاده است.

طالبان در واکنش به این خبر چیزی نگفته اند.
نیروهای امنیتی چند روز پیش عملیاتی را در ولسوالی خاشرود 
والیت نیمروز اجرا کردند که در نتیجه آن ۲۰ نیروی دولتی 
آزاد شده اند. این رشته عملیات  نظامی برای آزادسازی زندانیان 
از بند طالبان در سایر والیت ها نیز اجرا شده است و در نتیجه 

آن شماری از بند طالبان نجات داده شده اند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

۳۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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سرمایه گذاران از آینده پس از خروج نیروهای 
بین المللی نگران اند

آینده  از  نگرانی ها  بین المللی،  نیروهای  خروج  دقیق  زمان  اعالم  با  هم زمان 
سرمایه گذاری در افغانستان افزایش یافته است. مسووالن در اتاق های تجارت و 
سرمایه گذاری کشور می گویند که هرچند خروج نیروهای بین المللی روی اقتصاد 
کشور و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد، اما در حال حاضر نبود زبان واحد در سطح 
دولت، نگرانی ها در مورد آینده سرمایه گذاری در کشور را بیش تر ساخته است. 
به گفته آنان، حدود یک هزار و ۵۰۰ سرمایه گذار تنها در سال ۲۰۲۰ میالدی از 
افغانستان به ترکیه رفته اند و اکنون نگرانی ها از این است که با توجه به »بی اتفاقی 
نظام و سیاسیون«، وضعیت افغانستان شبیه سال ۱۳۷۱ شود. آگاهان اقتصادی 
نیز معتقدند که با توجه به وابسته بودن افغانستان به کمک های خارجی، خروج 
نیروهای بین المللی اقتصاد کشور را آسیب می زند، اما در صورت ادامه همکاری ها، 

سطح این آسیب ها کاهش چشم گیری خواهد یافت.

اگرچه نظام مالیاتی در افغانستان 
پیچیده و مغلق نیست؛ ولی 

مکانیسم سنجش مالیات باالی 
کاالها، خدمات، پروسه تصفیه 

مالیات و جمع آوری آن در حساب 
دولت مبهم است.
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ارتقای فرهنگ مالیات دهی 
تضمینی برای آبادی است

حمل؛ 
ماه خونین 

نظامیان 
در هرات
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غنی: 
طالبان به ارزش یک میلیارد دالر زیربناهای 

کشور را تخریب کرده اند
۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید 
به  امریکایی  دالر  میلیارد  یک  ارزش  به  طالبان«  »حرکات  که 

زیربناهای کشور آسیب رسانیده است.
»هفته  برنامه  در  حمل  سی ویکم  سه شنبه،  روز  که  غنی 
حکومت داری و منابع بشری« سخنرانی می کرد، این موضوع را 
مطرح کرد و خطاب به طالبان پرسید: »چرا خراب می کنید؟ چرا 
ویران می کنید؟«. رییس جمهور می گوید که طالبان اگر »قوت« 
»خرابی«  از  باید  ندارند،  را  مثبت«  »برنامه  اجرای  و  ساختن 

جلوگیری کنند.
ارغنداب  ولسوالی  در  طالبان  که  کرد  تصریح  غنی  محمداشرف 
قندهار پل ها و پلچک ها را تخریب کرده و این ولسوالی سبز و 

شاداب را به کشتزار ماین بدل کرده اند.
غنی ضمن این که طالبان را به صلح فراخواند، از آن ها خواست که 

به جای »ماین« گندم و گل بکارند.
محمداشرف غنی گفت که تکمیل یک پروژه زیربنایی و اقداماتی 
که طالبان در ارغنداب انجام داده اند، تفاوت جمهوریت با »نظریات 

محدود« را نشان می دهد.
طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده اند.

غنی در این برنامه به تصمیم خروج نیروهای خارجی از کشور نیز 
اشاره کرد. او گفت که با خروج آبرومندانه این نیروها، یک فصل 

جدید در مناسبات افغانستان با جهان گشوده می شود.
به گفته او، یک فصل مناسبات افغانستان با جهان بسته و فصل 
جدیدی از همکاری ها آغاز می شود که در آن مناسبات اقتصادی، 
تقویت نیروهای امنیتی، کمک های بشری و توسعه افغانستان در 

راس قرار می گیرد.
باید  افغانستان  تأکید کرد که  از جانب دیگر، محمداشرف غنی 

تعهدات خود را که در نشست جینوا داده است، عملی کند.
جامعه جهانی در نشست جینوا کمک بیش از ۱۳ میلیارد دالر 
این  است.  کرده  تعهد  را  سال  چهار  مدت  در  افغانستان  برای 

کمک ها مشروط است.

ادامه کار سرپرست وزیران؛ 



 

شکایت ها از کمبود آموزگار و مواد آموزشی و احتمال محرومیت 
شمار قابل توجهی از دانش آموزان از آموزش معیاری و مناسب 
وزارت  است.  گرفته  باال  شدت  به  کشور  مختلف  والیت های  در 
مقتضی  اقدام  این شکایت ها  به  رسیده گی  برای  تاکنون  معارف 
نکرده است. بنابراین، پیش بینی می شود که سال جاری ۱4۰۰ از 

بدترین سال ها برای معارف افغانستان باشد.
کمبود آموزگار و مواد آموزشی، دو مشکل جدی دانش آموزان در 
سال آموزشی جاری است. در کنار آن، دانش آموزان در بسیاری 
امکانات  و  فضا  به  دورافتاده،  روستاهای  در  ویژه  به   والیت ها،  از 
آموزشی مناسب نیز دسترسی ندارند. این مشکالت از یک آینده 
بد برای دانش آموزان هشدار می دهد. این در حالی است که میزان 
مسوولیت پذیری در دولت بسیار پایین آمده است. مسووالن امور 
فعاًل افکار عمومی را با وعده های »سر خرمن« به بازی گرفته اند 
و طرح قابل اجرا برای نجات معارف کشور از این وضعیت بد و 

آشفته ندارند.
طبق معلومات مقامات در وزارت معارف، نهاد ریاست جمهوری از 
سال ۱۳۹۵ به این طرف هیچ بست تازه آموزگاری را برای معارف 
کشور منظور نکرده است. هم چنان طرح آموزگاران قراردادی و 
مالیه  وزارت  سوی  از  جاری  آموزشی  سال  برای  حق الزحمه ای 
باعث  این وضعیت  است.  نشده  ریاست جمهوری منظور  نهاد  و 
ساعات  و  شود  روبه رو  معلم  جدی  کمبود  با  مکتب ها  که  شده 
درسی دانش آموزان، بیهوده هدر برود. حتا مسووالن در شماری 
از مکتب ها تصمیم گرفته اند که برای پیش گیری از بی نظمی و 
هرج ومرج در دورن این مکتب ها، صنف های درسی را به صورت 

متناوب تعطیل اعالم کنند.
مواد  کمبود  از  که  است  متوالی  افغانستان سال های  مکتب های 
آموزشی رنج می برند. متأسفانه تالش های وزارت معارف برای رفع 
این مشکل تاکنون ره به جایی نبرده است. روایت هایی وجود دارد 
کتاب  جلد  یک  تنها  دانش آموز  ده  برای  مکتب ها  مسووالن  که 
داده اند که باید به نوبت از آن استفاده کنند. این وضعیت نشانه 
آینده  برای  و  است  کشور  معارف  سکتور  در  رخوت  و  فالکت 

کودکان بسیار خطرناک است.
از جانب دیگر، عدالت در توزیع فرصت ها و منابع در افغانستان 
را گرگ خورده است. اشرف غنی در دو تصمیم تازه، نزدیک به 
هشت هزار بست آموزگاری را تنها برای دو والیت ننگرهار و قندهار 
پایتخت،  همین  در  که  است  حالی  در  این  است.  کرده  منظور 
مکتب هایی وجود دارد که به دلیل کمبود بست آموزگاری نزدیک 
است تعطیل شود. در سایر والیت ها نیز مشکالت مشابه موجود 
است و برای رفع آن تصمیم یکسان از سوی نهاد ریاست جمهوری 

اتخاذ نشده است.
نبود  آموزشی،  مواد  کمبود  معلم،  کمبود  مثل  مشکالتی  اگر 
برای  عمومی  از مشکالت  و سرپناه  آموزشی  مناسب  صنف های 
معارف در سطح کشور است، باید به این مشکالت در تمام والیت ها 
به صورت یکسان و به  موقع رسیده گی شود. منظوری هزاران بست 
نادیده گرفتن مشکل کمبود  و  برای یک والیت  آموزگاری  تازه 
معارف  سکتور  در  تبعیض  نشانه  دیگر  والیت  یک  در  آموزگار 
است. این کار از رییس جمهوری که شعارش »برابری هر افغان 
با افغان دیگر است« کاماًل بعید می نماید. از این رو، توقع می رفت 
که بست های تازه برای مکتب ها در سطح کل کشور با یک فرمان 
منظور می شد و به این ترتیب روند استخدام آموزگار رسمی در 

این بست ها کلید می خورد.
سال  هر  جامعه  نیاز  به  توجه  با  که  است  مکلف  معارف  وزارت 
آموزشی،  جدید  سال  شروع  از  پیش  و  بازنگری  را  آمارهایش 
فهرست آموزگاران، پرسونل خدماتی و اداری و همین طور کتاب ها 
به  طرف  یک  از  کار  این  کند.  اعالم  را  نیازش  مورد  امکانات  و 
وزارت مالیه در بودجه سازی برای سکتور معارف کمک می کند و 
از طرف دیگر کار تصمیم گیری برای استخدام آموزگاران تازه را از 
سوی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی تسهیل می کند. 
هم چنان داشتن آمار و ارقام دقیق و به روزشده از نیازهای سکتور 
به ریاست جمهوری موقع می دهد که درست تر تصمیم  معارف 

بگیرد و در این تصمیم اصل انصاف پایمال نشود.
انتظار می رود که دولت با مشکالتی مثل کمبود آموزگار و مواد 
آموزشی برای مکتب ها به صورت جدی رسیده گی کند و اجازه 
متأسفانه  برود.  بیهوده هدر  علم  ندهد که عمر کودکان جویای 
سال گذشته یک سال بسیار بد برای دانش آموزان بود و به دلیل 
نتوانستند  دانش آموزان  از  بسیاری  کشور  در  قرنطین  برقراری 
بهره ای از آموزش ببرند. امسال در کنار گردش کرونا در جامعه، 
وقت  شدن  تلف  باعث  نباید  آموزشی  مواد  و  آموزگار  کمبود 
که  می رود  توقع  هم چنان  شود.  دانش آموز  کودکان  گران بهای 
در رفع این مشکالت اصل عدالت و انصاف نادیده گرفته نشود. 
دانش آموزان سرمایه بزرگ بشری برای آینده افغانستان هستند 
و برخورد گزینشی و غیرحرفه ای با مشکالت آن ها می تواند برای 

آینده این کشور خسارت بار تمام شود.

معارف را نجات دهید

اعتراض دانش آموزان در کابل: 
معلم و کتاب می خواهیم

هشت سرباز در حمله طالبان در ولسوالی زیباک 
بدخشان کشته شدند
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لیسه  در  دانش آموزان  از  شماری  ۸صبح، کابل: 
منطقه  اتفاق  شهرک  در  کاتب  فیض محمد 
دشت برچی از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر کابل 
به  درسی دست  کتاب  و  معلم  کمبود  به  نسبت 

اعتراض زده اند.
صاحب،  »وزیر  شعار  حمل  با  دانش آموزان  این 
معلم  ما  صاحب،  »وزیر  می خواهیم«،  کتاب  ما 
وزارت  از  است«  ما  حق  »تعلیم  و  می خواهیم« 
و  معلم  کمبود  مشکل  به  که  خواسته اند  معارف 

کتاب به صورت فوری رسیده گی  کنند.
لیسه فیض محمد کاتب در حومه شهر کابل حدود 
هشت هزار دانش آموز دارد. تشکیالت رسمی این 
لیسه ۳۵ نفر است که شامل »مالزم و صفاکار« 

نیز می شود.
دانش آموزان می گویند که از شروع سال تعلیمی 
جدید با کمبود معلم و کتاب درسی روبه رو بوده اند 

و در بی سرنوشتی به سر می برند.
لیسه فیض محمد کاتب در گذشته نیز خبر ساز 

بوده است. چند سال پیش دانش آموزان در محلی 
که قرار است ساختمان این مکتب ساخته شود، 
پای  موضوع  این  و  می خواندند  درس  آفتاب  زیر 
میرویس بلخی، سرپرست پیشین وزارت معارف را 

به این منطقه کشاند.
مشکل کمبود کتاب و معلم در سراسر کشور وجود 

دارد.
نیز  کندز  والیت  در  دانش آموزان  این  از  پیش 
کتاب  و  معلم  کمبود  با  که  بودند  کرده  شکایت 

روبه رو هستند.
در برخی از لیسه های شهر کابل به دلیل کمبود 
معلم، دانش آموزان در حالت »رخصتی غیررسمی« 

به سر می برند.
وزارت معارف مشکل کمبود مکاتب را می پذیرد 
عنوان  کشور  در  سراسری  معضل  یک  را  آن  و 
می کند. وزارت معارف در نظر دارد که این مشکل 
را از طریق استخدام معلمان قراردادی و به اعالم 

سپردن بست های معلمی رفع کند.

یک  طالبان،  حمله  اثر  بر  بدخشان:  ۸صبح، 
پوسته نیروهای امنیتی در منطقه سر شخ ولسوالی 
زیباک والیت بدخشان سقوط کرده است و هشت 

تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند.
این حمله ساعت ۱:۰۰ بامداد سه شنبه، سی ویکم 

حمل آغاز و تا ساعت ۳:۳۰ ادامه یافته است.
منابع محلی می گویند که طالبان تمامی تجهیزات 

نظامی را با خود برده اند.
ثنااهلل روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان، ضمن 
این  در  که  می گوید  طالبان،  حمله  خبر  تایید 

درگیری به طالبان نیز تلفات وارد شده است.
منابع محلی در تماس با ۸صبح می گویند که این 
پوسته استراتژیک در خط اول جنگ قرار داشت، 
تغییر  جنگ  وضعیت  نشود،  گرفته  بازپس  اگر 

خواهد کرد.
این منابع از کشته شدن یک ضابط و هفت سرباز 
خبر می دهند. در این حمله، سه سرباز دیگر زخم 
برداشته اند که اکنون در کلینیک مرکزی زیباک، 

زیر تداوی اند.

این پوسته پیش از این نیز چندین بار دیگر مورد 
هجوم طالبان قرار گرفته بود.

در  کلیدی  و  استراتژیک  ولسوالی های  از  زیباک 
کنترل جنگ بدخشان است و به دلیل این که سر 
چهارراه واقع شده است، عامل تعیین کننده ای در 
جنگ های این والیت به شمار می رود. حفظ این 
ولسوالی برای هر دو طرف اهمیت ویژه ای خواهد 

داشت.
این در حالی است که اخیراً تنش ها میان مردم بر 
سر تعیین ولسوال نیز، این ولسوالی را بی ثبات و 

آسیب پذیر کرده است.

دو کشته و ۱۵ زخمی 
در پی حمله طالبان 

بر ولسوالی غوریان

یک افسر ارتش با راننده اش 
در شهر کابل ترور شد

موتر  انفجار  دنبال  به  هرات:  ۸صبح، 
بمب در ولسوالی غوریان هرات، دست کم 
دو نیروی خیزش مردمی کشته شدند و 
سه نیروی خیزش مردمی به همراه ۱۲ 
فرد غیرنظامی زخم برداشتند. سیدوحید 
قتالی، والی هرات، در صحبت با روزنامه 
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  ۸صبح 
هدف  به  بمب  موتر  رسیدن  از  پیش 
اصلی ، آن را از بین بردند و از بروز تلفات 

گسترده جانی جلوگیری شد.
به گفته او، طالبان نیمه های دوشنبه شب، 
نیروهای  پاسگاه  یک  بر  حمل،  سی ام 
خیزش مردمی در ولسوالی غوریان حمله 
کردند، اما این حمله تهاجمی با حضور 
نیروهای تازه نفس از شهر هرات به عقب 
زده شد. والی هرات افزود که در جریان 
رسیده  آسیب  نیز  طالبان  به  درگیری 

است.
با  نیز  هرات  والی  رسانه های  دفتر 
از  تن   ۱۵ می گوید  خبرنامه ای  نشر 
درگیری  دنبال  به  طالبان  جنگ جویان 
برخی  امنیتی کشته شدند.  نیروهای  با 
در  هرات،  غوریان  ولسوالی  ساکنان 
به  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
خسارت های  بمب،  موتر  انفجار  دنبال 
سنگین مالی به منازل مسکونی و افراد 

غیرنظامی وارد شده است.
چند روز پیش هم در پی انفجار یک موتر 
بمب در ولسوالی زنده جان در همسایه گی 
ولسوالی غوریان، سه سرباز پولیس ملی 
کشته شدند. آمار مقام های محلی هرات 
اخیر،  یک ماه  جریان  در  می دهد  نشان 
به شمول  تهاجمی  حمله  دست کم 4۰ 
طالبان  از سوی  بمب  موتر  چهار حمله 

انجام شده است.

و  ارتش  افسر  یک  کابل:  ۸صبح، 
سی ویکم  سه شنبه،  روز  صبح  راننده اش 
حمل در مربوطات ناحیه دوازدهم شهر 

کابل ترور شده است.
یک منبع امنیتی به روزنامه ۸صبح گفت 
که افراد ناشناس بر موتر حامل این افسر 
ارتش در منطقه بالک اول ناحیه دوازدهم 
شهر کابل گلوله باری کرده اند. این حادثه 
ساعت ۷:4۰ صبح روز سه شنبه زمانی رخ 
داده است که این دو منسوب امنیتی به 

سوی محل وظیفه خود می رفتند.
تاکنون  او  هویت  که  ارتش  افسر  این 
اعالم نشده است، همراه با راننده اش ابتدا 
در شفاخانه  و سپس  است  زخمی شده 

جان باخته  است.
مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی 

بر عهده نگرفته است.
از حادثات  پولیس  و  ارتش  اعضای  ترور 

بی پیشینه نیست.
در گذشته نیز در کابل و سایر والیت ها 
افسران و منسوبان نیروهای امنیتی هدف 
هدف مند  ترورهای  و  مسلحانه  حمالت 

قرار گرفته اند.
چند روز پیش در والیت بلخ یک افسر 
افراد  گلوله  ضرب  به  هوایی  نیروهای 

وابسته به طالبان کشته شد.

۸صبح، هرات: در پی درگیری میان معاون و 
مدیر تنظیم مارکیت های شهرداری هرات، دروازه 
این نهاد مسدود شده است. یک کارمند شهرداری 
هرات، بدون افشای نامش، در صحبت با روزنامه 

۸صبح وقوع این درگیری را تأیید می کند.
پس  او،  سوی  از  شده  ارایه  معلومات  اساس  بر 
نظرها میان عبدالرحیم مرادی،  اختالف  بروز  از 
مدیر تنظیم مارکیت ها و محمدنعیم بهیر، معاون 
شهرداری  معاون  دستور  به  هرات،  شهرداری 
به  ورود  اجازه  مارکیت ها  تنظیم  مدیر  موتر  به 

محوطه شهرداری داده نشد.

تنظیم  روایت می کنند که مدیر  رویداد  گواهان 
مارکیت ها با موترش وارد محوطه شهرداری شد 
و با معاون درگیری لفظی کرد. یک کارمند دیگر 
که  می گوید  نامش  ذکر  بدون  هرات،  شهرداری 
عبدالرحمان مرادی، عضو شورای والیتی هرات و 
برادر مدیر تنظیم مارکیت ها نیز برای حمایت از 

برادرش وارد شهرداری شده است.
شهرداری هرات از چندی پیش بدون سرپرست 
و وارسی کننده اداره می شود و مسوولیت آن بر 
دوش سیدوحید قتالی، والی هرات است. برخی 
منابع از احتمال حضور والی هرات در شهرداری، 
اداره  تا کنون  میانجی  گری خبر می دهند.  برای 
محلی هرات و مقام های شهرداری هرات در پیوند 

به این درگیری چیزی نگفته اند.
حدود یک سال پیش نیز در پی درگیری مسلحانه 
میان عبدالرحیم مرادی، مدیر تنظیم مارکیت ها 
و مدیر کنترل شهرداری هرات، محافظ یکی از 
آن ها زخم برداشت، اما با پادرمیانی بزرگان قومی، 

مشکل به میان آمده حل شد.

دروازه شهرداری هرات به دنبال درگیری دو کارمند 
ارشد بسته شد



حسیب بهش

ادامه کار سرپرست وزیران انتقادات شدید اعضای مجلس 
نماینده گان را برانگیخته است. برخی از اعضای مجلس 
نماینده گان می گویند، با وجودی  که بیش از چهار ماه از 
ادامه کار سرپرست وزیران می گذرد، حکومت اما تاکنون 
نامزدوزیران جدید را برای تصدی کرسی های وزارت خانه ها 
تأکید  نماینده گان  مجلس  اعضای  است.  نکرده  معرفی 
دارند که ادامه کار این سرپرست وزیران غیرقانونی است و 
حکومت باید »هرچه عاجل« به فرهنگ سرپرستی نقطه 
پایان بگذارد. این نماینده گان تصریح می کنند، با وجودی 
که بارها از حکومت خواسته اند تا نامزدوزیران جدید را 
برای وزارت خانه های باقی مانده معرفی کند، حکومت اما 
تاکنون به این خواست ها وقعی نگذاشته است. از سوی 
نماینده گان  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  دیگر 
را  مرکزی  بانک  سرپرست  امضای  نادر،  اقدام  یک  در 
بی اعتبار اعالم کرده است. این کمیسیون از وزارت مالیه، 
وزارت خارجه، صندوق بین المللی پول و سفارت امریکا 
خواسته است که از انجام معامالت و داد وستد بانکی با 
بانک مرکزی افغانستان خودداری کنند. در همین حال 
حکومت می گوید که به خواست های ولسی جرگه احترام 
دارد و در یک فرصت مناسب نامزدوزیران جدید را برای 

گرفتن رای اعتماد معرفی می کند. 
از  شماری  تأیید  از  که  است  ماه  چهار  به  نزدیک 
اما  حکومت  می گذرد،  مجلس  سوی  از  نامزدوزیران 
تاکنون برای وزارت خانه های باقی مانده، نامزدوزیر جدید 
معرفی نکرده است.  هرچند پیش تر حکومت وعده سپرده 
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بود که به  زودترین فرصت به روند سرپرستی در ادارات 
دولتی خاتمه می دهد و افراد شایسته، متعهد و توانا را 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی 
می کند، تاکنون اما به این وعده اش عمل نکرده و شماری 
می شود.  اداره  سرپرست وزیران  توسط  وزارت خانه ها  از 
تعهد شکنی  به  را  حکومت  نماینده گان  مجلس  اکنون 
متهم می کنند و می گویند، با وجود خواست های مکرر از 
حکومت مبنی بر پایان دادن به عرف سرپرستی در ادارات 

دولتی ، حکومت اما به این خواست ها توجه نمی کند. 
روز  نماینده گان،  مجلس  عضو  اخالقی،  محمدعلی 
سه شنبه، سی ویکم حمل، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت، علی رغم این که حکومت و شخص رییس جمهور 
همواره از قانون و تطبیق آن صحبت می  کنند، اما قانون 
از سوی خود حکومت نادیده گرفته شده است. وی تأکید 
تصویب  نماینده گان  مجلس  که  قانونی  براساس  کرد، 
کرده، یک سرپرست وزیر بیش از دو ماه نمی تواند در یک 
وزارت خانه به عنوان وزیر به کارش ادامه دهد و ادامه کار 
او خالف قانون است. این در حالی است که شماری از 
سرپرست وزیران بیش از چهار ماه به عنوان سرپرست وزیر 
به کارشان ادامه داده اند. در حال حاضر وزارت های امور 
معارف،  فرهنگ،  و  اطالعات  مالیه،  ملی،  دفاع  داخله، 
سرپرست وزیران  توسط  دهات  انکشاف  و  زنان  امور 
اداره می شوند. بانک مرکزی نیز در حال حاضر از سوی 

سرپرست رهبری می شود.
بارها  نماینده گان  مجلس  که  کرد  تأکید  اخالقی  آقای 

خواستار معرفی افراد جدید برای این وزارت خانه ها شده، 
قانون  به  و  نداده  گوش  خواست ها  این  به  حکومت  اما 
آقای  گفته  به  است.  داده  ادامه  سرپرستی  فرهنگ  و 
اخالقی، در شرایطی که به وحدت نظر و هماهنگی میان 
برخالف  رییس جمهور  است،  نیاز جدی  قوای سه گانه 
اراده قانونی ولسی جرگه عمل می کند. این عضو مجلس 
وزارت خانه ها  این  نفع  به  را  سرپرست وزیران  کار  ادامه 
اداره ای که  است،  ندانست و خاطرنشان کرد: »طبیعی 
آن  ظرفیت  و  کارایی  می شود،  اداره  سرپرست  توسط 
تبعیتی  و  انگیزه  کارمندان  و  ماموران  و  می آید  پایین 
که باید داشته باشند را ندارند. کارکرد و ظرفیت اداره 
آسیب پذیر می شود. کسی  که خالف قانون وظیفه اش را 

به پیش می برد، کارکردهایش معتبر نخواهد بود.«
مجلس  در  پروان  مردم  نماینده  سالنگی،  عبدالظاهر 
نماینده گان، نیز از معرفی نشدن نامزدوزیران جدید انتقاد 
کرد. او گفت با وجودی  که بارها مجلس نماینده گان از 
حکومت خواسته تا افراد متعهد، شایسته و توانا را برای 
وزارت خانه هایی که توسط سرپرستان مدیریت می شود 
معرفی کند، حکومت اما تاکنون به این خواست ها توجه 
وزارت خانه ها  سود  به  را  کار  این  ادامه  او  است.  نکرده 
ندانست و بیان کرد که در موجودیت سرپرست وزیران، 
وزارت خانه ها پاسخگو نیستند و کارهای اداری به صورت 
شاید و باید پیش  نمی رود. این عضو مجلس نماینده گان 
اداره ها  نمی خواهد  حکومت  که  آن جایی   از  افزود 
نمی کند.  معرفی  را  نامزدوزیران جدید  باشند،  پاسخگو 
او از حکومت خواست که به خواست های قانونی مجلس 
گوش فرا دهد و نامزدوزیران را برای گرفتن رأی اعتماد 

به مجلس نماینده گان معرفی کند. 
از سوی دیگر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان 
در واکنش به ادامه کار سرپرست وزیران، امضای اجمل 
اعالم  بی اعتبار  را  مرکزی  بانک  سرپرست  احمدی، 
با استناد به مصوبه مجلس  کرده است. این کمیسیون 
نماینده گان و قانون سرپرستی، ادامه کار اجمل احمدی و 

هم زمان با اعالم زمان دقیق خروج نیروهای بین المللی، 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  آینده  از  نگرانی ها 
تجارت  اتاق های  در  مسووالن  است.  یافته  افزایش 
خروج  هرچند  که  می گویند  کشور  سرمایه گذاری  و 
نیروهای بین المللی روی اقتصاد کشور و سرمایه گذاری 
تاثیر می گذارد، اما در حال حاضر نبود زبان واحد در 
سطح دولت، نگرانی ها در مورد آینده سرمایه گذاری در 
کشور را بیش تر ساخته است. به گفته آنان، حدود یک 
هزار و ۵۰۰ سرمایه گذار تنها در سال ۲۰۲۰ میالدی از 
افغانستان به ترکیه رفته اند و اکنون نگرانی ها از این است 
که با توجه به »بی اتفاقی نظام و سیاسیون«، وضعیت 
اقتصادی  آگاهان  شود.  سال ۱۳۷۱  شبیه  افغانستان 
افغانستان  بودن  وابسته  به  توجه  با  که  معتقدند  نیز 
بین المللی  نیروهای  خروج  خارجی،  کمک های  به 
ادامه  صورت  در  اما  می زند،  آسیب  را  کشور  اقتصاد 
چشم گیری  کاهش  آسیب ها  این  سطح  همکاری ها، 
تجارت  و  صنعت  وزارت  در  مسووالن  یافت.  خواهد 
آمارهای خروج سرمایه گذاران موافق  با  در سهم شان 
نیستند و تصریح می کنند که تاکنون سرمایه گذاران 
برای لغو جواز سرمایه گذاری شان مراجعه نکرده اند. به 
گفته این مسووالن، سرمایه گذاری در سال روان نسبت 
با وجود گسترش کرونا، کاهش  به سال های گذشته 

چندانی نداشته است و نگرانی جدی ای وجود ندارد. 
ایاالت متحده امریکا در بیست وششم حمل اعالم کرد 
که نیروهایش را در یازدهم سپتامبر ۲۰۲۱ از افغانستان 
خارج می کند. در ادامه کشورهای عضو سازمان ناتو نیز 
تصریح کردند که به این اقدام پیوسته اند و یک جا با 
امریکا از افغانستان خارج می شوند. هرچند قرار است 
آینده  مورد  در  تصمیم گیری  برای  استانبول  نشست 
افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما نگرانی ها از 
عواقب خروج نیروهای بین المللی پابرجا است. یکی از 
نگرانی های جدی، افزایش تهدیدها علیه سرمایه گذاری 
و  تجارت  اتاق های  در  مسووالن  است.  کشور  در 
نیروهای  خروج  هرچند  که  می گویند  سرمایه گذاری 
خارجی اقتصاد کشور را متاثر می سازد، اما نبود اجماع 

داخلی »نگران کننده تر« است. 

و  تجارت  اتاق های  مسووالن  از  الکوزی،  خان جان 
سه شنبه، سی ویکم حمل،  روز  کشور،  سرمایه گذاری 
به ۸صبح گفت که در حال حاضر جدی ترین نگرانی 
واحد  زبان  »نبود  در کشور،  و سرمایه گذاران  تاجران 
او  است«.  بین المللی  کشورهای  و  دولت  نظام،  میان 
هم چنان تصریح کرد که نگرانی دیگر، تردیدها در مورد 
نظام اقتصادی آینده است؛ زیرا براساس قانون اساسی، 
بازار« است و آینده این  نظام اقتصادی کشور »نظام 
بحث هنوز روشن نشده است. او افزود که تاجران از 
نوعیت نظام سیاسی آینده نگران نیستند، اما هراس 
دارند که وضعیت افغانستان با توجه به شرایط کنونی 

بار دیگر شبیه سال ۱۳۷۱ شود. 
به گفته آقای الکوزی، از »بی اتفاقی نظام و سیاسیون« 
مشخص است که سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته 
کرده   نگران   را  سرمایه گذاران  و  تاجران  روند  این  و 
است. او وضعیت را آشفته خواند و تصریح کرد که در 
حال حاضر ۲۵ درصد از عواید ناخالص یک سرمایه دار 
صرف تأمین امنیتش می شود. خان جان الکوزی افزود 
اما در  دارد،  کارمند  تولید ۳۰۰  برای  کارخانه دار  که 
عین حال مجبور است ۱۰۰ تا ۱۵۰ محافظ امنیتی 
را نیز برای تأمین امنیت خود استخدام کند. او افزود 

که این کار مصارف بیش تری برای سرمایه گذار در پی 
دارد و با توجه به شرایط، تاجران معتقدند که آینده ای 

در کشور ندارند. 
گفت  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق های  مسوول  این 
بر  افزون  و  است  نابه سامان  افغانستان  شرایط  که 
نبود زیربنا و عملی  نشدن قوانین، جنگ و اختطاف 
به گونه چشم گیری ادامه دارد. به باور آقای الکوزی، 
نیست،  فراهم  خارجی  سرمایه گذاری  زمینه  تنها  نه  
بلکه تاجران افغان نیز سرمایه های شان را به کشورهای 
خارجی می برند. او افزود که تنها در جریان سال ۲۰۲۰ 
میالدی، حدود یک هزار و ۵۰۰ سرمایه گذار با صدها 
میلیون دالر به خارج از کشور رفته اند؛ زیرا به این باور 
رسیده اند که زمینه برای سرمایه گذاری فراهم نیست. 
هم چنان  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  در  مسووالن 
تصریح می کنند که تاجران با توجه به نداشتن نقش 
بارز در روند صلح و تشکیل شورای عالی  مصالحه ملی، 
در جریان روند صلح قرار ندارند، اما پیش تر دیدگاه های 
و نگرانی های شان را در شورای عالی اقتصادی و برخی 
سایر  و  جمهوری  ریاست  ارگ  با  نشست ها  از  دیگر 

نهادها در میان گذاشته اند. 
خروج  که  می گویند  نیز  اقتصادی  آگاهان  از  برخی 
افغانستان،  از  بین المللی در وضعیت کنونی  نیروهای 
که  خارجی  کشورهای  دیگر  نیروهای  خروج  همانند 
را آسیب  اقتصاد کشور  انجام شده است،  در گذشته 
اقتصادی  امور  آگاه  سیحون،  سیف الدین  می رساند. 
به  حمل،  سی ویکم  سه شنبه،  روز  دانشگاه،  استاد  و 
خارجی،  نیروهای  خروج  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
 ۱۰۰ جریان  در  بریتانیا  و  روسیه  نیروهای  جمله  از 
وارد کرده  به کشور  اقتصادی  اخیر، آسیب های  سال 
است، زیرا اقتصاد افغانستان در حال حاضر بیش تر به 
کمک های خارجی وابسته است و این روند در جریان 
خروج نیروهای امریکایی نیز تعمیم می یابد. به گفته 

او، تاکنون میلیاردها دالر توسط افغان ها در کشورهای 
ترکیه و هند سرمایه گذاری شده است و این روند در 

صورت بدتر شدن وضعیت، شدت می گیرد.
مورد  در  که  آمارهایی  با  اما  تجارت  و  وزارت صنعت 
موافق  می شود،  ارایه  کشور  از  سرمایه گذاران  خروج 
گفت  وزارت،  این  سخنگوی  احمدی،  فواد  نیست. 
نشده  انجام  مورد  این  در  تحقیقی  هیچ گونه  که 
جواز  لغو  برای  سرمایه گذاری  هیچ  تاکنون  و  است 
او،  گفته  به  است.  نکرده  مراجعه  سرمایه گذاری اش 
دوم  و  اول  ربع های  در  تولیدی  فابریکه های  هرچند 
شیوع ویروس کرونا با رکود روبه رو شده بود، اما این 
آسیب ها در ربع های سوم و چهارم کاهش یافت. آقای 
صنعتی  پارک  حاضر ۱۱  حال  در  که  افزود  احمدی 
آماده توزیع زمین است و متقاضیان زیادی برای آن 
وجود دارد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت که 
اگر ناامنی بیش تر شود، حکومت با همه نیرویش برای 
حفظ جان و مال مردم تالش می کند و ترتیباتی را 
برای حفظ اموال تاجر، صنعت کار، فابریکه های تولیدی 
او  گرفت.  خواهد  دست  روی  صنعتی  شهرک های  و 
گفت که هرچند در این بحث با شرکت های خصوصی 
نیز صحبت شده است، اما نگرانی جدی در مورد آینده 

سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد.
قرار است در جریان روزهای آینده نشست استانبول 
آن  و در  برگزار  با حضور طرف های درگیر در کشور 
صلح  روند  تسریع  و  افغانستان  سرنوشت  پیرامون 
تصمیم گرفته شود. هرچند طالبان هنوز تصمیم شان 
را به گونه رسمی در مورد حضور در این نشست اعالم 
اما منابع پیش تر گفته اند که احتمال دارد  نکرده اند، 
این نشست به تاخیر بیفتد. گفتنی است که در حال 
حاضر شهروندان افغان، به  ویژه تاجران، به برایند این 
نشست چشم دوخته اند تا سرنوشت شان برای سال های 

آینده روشن شود.

سایر سرپرست وزیران را خالف قانون دانسته است. رییس 
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان با نشر یک 
خبرنامه، از حیف ومیل شدن منابع افغانستان در بانک 
مرکزی و عدم پاسخگوی  سرپرست این بانک به مراجع 
قانونی، ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون با ارسال 
صندوق  خارجه،  امور  وزارت  مالیه،  وزارت  به  نامه ای 
بین المللی پول و سفارت  امریکا در کابل، از آنان خواسته 
است که از انجام معامالت و داد وستدهای بانکی در داخل 
جلوگیری  تعیین سرپرست جدید  تا  کشور  از  خارج  و 
احمدی  آقای  امضای  نامه،  این  معلومات  طبق  کنند. 
براساس قانون بی اعتبار است. در نامه آمده است: »هر 
کسی که بر اساس امضای سرپرست بانک مرکزی اجراآت 

کند، مسوولیت متوجه خود ایشان می باشد.« 
خواست ها  به  که  می گوید  حکومت  حال  همین  در 
امیری،  محمد  دارد.  احترام  پارلمان  صالحیت های  و 
۸صبح  روزنامه  به  جمهوری،  ریاست  سخنگوی  معاون 
گفت که رییس جمهور در فرصت مناسب افراد جدید 
را برای تصدی وزارت خانه های باقی مانده معرفی می کند. 
او اما زمان معرفی نامزدوزیران جدید را مشخص نکرد. 
جمهوری  ریاست  ارگ  پیش تر  که  است  حالی  در  این 
گفته بود به دلیل رخصتی های زمستانی و مصروف بودن 
پارلمان به گزینش هیأت اداری، نامزدوزیران را معرفی 
نکرده است. ارگ ریاست جمهوری گفته بود که با آغاز 
شدن نشست های رسمی پارلمان، نامزدوزیران را معرفی 
کار مجلس  به  آغاز  از  ماه  یک ونیم  که  اکنون  می کند. 

گذشته، هنوز این وعده ارگ عملی نشده است.
گفتنی است که فرهنگ سرپرستی در حکومت کنونی، 
روش تازه ای نیست. پیش از این در زمان حکومت وحدت 
ملی نیز اکثر وزارت خانه ها توسط سرپرست وزیران اداره 
فرهنگ  این  به  حکومت  که  شود  دیده  اکنون  می شد. 

نقطه پایان می گذارد یا خیر.

مجلس حکومت را به کارشکنی متهم می کند

سرمایه گذاران از آینده پس از خروج نیروهای 
بین المللی نگران اند

عبداالحمد حسینی 

ایاالت متحده امریکا در بیست وششم حمل اعالم کرد که نیروهایش را در یازدهم سپتامبر 2021 از افغانستان خارج می کند. در ادامه کشورهای عضو 
سازمان ناتو نیز تصریح کردند که به این اقدام پیوسته اند و یک جا با امریکا از افغانستان خارج می شوند. هرچند قرار است نشست استانبول برای 

تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان تا چند روز دیگر برگزار شود، اما نگرانی ها از عواقب خروج نیروهای بین المللی پابرجا است.

ادامه کار سرپرست وزیران؛



خلیل اسیر

اگرچه نظام مالیاتی در افغانستان 
پیچیده و مغلق نیست؛ ولی 

مکانیسم سنجش مالیات باالی 
کاالها، خدمات، پروسه تصفیه 

مالیات و جمع آوری آن در حساب 
دولت مبهم است. این مسأله 

سبب شده که حتا کسانی که در 
تصمیم گیری حکومت قرار دارند، 

صدا از فساد بلند کنند. میلیون ها 
افغانی به جیب باندهای مافیای 

می ریزد، میزان گریز از پرداخت 
مالیات و سرقت درآمد مالیاتی 

دولت بلند و بازار پول سیاه در 
افغانستان گرم است. حتا بازرگانان 

در میان خود پرداخت مالیه به 
دولت را شرم می دانند.

ارتقای فرهنگ مالیات دهی 
تضمینی برای آبادی است

سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان

چهار  شنبه
شماره 3586

1 ثور 1400
21 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

باالی  الزامی  و  اجتماعی  هزینه های  از  یکی  مالیات 
شهروندان است که افراد جامعه آن را برای استفاده از 
منابع عامه، خدمات صحی،  تحصیلی و تأمین امنیت به 
دولت پرداخت می کنند. دولت موظف است مالیات را 
در راستای تأمین نیازهای عمومی ملت ها مصرف کند. 
مهم تر از همه، مالیات ابزاری برای دولت ها برای تامین 
منابع حکمرانی شان است. شهروندان کشور با پرداخت 
درصدی از درآمدشان به دولت به نام مالیات )مستقیم 
و غیرمستقیم(، صالحیت اداره امور کشور را در اجرای 
سیاست های مالی، فراهم کردن امنیت، تامین خدمات 
به  توسعه ای،  برنامه های  اجرای  و  و ضروری  عمومی 

دولت می دهند.
تعهدات دولت ها در ایجاد سیستم اقتصاد قوی، تنوع 
فراهم  و  گسترش  اجتماعی،  نظم  اقتصادی،  فعالیت 
کردن خدمات عمومی بر مبنای نظام مالیاتی شفاف 
روی  حکومت ها  بنابراین،  است.  استوار  مناسب  و 
ایجاد سیستم مالیات تمرکز اصالحی و جدی دارند؛ 
زیرا مبحث عدالت اجتماعی از آدرس حکومت ها در 
نظام مالیاتی و سیستم بودجه سازی )تخصیص مجدد 

منابع( قابل رویت است.
سیستم مدرن مالیاتی، شاهرگ خزانه دولت را شکل 
می دهد. پرداخت مالیات یکی از عوامل رشد و توسعه 
بنیادی  تغییر  سبب  که  می گردد  محسوب  جامعه 
اقتصاد، ایجاد شغل و تحقق عدالت در سطح اجتماع 
و کشور می شود و تضمینی برای آبادی کشور است. 
درآمدهای غیرمالیاتی دولت ها ناپایدار است، از همین 
ابزارهایی  از  یکی  مالیاتی  خوب  نظام  داشتن  لحاظ، 
است که برای از بین بردن موانع و چالش های توسعه 

اقتصادی و اجتماعی موثر است.
امنیت،  ایجاد  توسعه یافته  کشورهای  در  حکومت ها 
رفاه اجتماعی و گسترش خدمات را از مزایای پرداخت 
منظم مالیات توسط شهروندان تلقی می کنند. بنابراین، 
سیستم درست مالیاتی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد 
و حفظ نظم جامعه است. در سایر کشورها، تدریس و 
تفهیم سیستم مالیاتی را در دانشگاه ها و مکاتب یک 
امر ضروری می دانند و فرهنگ سازی پرداخت مالیات 

افغانستان  دولت  بین  قدرت  موازنه  دنبال  به  پاکستان 
پاکستان،  اعالمی  است. طبق سیاست  طالبان  گروه  و 
بین  قدرت  برابر  تقسیم  راه  از  باید  قدرت  موازنه  این 
ایجاد شود.  آینده  در  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 
طالبان  یک جانبه  بازگشت  طرفدار  نه  فعاًل  پاکستان 
به قدرت و ادغام دولت در درون این گروه است و نه 
ادغام کامل گروه طالبان  با  تداوم دولت کنونی  از  هم 
در درون آن پشتیبانی می کند. به همین دلیل، دیده 
می شود که پاکستانی ها در سیاست های اعالمی خود در 
قبال روند صلح افغانستان، گاهی در موضع حمایت از 
گروه طالبان قرار دارند و گاهی هم در حمایت از موضع 
اعالمی  سیاست  در  که  تناقض  این  افغانستان.  دولت 
را  هدف  یک  می شود،  مشاهده  وضوح  به  پاکستانی ها 
و  دولت  بین  قدرت  موازنه  ایجاد  آن  و  می کند  دنبال 

طالبان در آینده سیاسی افغانستان است.
اعتماد  قابل  را  افغانستان  کنونی  دولت  پاکستان، 
نمی بیند و ادغام کامل گروه طالبان در آن را برای منافع 
است.  ارزیابی کرده  امنیت ملی خود خطرناک  و  ملی 
پاکستان فراموش نکرده که دولت کنونی افغانستان در 
سیاست خارجی خود به دنبال انزوای پاکستان در سطح 
جهانی بوده و به صورت بی پرده از مشروط  سازی و یا 
کرده  استقبال  پاکستان  برای  امریکا  کمک های  قطع 

جیب  به  افغانی  میلیون ها  کنند.  بلند  فساد  از  صدا 
پرداخت  از  گریز  میزان  می ریزد،  مافیای  باندهای 
مالیات و سرقت درآمد مالیاتی دولت بلند و بازار پول 
سیاه در افغانستان گرم است. حتا بازرگانان در میان 

خود پرداخت مالیه به دولت را شرم می دانند.
برای  افغانستان  دولت  فراوان،  کوشش های  وجود  با 
ایجاد سیستم درست مالیاتی نظر به شرایط و اوضاع 
مالیاتی  نظام  که  است  نشده  موفق  کشور  اجتماعی 
به  نیاز  که  کاالهایی  تمام  باالی  در سراسر کشور  را 
پرداخت مالیات دارد، تطبیق کند. به جز از مالیات بر 
درآمد شغلی سکتور عامه و به طور نسبی در سکتور 
خصوصی، در بقیه کاالها و سرمایه صد درصد گریز 
به  جمهور  رییس  حتا  دارد.  وجود  فساد  و  مالیاتی 
افغانستان اشاره داشته  موجودیت فساد در گمرکات 
است و خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه چند روز 
داد.  خبر  گمرکات  در  فساد  و  بد  وضعیت  از  پیش 
مراکز  و  دکان ها  به  مستوفیت  کارمندان  والیات،  در 
مقدار  مواد موجود،  به حجم  نظر  و  تجارتی می روند 
بدون  دکانداران  این  بیش تر  از  و  تعیین  را  آن  مالیه 
دادن تعرفه بانکی پول اخذ می کنند. این حالی است 
که گرفتن پول از شهروندان و بازرگانان بدون تعرفه، 
این نگرانی را به وجود آورده است که این مقدار پول 

به حساب حکومت واریز نشود.
به  مدتی  از  که  شده  مهم  حدی  به  مالیاتی  نظام 
این سو به یک مشکل حساس و بحث برانگیز سیاسی 
در کشورها تبدیل شده است و گاهی منجر به تغییر 
حکومت ها می شود و حتا سرنوشت یک کاندید ریاست 
جمهوری را رقم می زند. مثاًل، در امریکا و کشورهای 
نظر  جلب  برای  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  اروپایی، 
سیاست های  و  نظام  انتخابات ،  در  رأی دهنده گان 

مالیاتی کاندیدان ریاست جمهوری است.
افغانستان،  در  مالیاتی  نظام  بودن  ساده  وجود  با 
امر  در  است.  مانده  ناکام  آن  تطبیق  در  حکومت 
از پرداخت مالیات فرار  با کسانی که  با فساد  مبارزه 
با آن هم قرار  می کنند، مطابق قانون رفتار نمی شود، 
است وزارت مالیه سیستم مالیه بر ارزش افزود شده را 

طالبان  دست  به  دولت  سقوط  عالقه مند  پاکستانی ها 
نیستند و از طرح قبضه کامل قدرت توسط این گروه 

حمایت نمی کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، پاکستانی ها تصور می کنند 
تهدید  یک  آن ها  برای  کنونی  دولت  تداوم  هم  که 
طالبان.  گروه  دست  به  دولت  این  سقوط  هم  و  است 
از این رو، در سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان، 
به عنوان  بین دولت و طالبان  تقسیم مساویانه قدرت 
تنها راه حل معضل افغانستان پیشنهاد شده است. تصور 
پاکستان آن است که با ایجاد موازنه قدرت بین دولت و 
طالبان در یک دولت مشارکتی می تواند علیه تهدیدات 
موجود و احتمالی در برابر منافع ملی و امنیت ملی خود 
مبارزه کند. طبق تصور پاکستانی ها، گروه اسالم گرای 
طالبان در صورت داشتن سهم پنجاه درصدی در قدرت 
می تواند از میزان وفاداری کنونی کابل با دهلی نو بکاهد 
به  را  پاکستان  و  افغانستان  و تجاری  روابط سیاسی  و 
یک سطح مطلوب ارتقا دهد. آن ها خیال می کنند که 
گروه طالبان را می توانند از طریق دامن زدن به مناقشه 
در  مسلمانان  مسأله سرکوب  برجسته سازی  و  کشمیر 
هند به همکاری با اسالم آباد ترغیب و فاصله بین کابل و 

دهلی نو را مطابق میل خود تنظیم کنند.
پنجاه  سهم  که  می کنند  تصور  هم چنان  پاکستانی ها 
درصدی عناصر وفادار به دولت در قدرت سیاسی مانع 
محوریت  با  اسالمی  بنیادگرای  دولت  یک  شکل گیری 
بود  علت  همین  به  شد.  خواهد  افغانستان  در  طالبان 
توسعه یافته  ترویکای  نشست  در  پاکستان  رأی  که 
در  طالبان  گروه  اسالمی  امارت  بازگشت  به  مسکو  در 
که  می کنند  تصور  پاکستانی ها  بود.  منفی  افغانستان، 
و  طالبان  گروه  محوریت  با  دولتی  افغانستان  در  اگر 
در قامت امارت اسالمی روی کار بیاید، راه این کشور 
برای مبارزه به افراط گرایی و تندروی مذهبی در خاک 
پاکستان دشوار خواهد شد. ضمن آن که گروه طالبان در 

از سال مالی ۱4۰۱، یعنی ماه جدی سال روان تطبیق 
مواد  از خرید  مالیاتی،  نظام  نوع  این  مبنای  بر  کند. 
خام گرفته الی مصرف نهایی توسط مصرف کننده، در 
چند مرحله درصدی مالیات باالی ارزش افزود شده در 
کاالها وضع می گردد. این مالیات غیرمستقیم است که 
توسط خریدار نهایی )مصرف کننده( حمل می شود. در 
بیش تر از ۷۰ درصد کشورهای جهان، این نوع سیستم 
مالیاتی تطبیق می شود و در افغانستان از سال ۱۳۹۵ 
قانون مالیات بر ارزش افزود شده تصویب شده؛ ولی 
وزارت مالیه نتوانسته است تا حال حتا دوره امتحانی 

این نوع مالیات را تطبیق کند.
نتیجه اصالحات نظام مالیاتی زمانی می تواند مطلوب 
فرهنگ  ارتقای  روی  افغانستان  حکومت  که  باشد 
تحصیالت  و  معارف  سکتور  آدرس  از  مالیات دهی 
گام های عملی را بردارد. اقدامات اصالحی، سالم سازی 
انتخاب سیاست های درست از سوی  ادارات مالیاتی، 
احزاب سیاسی، اصالحات قانونی، تکنولوژی، تغییرات 
در  فسادزا  فرصت های  حذف  مدیریتی،  سطوح  در 
بزرگ  شاهرگ های  برای  ویژه  دفاتر  ایجاد  گمرکات، 
افکار  اجماع  مالیات دهی،  الکترونیک سازی  عایداتی، 
عمومی و دید واحد ملت ها می تواند نتیجه خوب بر 

نظام مالیاتی و تطبیق آن داشته باشد.

پایان کار می تواند بر سر مسأله خط دیورند با پاکستان 
وارد تصفیه حساب شود. این کشور برای غلبه بر تهدید 
اخیر متمایل است که پنجاه درصد قدرت به نماینده گی 
از دولت به گروه های قومی غیرپشتون تعلق گیرد. این 
خط  قبال  در  روشن  موضع  چه  اگر  قومی  گروه های 
دیورند ندارند؛ اما مثل پشتون ها عطش ادعای ارضی هم 
ندارند. به این ترتیب، در سناریوی پاکستان قرار است 
که عطش احتمالی طالبان شریک در قدرت برای طرح 
ادعای ارضی از طریق نماینده گان سایر اقوام افغانستان 
در قدرت مهار شود. ضمن آن که نماینده گان این اقوام 
خواهند  اسالمی  افراط گرایی  مخالف  آینده  دولت  در 
بود و تمایلی به همکاری با گروه های تندرو اسالمی در 

پاکستان نخواهند داشت.
سناریوی پاکستان برای آینده افغانستان یک سناریوی 
پیچیده است. در این سناریو، پاکستانی ها صرفاً منافع 
ملی و امنیت ملی خود را مالک قرار داده اند. از آن جایی 
که این کشور منافع ملی و امنیت ملی خود را در برابر 
تهدیدات متنوع معروض به خطر می بیند، از غلبه یکی 
نگران است. به دلیل  از طرف ها بر طرف دیگر شدیداً 
همین نگرانی، با تقسیم نابرابر قدرت بین دولت و طالبان 
تهدیدات  که  است  آن  پاکستانی ها  باور  است.  مخالف 
موجود و احتمالی را باید تنها از راه موازنه قدرت بین 
دولت و طالبان و با حفظ تعارض دایمی منافع در بین 

آن ها مهار کند.
پاکستان برای عملیاتی کردن این سناریو در دو سطح 
به صورت هم زمان کار می کند. در سطح سیاسی تالش 
می کند که مذاکرات بین دولت و طالبان متوقف نشود. 
در سطح نظامی و امنیتی در صدد برقراری توازن جنگ 
پاکستانی ها، خروج  دید  از  است.  و طالبان  بین دولت 
تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان بهترین فرصت 
برای  آن ها،  ارزیابی  است. طبق  توازن  این  ایجاد  برای 
تقسیم برابر قدرت بین دولت و طالبان، ایجاد توازن در 
میدان جنگ یک ضرورت است. به همین علت، ممکن 
تشدید  موازنه  این  ایجاد  تا  افغانستان  است که جنگ 
شود. پشت این جنگ بدون هیچ تردیدی پاکستانی ها 
خواهند بود و نفع آن نیز تنها به همین کشور خواهد 

رسید.

تعلیم  سکتور  اصلی  وظایف  از  یکی  را  آن  مزایایی  و 
تا به  این سکتور وظیفه دارد  و تربیه تلقی می کنند. 
شهروندان تفهیم کند که مالیات و پرداخت آن جزئی 
بهبود  آن ها  است.  حکومت  به  شهروندان  بدهی  از 
فرهنگ  ارتقای  بر سیاست های  را  مالیاتی خود  نظام 
را  مالیات  از  گریز  و  کرده اند  استوار  مالیاتی  پرداخت 
جرم و خیانت ملی می پندارند. ساختار کلی سیستم 
مالیاتی بیش تر کشورها انعطاف پذیر و سازگار با شرایط 
متغیر نظام اقتصادی است؛ چون بدون ایجاد اختالل و 
برهم زدن تعادل، نظر به شرایط، برخی از انواع مالیات را 
اضافه، کاهش و خذف می کنند. نوعیت سیستم مالیاتی 
این کشورها ترکیبی )صعودی، نزولی و تناسبی( است 
اقتصادی،  فعالیت  تازه  آغاز  برای  موانعی  نوع  هیچ  و 
ایجاد  تجارت  پیش رفت  و  موجود  فعالیت های  ادامه 
نیز  را  کشور  اقتصادی  رشد  ابزارهای  بلکه  نمی کند؛ 
فراهم می سازد، مانند کاهش تقاضای اضافی، کاهش 
سرمایه گذاری  پس انداز،  فرهنگ  رشد  واردات،  میزان 

در سکتورهای تولیدی و کنترل تورم پولی.
اوضاع  درنظرداشت  بدون  نمی توانند  حکومت ها 
مالیاتی  سیستم  ایجاد  برای  اجتماعی  و  اقتصادی 
نیازمندی  حجم  تناسب  کشور،  هر  در  کنند.  اقدام 
مالی دولت، میزان توسعه اقتصادی، شرایط اجتماعی، 
سطح زنده گی مردم و فراهم کردن خدمات عامه برای 
ایجاد  در  که  است  فاکتور هایی  جمله  از  شهروندان، 
نظام خوب مالیاتی نقش کلیدی دارد. مثاًل، در امریکا 
سیستم و نرخ مالیات بر دارایی، مالیات بر فروش و 
مصرف، مالیات بر درآمد و تعرفه گمرکی، مالیات بر 
کسب سرمایه و امثال آن نسبت به سایر کشورهای 
نظام  تطبیق  پس  است.  متفاوت  آسیایی  و  اروپایی 
جهان  کشورهای  در  توسعه یافته  کشورهای  مالیاتی 

سوم مشکل ساز است.
مغلق  و  پیچیده  افغانستان  در  مالیاتی  نظام  اگرچه 
کاالها،  باالی  مالیات  سنجش  مکانیسم  ولی  نیست؛ 
در  آن  جمع آوری  و  مالیات  تصفیه  پروسه  خدمات، 
حساب دولت مبهم است. این مسأله سبب شده که 
حتا کسانی که در تصمیم گیری حکومت قرار دارند، 

است. پاکستان هم چنان به یاد دارد که دولت افغانستان 
تا مرز قطع روابط تجاری خود با این کشور پیش رفته و 
فعاًل میزان دادوستد کاالهای تجاری اش با افغانستان به 
پایین ترین سطح خود رسیده است. زخم سیاست تحریم 
دواهای پاکستانی در افغانستان هنوز تازه است و این که 
افغانستان برای اتصال به هند چه راه های تازه ای گشوده 
است را کاماًل به خاطر دارد. برای پاکستان صرف نظر از 
مناقشات مرزی و تاریخی، همین دالیل کافی است که 
از تداوم دولت کنونی در افغانستان حمایت نکند و هضم 
کامل طالبان در درون آن را برای منافع ملی و امنیت 

ملی خود خطرناک ارزیابی کند.
گروه  کامل  بازگشت  مخالف  دیگر،  جانب  از  پاکستان 
طالبان به قدرت است و ادغام کامل دولت در درون این 
گروه را برای آینده خود زیان بار می بیند. گروه طالبان 
پاکستان  دولت  مخالف  مسلح  گروه های  با  افغانستان 
دارد. حیات  فرهنگی عمیق و طوالنی  روابط فکری - 
آن ها در دو سوی خط دیورند با این روابط گره خورده 
است. گروه طالبان عزم و ظرفیت آن را نیز دارد که پس 
از قبضه قدرت به روابط خود با گروه های تندرو اسالمی 
در پاکستان ادامه بدهد. مقامات پاکستانی که گروه های 
خطرناک  کشور  این  آینده  برای  را  اسالمی  تندرو 
می بینند، کاماًل از این تهدید واقف اند. به همین دلیل، 

مجیب الرحمن عثمانی
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به  و  دید  مختلفی  زاویه های  از  می توان  را  شعر   
دریافت های متفاوت تری دست یافت. از دید نویسنده  
این سطور، شعر اساساً دارای سه رکن بنیادین است: 
۱( خیال، ۲( اندیشه و ۳( زبان. »خیال« و »اندیشه«، 
تجلی  »زبان«  حالی  که  در  اند؛  شعر  درونی  عناصر 
بیرونی آن است. شعر تا در  قالب زبان ریخته نشود، 
میانجی  به  اصوالً  نیست.  ارزیابی  و  دست یابی  قابل 
بیرون  از حجله  بخت  »زبان« است که عروس شعر 
با  دوسویه  ای  نسبت  زبان  می شود.  مرئی  و  می آید 
ریاضیات  شبیه   درست  دارد،  »واقعیت«  و  »ذهن« 
جای  محض  معقوالت  و  محسوسات  میانه   در   که 
از واقعیت مایه  از همه  نیز پیش  گرفته است. ذهن 
این گونه  اثر می گذارد.  بر واقعیت  می گیرد و سپس، 
است که شعر در چرخه  مداوم دیالکتیک ذهن و واقع 
به پیدایی می رسد. فیلسوفان از نظر تاریخی، ابتدا به 
جهان اندیشیدند، سپس به روش های شناخت جهان 
ممکن   را  از جهان  ما  فهم  که  ابزاری  به  سرانجام  و 
می سازد، یعنی: زبان .زبان۱ در  این  نگاه، امکان فهم 
واسطه   با  نیز  فهم  و  می آورد  فراهم   را  جهان  از  ما 
به  و  می شود  نزدیک تر  واقعیت  به  یک گام  »زبان« 
به منزله   نیز  بدین سان، »خیال«  عینیت می پیوندد. 
پیدا  تجسم  در شعر  از جمله  و  زبان  در  امر ذهنی، 
می کند و به شکل تصاویر زبانی )Images( بازتاب 
می یابد. شعر نمی تواند از عنصر »خیال« و »اندیشه« 
بریده باشد. این دو عنصر  به عنوان دو حالت نه چندان 
بازنموده  در  شعر    )Mental State( متمایز ذهنی 
اما به شکل و شمایل ویژه ای که مقتضای  می شود؛ 
شعر است. شاعر    با سرایش شعر، در  امر بازتولید نظم  
زبانی مشارکت می ورزد و شعر نیز به منزله  »گفته« 
با توجه به »نظم زبانی« و »ساختار نحوی و صرفی« 

زبان قابل فهم و ارزیابی است.
شعر را نباید گریز از »تفکر« نامید و یک سره با آن 
گونه ای  خود  شعر  زیرا  برخاست.  ستیزه جویی  به 
گونه  دو  اندیشیدن  کمااین که  است.  اندیشیدن  از 
مقدمات  سوی  به  ذهن  نظام مند  حرکت   )۱ است: 
پاره های  آمدن  به رقص  و ۲(  مراد  به  مقدمات  از  و 
وجود آدمی۲ که می توان از آن به تفکر شهودی - در 
برابر تفکر استداللی - تعبیر کرد. شعر با شکل دوم 
اندیشیدن قرابت تام و تمام دارد و به گزاف نیست اگر  
گفته شود که شعر از دوردست های تاریخ بدین سو، 
و  بوده  اندیشیدن  از  ما شکلی  تمدنی  در جغرافیای 
مضامین و مفاهیم بسیاری از اخالق تا سیاست، نقد، 
و... مظروف پربرکت شعر بود ه  است.  تاریخ، حکمت 
بسیاری از شاعران ما لقب »حکیم« به خود گرفته اند 
فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  چون:  نام هایی  طنیِن  و 
نظامی  غزنوی، حکیم خاقانی، حکیم  حکیم سنایی 
از دیرباز در گوِش هوش نسل های  گنجه ای و غیره 
حکمت  که  می دهد  نشان  این  و  است  پیچیده  ما 
داشته  شاعرانه  فرم  خراسانی   - اسالمی  فرهنگ  در 
است. درک این نکته ما را به وجه معرفتی شعر آگاه 
تخیل  و  زبان  از  را چیزی گسترده تر  آن  و  می سازد 

محض تعریف می کند.

چرا به شعر روی می آوریم؟
پرسش  این  به  هنر«  فلسفه   »مبانی  در  آن شپرد 
این  می آوریم؟«۳.  روی  هنر  به  »چرا  که  می پردازد 
نیز  شعر  باب  در   خاصی  نحو  به  می توان  را  پرسش 
به کار بست و پرسید که چرا به شعر روی می آوریم؟ 
معنا  یک  به  شعر  به  ما  رویکرد  چرایی  از  پرسش 
پرسش از ضرورت شعر و حدود انتظار ما از شعر است. 
پاسخ  به این پرسش به دالیل مختلفی پراهمیت است. 
از آن میان این که، شماری از مباحث دیگر در پیوند به 
شعر، مسبوق بر درک ضرورت و انتظار ما از شعر است. 
فی المثل پرداختن به آرایه های ادبی در شعر زمانی 
معنادار است که پیشاپیش ضرورت رجوع آدمیان به 
شعر به  درستی درک شده باشد. به زبان دیگر، ارزیابی 
فی المثل آرایه های ادبی در شعر بدوِن درک پیشیِن 
ضرورت رویکرد ما به شعر معنادار نیست. متأسفانه 
این نکته، حتا برای شماری از دانش آموخته های رشته  
زبان و ادبیات مهجور مانده است، چه رسد به آن هایی 
که  بس  همین  شعر  اهمیت  برای  ادبی اند.  اُمی  که 
اقبال عمومی  شعر در تاریخ جوامِع ما همواره مورد 
بوده است و اندیشه های بسیاری در قالب شعر ریخته 
شده اند. ادبیات فارسی - دری سرشار است از مضامین 
غیره.  و  دینی  تاریخی،  الهیاتی،  اخالقی،  عرفانی، 

شخص دوم ندارد و این  به  مراتب سهل تر از روندی 
روان کاوی طی می شود.  در مکتب   معموالً  است که 
دنیای  با  متناسب  زبانی  زبان شاعر،  این،  از  گذشته 
درون او است. احساسات و عواطف را - که جان مایه  
شعر است - نمی توان با زبان اخباری و ساده بازنمایی 
کرد. این دو، ظرف زبانی دیگری می طلبد که از بنیاد  
با زبان متعارف روزمره متفاوت است. شعر به یک معنا، 
بیان غیرمستقیم واقعیت است و در آن امور و اشیا 
چنان که هستند نه، بلکه چنان که می نمایند، بازتاب 
رضایت بخشی  نقش  شعر  بیان،  این  روی  می یابند. 
بازی  در گشودِن گره های عاطفی - احساسی شاعر 
می کند و می توان آن را کامل ترین اعتراف - البته در 
قیاس به اعترافی که در روان کاوی مطمح نظر است 

- و موثرترین ابزار تخلیه و تسلی روانی در نظر آورد.
متفاوت:  ۱(  دارای دو کارکرد  بیان، شعر  این  روی 
فردی و ۲( اجتماعی است. در سطح فردی، شعر هم 
نشانه  انفعال آدمی است و هم میل  او را به کنش و 
ستیزه جویی آشکار می سازد. شعر به منزله  قلمروی 
پناه  آن  به  نامطلوب  واقعیت  از  گریز  در  شاعر  که 
می برد، نشان از وضعِ  انفعالی فرد دارد. فرار از واقعیت 
را نمی توان به هیچ معنایی دال بر مواجهه  فعال فرد 
با واقعیت توصیف کرد. با این وجود، شاعر از همین 
مواد موجود در جهاِن واقع، دست به آفرینش جهانِ  
ایده آل های خویش می یازد؛ جهانی که در آن همه  چیز 
از  تراشیده می شود.  و  ترتیب  او  منظور  و  مراد  وفق 
این رو، وابسته گی او به دنیای ایده  ها را نبایستی قطع 
این  از  شاعر  کرد.  توصیف  موجود  با جهان  او  تعلق 
نظر، فردی کنشگر و خالق است که دایره  رویاهای 
او از حدود جهان موجود فراتر می رود. اضافه بر آن، 
شاعر با بیاِن بی پرده  احساسات و عواطف درونی  خود، 
به تسامح وجدان و تسلی روانی می رسد و کارشیوه  او 
این راستا می توان، خود درمانی  روان شناختی  را در 
و عواطف  احساسات  فرانمایی  با  توصیف کرد. شاعر 
فرانمایی  دست کم  یا  و  پاالیش  بر  خویش،  شخصی 
و  می گذارد  اثر  خود  مخاطبان  احساسی   - عاطفی 
او در روشنگری عاطفی - احساسی  این رو، نقش  از 
جامعه از طریق تأثیر بر ساحت عواطف و احساسات 

فرد، قابل محاسبه است.

کتاب نامه
عدم  و  پسامدرن  ایده   میان  رابطه  احمد،  تابعی،   -

تعّین، چاپ اول، ۱۳۸4 خورشیدی، تهران: نشر نی.
- اخالق، داکتر سید حسن، از موالنا تا نیچه، چاپ 

اول، ۱۳۸۶ خورشیدی، قم: انتشارات سلوک جوان.
رامین،  علی   ترجمه   هنر،  فلسفه   مبانی  آن شپرد،   -
شرکت  تهران:  خورشیدی،   ۱۳۸۵ پنجم،  چاپ 

انتشارات علمی و فرهنگی.
هفتم،  طبع  اقبال،  کلیات  مقدمه  احمد،  سروش،   -

۱۳۸۶ خورشیدی، تهران: انتشارات سنایی.
بیدل  دیوان  عبدالقادر،  میرزا  ابوالمعانی  بیدل،   -
تهران:  اول، ۱۳۸۶ خورشیدی،  دهلوی، ج ۲، چاپ 

نوبهار.
- موالنا، جالل الدین محمد بلخی، دیوان شمس.

- وجودی، حیدری، با لحظه های سبز بهار.
- مطر، امیره حلمی، فلسفه الجمال، قاهره: دارالمعارف.
ادبی، ج ۲، چاپ  - حسینی، سید رضا، مکتب های 
انتشارات  بنگاه  تهران:  خورشیدی،   ۱۳۹۱ هفدهم، 

نگاه.
یا  تطبیقی  فلسفه  آملی،  سلیمانی  حسین  داکتر   -
تطبیق فلسفی، چاپ دوم، ۱۳۸۹ خورشیدی، تهران: 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۱- تابعی، احمد، ۱۳۸4 خورشیدی، رابطه میان ایده پسامدرن 
و عدم تعّین، ص ۱۵۲، چاپ اول، ایران: تهران، نشر نی.

۲- بنگرید به: اخالق، داکتر سید حسن، ۱۳۸۶ خورشیدی، از 
موالنا تا نیچه، ص ۱۱، چاپ اول، ایران: قم، انتشارات سلوک 

جوان.
۳- برای تفصیل بنگرید به: آن شپرد، مبانی فلسفه  هنر، ترجمه  
علی  رامین، ص ۱، چاپ پنجم، تهران: شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی.
4- کم نظر بی تابی جانم ندید

     آشکارم دید و پنهانم ندید
     برگ ُگل رنگین ز مضمون منست

     مصرع من قطره  خون منست
۵- دیوان شمس

۶- با لحظه های سبز بهار
۷- برای توضیح بنگرید به: امیره حلمی مطر، فلسفه الجمال، 

ص ۳،  قاهره: دارالمعارف.
۸- بیدل
۹- بیدل

۱۰- رضا سیدحسینی، مکتب های ادبی، ج ۲، ص ۷۵۱-۷4۹.
 ۱۳۸۹ آملی،  سلیمانی  حسین  داکتر  به:  بنگرید   -۱۱
خورشیدی، فلسفه تطبیقی یا تطبیق فلسفی، ص ۶4، چاپ 

دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

از این رو، بی مناسبت نیست اگر شاعران را شاگردان 
خداوند گفته اند. احدی نمی تواند - جز هنرمندان - در 
با  ابداع و صورتگری،  به خداوند در دو صفت  تقرب 

شاعران هم آورد شود.

واقعیت ها  گاهی  واقعیت:  از  ناخرسندی   -3
دست کم  یا  و  اند  تنفرآور  و  تلخ  بلکه   نه،  نامطلوب 
ناخواستنی   را  واقعیت  آنچه  می پندارد.  چنین  شاعر  
پررنگ  حضور  همه  از  بیش  می سازد،  تنفر انگیز  و 
و  عاطفی   - احساسی  اخالقی،  متافیزیکی،  شرهای 
طبیعی است. چگونه می توان از کمند شرور وارهید و 
به جزیره  رحل اقامت افگند که صدای پای شر شنیده 
نشود؟ شاعر به شعر پناه می برد و در آن جا، جزیره ای 
می جوید امن و آرامش بخش؛ جایی که بتواند در آن با 
خاطر آرام نفس بکشد و رمقی از شر و شور زجردهنده  

هستی رهایی یابد. 
***

عافیت از عالم امـــــــــکان نباید خواستن
خانه  زنجیر سامانش همین شور و شر است۸

***
شعر  به  رمانتیک  نگاه  فرض  بر  عمدتاً  نگرش  این 
استوار است که در آن، شاعر بیش از آن که واقعیت ها 
را چنان که هست ببیند، چنان می بیند که آرزو دارد. 

بیدل سروده بود:
***

زین دشت و در  ندیدیم،  جایی  که دل گشاید
در  بحر نظــــم شــــــاید پیدا شود زمینی۹

***

روشنگری  احساسی:   - عاطفی  روشنگری   -4
صرفاً در چارچوب عقالنی - فلسفی اتفاق نمی افتد. 
روشنگری عقل بنیاد صرف از یک سو جامعیت ندارد؛ 
فرانمی گیرد  را  آدمی    روان  و  ذهن  ابعاد  همه   چون 
فرد  نامتوازن  رشد  به  است  ممکن  نیز  سویی،  از  و 
بینجامد و به تبع آن، فاجعه بار تمام شود. دو جنگ 
اول و دوم جهانی در حضور عقل خودبنیاد رخ داد و 
فورنیه  آلن  از  به  نام،  نویسنده گان  از  بسیاری  جسد 
دیده  زمره  جان باخته گان جنگ  در  آپولینر  گیوم  تا 
می شد. پس از آن، مکتب »دادائیسم« در  هنر پدید 
آمد و به تمام دست  آوردهای دنیای مدرن با نیم نگاه 
تمسخرآمیز و نومیدکننده می نگریست. به تعبیر رضا 
است  طغیانی  مکتب  این  پیروان  »غرض  حسینی، 
بشریت  می  خواهند  اجتماع.  و  اخالق  و  هنر  بر ضد 
و نخست ادبیات را از زیِر یوِغ عقل و منطق و زبان 
آزاد کنند۱۰«. لذا نابه جا نیست اگر هایدگر »غرب« را 
به مثابه  کانون خرد فلسفی سرزمین تاریکی می نامد 
و شرق را که گهواره  تاریخی ادیان است، جغرافیای 
روشنی و اشراق می شناسد۱۱. با این  همه، نه به این 
بدبینی هایدگر به فلسفه و نه هم به آن دلداده گی 
قرن روشنگری به عقالنیت. راه حقیقت از میانه  این  
دو می گذرد و آن طرحی است که اقبال در هم نشینی 
دو  از  هیچ یک  آن،  در  و  درمی اندازد  خرد  و  شهود 
ساحت وجودی آدمی دست کم گرفته نمی شود. روی 
این  گفته، چنان که خرد سنجش گر نیاز به پویاشدن و 
پاالیش دارد، احساسات و عواطف نیز که نیمه  متمم 
دیگر آدمی است، محتاج صیقل زدن است. پاالیش 
احساسی - عاطفی را می توان همان روشنگری - البته 
لحظه   عنوان  به  روشنگری  از  که  آنچه  با  متفاوت 
نظر  در   - می شود  شناخته  غرب  تاریخ  از  خاصی 
آورد. این شکل از روشنگری، با فرانمایی احساسات 
اشاعه   در  آن  نقش  و  خورده  گره  آدمیان  عواطف  و 

همدلی و پرهیز از خشونت تعیین کننده  است.

 -  ۱۸۵۶( فروید۱۲  زیگموند  روانی:  تسلی   -5
را  روانی  عقده   درمان  راه های  از  یکی  ۱۹۳۹م( 
تلخ  واقعیات  بیان  می دانست.  بازگویی  یا  »اعتراف« 
گذشته که اکنون به صورت عقده  روانی تبارز کرده 
این کار  و  می رساند  یاری  ضمیر   تسامح  به  است، 
مقناطیسی  خواب  روش  با  روانکاوی  مکتب   در 
)Hipnotizm( انجام می شود. در این رویکرد، »زبان« 
وارد قلمرو روان درمانی می شود و وجه روان شناختی 
موجب  را  ناخودآگاه  بیان  اگر  می گردد.  آشکار  آن 
گشایش گره های روانی بدانیم، آن وقت شاعر با هر 
و  آرامش  به  روانی،  لحاظ  به  می سراید،   که  شعری 
سالمت روانی بیش تری دست می یابد. شیوه  شاعر در 
این کار را می توان خود درمانی روان شناختی نامید. 
زیرا او در آنچه که بیان می کند، نیاز به حضور  یا تلقین 

مثنوی معنوی مولوی و منطق الطیر عطار نیشابوری، 
بوستان و گلستاِن سعدی، گلشن راز و حدیقةالحقیقة، 
به  می توان  را  غیره  و  پنج گنج  فردوسی،  شاهنامه  
اخالقی،  عرفانی،  آثار  از  فاخری  نمونه  های  ترتیب 
الهیاتی، تاریخی و دینی به شمار آورد. در بسیاری از 
اثرهای پیش گفته، جنبه های مختلف پیش گفته درهم 
تنیده  اند و بنابراین، شعر و متن های ادبی گذشته  ما - 
به  لحاظ مضمون - متنوع و چندبُعدی اند. این مسأله، 
درک همه جانبه  شعر گذشته را جز برای آن هایی که 
با چنان الزمه هایی مجهز اند، دشوار می سازد. القصه، 
که  است  مطرح  پرسش  این  هنوز  بسیاری ها  برای 
چرا باید به شعر روی آورد؟ در  پیوند به این پرسش 

می توان مختصراً به نکات زیر اشاره کرد:

آدمی  روح  آدمی:  وجودی  واقعیت  و  شعر   -1
علی رغم بساطت و وحدت، وجوه مختلفی دارد. گویی 
روح به مثابه  »بودی« است که به میانجی »نمود« و 
آن شناخته می شود، درست شبیه جهان  »مظاهر« 
که کنه حقیقتش از دسترس ادراک ما بیرون است. 
کرده اند  سعی  روان شناسان  و  فیلسوفان  از  شماری 
ابعاد و مظاهر متنوع روح آدمی را مورد واکاوی قرار 
دهند. اینان به  صورت عموم، از چهار بُعد روح آدمی 
بُعد حقیقت جویی،  از: ۱(  سخن گفته  که عبارت اند 
و  زیبایی شناختی  بُعد   )۳ ادبی،  یا  اخالقی  بُعد   )۲
4( بُعد خداشناسی روح آدمی. از این میان، شعر با 
بُعد زیبایی شناسی روح آدمی پیوند ناگسستنی دارد، 
هرچند نمی توان رابطه اش را با سایر ابعاد روح آدمی 
می توان  که  است  این جا  از  گرفت.  نادیده  تمامی  به 
خاص،  شکل  به  شعر  و  عام  صورت  به  هنر  گفت، 
نسبت ذاتی با دنیای دروِن آدمی دارد و به یک معنا، 
بخشی از واقعیت وجودی ما به حساب می رود. شعر 
است  برده  ریشه  ما  انسانی  تجربه   زیست جهان  در 
را  شعرش  اقبال  اگر  نیست  بی مناسبت  این رو،  از  و 

»قطره ی خون4« خود می ستاید و مولوی می گوید:
***

خون ببین در نظم شعرم، شعر منگر بهر آنک
دیده و دل را به عشقش هست خون پاالیی ای

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می دهم
تا نه خون آلود گردد جــامه خون آالیی ای۵

***
حیدری وجودی سروده بود:

***
تو چه دانی که در آتشکده  عشق و هنر

چقــــــدر  سوخته ام تا سخنی ساخته ام۶
***

روی این بیان، نسبت آدمی با شعر، نسبت عارضی، 
بیرونی و موقتی نیست؛ بلکه دایمی، عمیق و مستمر 
موجودی  است  انسان بودنش،  حکم  به  انسان  است. 
اندیشه گر، عاطفی، متخیل و حساس در برابر تنبیهات 
عناصر  از  ترکیبی  جز  نیست  چیزی  شعر  خارجی. 
پیش گفته که در اثر تنبیهات خارجی در هم می آمیزد 
و سپس در ظرف زبان آهنگین و برتر ریخته می شود. 
در  است  آدمی  روح  تجلی  معنا، همان  به یک  شعر 
زبان. از این رو، نسبت آن با آدمی بنیادین و گسترده 

است.

2- خلق جهان ایده آل: شاید بسیار دیده  و شنیده اید 
که آدمیان از وضِع موجود جهان ناراضی اند و پیوسته 
آرزوی تغییرِ  آنچه را که هست، در سر می پرورانند. به  
لحاظ متافیزیکی، آنچه که واقعیت موجود جهان را 
نامطلوب جلوه می دهد، حضور سنگین و گاه ناموجه 
نیروهای شر است. رویدادهایی مانند سیالب، زلزله، 
بیماری،  مرگ،  دسته جمعی،  کشتارهای  آتشفشان، 
مانع  که  اند  شر   از  روشنی  مصادیق  غیره  و  طاعون 
مطلوبیت جهان در اندیشه  فرد می شود. در تفکر دینی 
ما، نیز جهاِن موجود ناقص و ناکامل است و از این جا 
است که در کالم اسالمی موضوع بقای نفس، حیات 
جاودانه  اخروی و به  دنبال آن، »برهان عدالت« مطرح 
خلق  دنبال  به   حقیقتاً  شاعر  وجود،  این  با  می شود. 
جهانی است که همه چیز حسب مراد او بچرخد. شعر 
برای  است  موجود  جهاِن  صورت  تراشیدن  واقع  در 
با قدرت خیال  ایده آل. شاعر  و  خلق جهان مطلوب 
خویش، از همین مواد موجود در جهان واقع، دنیایی 
او  مطلوب های  و  رویاها  کامل  بازتاب  که  می آفریند 
است. او با این  عمل، مظهر کامل دو صفت الهی: ۱( 
ابداع و ۲( صورتگری می شود.۷ دو صفت پیش گفته، 
و  می یابد  تحقق  شاعر  در  دیگری  هر کس  از  بیش 

عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل

شاید بسیار دیده  و شنیده اید که آدمیان از وضِع موجود جهان ناراضی اند و پیوسته آرزوی تغییِر  آنچه را که هست، 
در سر می پرورانند. به  لحاظ متافیزیکی، آنچه که واقعیت موجود جهان را نامطلوب جلوه می دهد، حضور سنگین 

و گاه ناموجه نیروهای شر است. رویدادهایی مانند سیالب، زلزله، آتشفشان، کشتارهای دسته جمعی، مرگ، 
بیماری، طاعون و غیره مصادیق روشنی از شر  اند که مانع مطلوبیت جهان در اندیشه  فرد می شود.

12- Sigmund Freud



ماه خونین نظامیان در هرات
حمل؛ 

اهمیت 
آمـوزش 

آنـالین

نشان  ۸صبح  روزنامه  سوی  از  شده  گردآوری  آمار 
می دهد که در جریان ماه حمل سال روان خورشیدی، 
و بخش هایی  ولسوالی ها  بر  طالبان  دنبال حمالت  به 
امنیتی  نیروهای  از  تن   ۲۶ دست کم  هرات،  شهر  از 
دست  به  دیگر  تن   ۲۷ و  زخمی  تن  هفت  کشته، 
طالبان اسیر شده اند. در جریان این ماه، حمالت شبانه 
ولسوالی های گوناگون  بر  و حمالت موتر بمب طالبان 
هرات افزایش چشم گیری یافته و برخی اعضای شورای 
و  شبانه  حمالت  به  مبادرت  که  دارند  باور  والیتی 
حمالت موتر بمب، روش جدید جنگ طالبان در هرات 
است. از سوی دیگر، مقام های امنیتی هرات ادعا دارند 
که آنان نیز در پاسخ به حمالت طالبان واکنش  نشان 
داده و حمالت تهاجمی را عقب زده اند. افزایش حمالت 
نامشخص  و  نبردها  گرفتن  شدت  طالبان،  تهاجمی 
استانبول،  صلح  نشست  برگزاری  دقیق  زمان  بودن 
تلفات  و  تداوم جنگ  به  پیوند  در  را  هراتیان  نگرانی 

غیرنظامیان به دنبال داشته است.
هم زمان با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا، میدان های 
نبرد میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالبان در 
بخش های گوناگون هرات داغ شده است. آمار گردآوری 
تنها  که  می دهد  نشان  روزنامه ۸صبح  سوی  از  شده 
در جریان ماه حمل سال ۱4۰۰ خورشیدی، دست کم 
امنیتی در هرات کشته، هفت تن زخمی  نیروی   ۲۶
نظامیان  از  شمار  این  شده اند.  اسیر  دیگر  تن   ۲۷ و 
غوریان،  انجیل،  ُکهسان،  شین دند،  ولسوالی های  در 
مرکز  از  بخش هایی  و  رباط سنگی  کشک  زنده جان، 
شهر هرات، در پی حمالت تهاجمی، انفجار موتر بمب 
و انفجار ماین های کنا ر جاده ای از سوی طالبان کشته، 

زخمی و اسیر شده اند.

عام  دسترس  در  اینترنت  گذشته،  سال  بیست  در 
قرار نداشت و بعد از آن کم کم به بزرگ ترین و در 
اینترنت  شد.  تبدیل  اطالعاتی  پایگاه  دسترس ترین 
ارتباط، خرید، معاشرت، تجارت و  و کمپیوتر روش 
تفکر افراد درباره دانش و یادگیری را تغییر داده است. 
سنتی  روش های  چهره  تغییر  باعث  آنالین  آموزش 
آموزش و پرورش شده و دسترسی به آن گسترده تر 

شده است.
آن  در  که  است  آموزش  نوعی  آنالین  آموزش 
طریق  از  خود  موبایل  و  کمپیوتر  از  دانش آموزان 
اینترنت به آن دسترسی پیدا می کنند. اکثر کسانی که 
می خواهند تحصیالت خویش را به شکل آنالین انجام 
دهند، یا وظیفه تمام وقت دارند، یا خانم خانه هستند 
و یا کسانی اند که از کشورهای دیگر می خواهند در 
یکی از دانشگاه های معتبر جهان در یک کشور دیگر 
ادامه تحصیل دهند. امروز خوشبختانه آموزش آنالین 
در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده و اعتبار آن 

به مثابه تحصیالت حضوری است.
در سال های اخیر به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 
همه  در  و  برجسته  بسیار  آنالین  آموزش  نقش 
حاالت به آن نیاز مبرم احساس شد. در جریان این 
آنالین شد  به شکل  تمام دروس  تقریباً  همه گیری، 
این  از  اکثر دانشگاه ها و مکاتب در سراسر جهان  و 
روش برای ادامه دروس استفاده کردند. این امر باعث 
تغییر در ساختار و دیدگاه ها در مورد آینده آموزش و 
پرورش در سراسر جهان شد. با وجود این که آموزش و 
پرورش آنالین بسیاری از خالهای آموزشی را پر کرد؛ 
اما بازهم هرگز نتوانست جایگاه آموزش حضوری را 

به خود اختصاص دهد و به همان کیفیت ارایه شود.
فعاًل در مورد آموزش آنالین دو دیدگاه مطرح است. 
اول، این که شرایط اخیر همه گیری ویروس کرونا باعث 
شد که جهان توجه بیش تری به آموزش آنالین بکند 
و نیاز این نوع آموزش بیش تر از هر روزی احساس 
وارد  امر  این  است  ممکن  آینده  در  بنابراین،  شود. 
تغییرات بیش تری گردد و بیش تر آموزش های آینده 
به شکل آنالین انجام شود و این امر باعث می شود که 

شام یک شنبه، بیست ودوم حمل، به دنبال انفجار یک 
ماین جاده ای در حوزه یازدهم پولیس هرات، سه سرباز 
پولیس کشته شدند. این رویداد در منطقه قادرآباد شهر 
هرات روی داد. پیش از آن هم در چند رویداد جداگانه، 
آماج  در شهر هرات  پولیس  امنیتی  برخی حوزه های 

حمالت موتر بمب قرار گرفته بود.
حمل  ماه  جریان  در  هرات،  شین دند  ناامن  ولسوالی 
سال روان خورشیدی، گواه افزایش چشم گیر حمالت 
تهاجمی و برخی حمالت انفجاری طالبان بود. در یکی 
انفجار یک موتر بمب، دست کم  به دنبال  از رویدادها، 
از  دیگر  تن  دو  باختند.  جان  امنیتی  نیروی  چهار 
نیروهای امنیتی نیز در حمالت گوناگون طالبان در این 
ولسوالی کشته شدند. در کنار شین دند، ولسوالی های 
مناطق  از  و  هرات  شهر  غرب  در  غوریان  و  ُکهسان 
راهبردی که با کشور ایران مرز مشترک دارد، طی ماه 
گذشته گواه افزایش ناامنی و حمالت تهاجمی طالبان 
بر مواضع نیروهای امنیتی بود. ولسوالی زنده جان، یکی 
دیگر از ولسوالی های غربی هرات نیز گواه نبردها میان 

طالبان و نیروهای امنیتی بود.
در اواخر ماه حمل، به دنبال انفجار موتر بمب بر یک 
پاسگاه پولیس در ولسوالی زنده جان هرات، دست کم 
روایت  به  شدند.  کشته  امنیتی  نیروهای  از  تن  سه 
خسارت های  انفجار،  این  وقوع  پی  در  امنیتی،  منابع 
مالی زیادی به غیرنظامیان وارد آمد و برخی خانه های 
تازه ترین  در  شد.  تخریب  انفجار  شدت  از  مسکونی 
مورد از حمالت تهاجمی و انفجاری طالبان، به دنبال 
ولسوالی غوریان هرات، دست کم  انفجار موتر بمب در 
نیروی  و سه  مردمی کشته شدند  نیروی خیزش  دو 
خیزش مردمی به همراه ۱۲ غیرنظامی زخم برداشتند. 

همان اندازه کم تر است.

ج- دسترسی به آموزش باکیفیت در تمام نقاط 
به  را  جهان  اینترنت،  به  دسترسی  امروزه  جهان: 
دهکده کوچکی تبدیل کرده است. این امر باعث شده 
است تا هر فرد بتواند از خانه یا محل کار خویش در 
معتبرترین دانشگاه های جهان به شکل آنالین ادامه 

تحصیل دهد.

د- مدریت بهتر زمان: دانشجویان می توانند به طور 
دل خواه خویش زمان صنوف آنالین را انتخاب کنند و 
با تمرکز و توجه بیش تری در زمان مناسب به دروس 

خویش ادامه دهند.

ح- دسترسی گسترده: در آموزش آنالین می توان 
داشت  دسترسی  اطالعات  به  گسترده ای  شکل  به 
معلومات  دانشجویان  که  می شود  باعث  امر  این  و 
خویش را در رشته های مورد عالقه شان با استفاده از 
کورس های آنالین با هزینه بسیار کم و یا هم رایگان 

به شکل چشم گیری باال ببرند.
دارد،  زیادی  مزایای  آنالین  آموزش  این که  کنار  در 
آن  از  نمی توان  که  دارد  نیز  معایبی  حال  عین  در 

چشم پوشی کرد.

معایب آموزش آنالین
دانش جویان  اکثر  عالقه مندی:  عدم  الف- 
کمپیوتر  پشت  را  زیادی  مدت  که  ندارند  عالقه 
گوش  استادان  حرف های  به  و  بنشینند  موبایل  یا 
که  است  شده  دیده  موارد  اکثر  در  بنابراین،  دهند. 
دانش جویان در صنوف آنالین حضور کم تری نسبت 

به صنوف حضوری دارند.

در نخستین روز ماه حمل سال ۱4۰۰ خورشیدی، شش 
سرباز سرحدی ارتش در ولسوالی رباط سنگی در شمال 
هرات کشته شدند. منابع معتبر امنیتی می گویند که 
در پی انفجار یک ماین، شش سرباز نیروهای سرحدی 
یک  در  شدند.  کشته  ارتش  تولی  فرمانده  شمول  به 
رویداد دیگر، روز سه شنبه، دهم حمل، موتر آمر کشف 
کمیساری گمرک اسالم قلعه هدف ماین قرار گرفت که 
در پی آن، آمر کشف نقطه صفری کمیساری گمرک 
اسالم قلعه هرات و یک سرباز محافظش زخم برداشتند.

افزون بر این، در پی وقوع یک انفجار بر پاسگاه امنیتی 
ولسوالی  مربوطات  از  »کمرکالغ«  منطقه  در  پولیس 
انجیل هرات، دو سرباز پولیس زخم برداشتند و یک 
سرباز دیگر کشته شد. این پاسگاه امنیتی در امتداد 
از  بزرگ راه هرات - تورغندی موقعیت دارد. در یکی 
به  امنیتی،  نیروهای  بر  طالبان  حمالت  خونین ترین 
ولسوالی  »موسی آباد«  تولی  بر  طالبان  حمله  دنبال 
غوریان هرات، ۱۶ نیروی سرحدی ارتش اسیر و سه تن 
دیگر کشته شدند. طالبان ادعا دارند که در این حمله، 
تولی موسی آباد را به گونه کامل تصرف کردند و هشت 
سرباز به شمول فرمانده تولی کشته و ۱۱ نفر دیگر به 

شمول معاون تولی اسیر شدند.
بامداد  طالبان  جنگ جویان  حمله،  این  با  هم زمان 
ولسوالی  »کمانه«  منطقه  بر  حمل،  بیستم  جمعه، 
ُکهسان هرات حمله کردند که در پی آن ۱۱ نیروی 
زخمی  نفر  یک  نفر کشته،  دو  اسیر،  ارتش  سرحدی 
ادعا  طالبان  هم چنان  شدند.  ناپدید  دیگر  نفر  سه  و 
دارند که پاسگاه نیروهای سرحدی ارتش را در منطقه 
کمانه ولسوالی ُکهسان برای چند ساعت تصرف کردند. 
در یکی دیگر از حمالت مرگ بار بر نیروهای امنیتی، 

در این نوع آموزش اصالحات بیش تری انجام شود تا 
موثریت آن را بیش از پیش باال ببرد.

دارد.  آموزش حضوری  ارزش  به  اشاره  دوم،  دیدگاه 
علمی  نیازهای  که  است  نتوانسته  آنالین  آموزش 
این  و  سازد  برآورده  را  دانش آموزان  و  دانش جویان 
به  نسبت  کم تری  کیفیت  از  مراتب  به  آموزش  نوع 
آموزش حضوری برخوردار است و شاگردان هرگز با 
آنالین  به شکل  را  تمام دروس خویش  عالقه مندی 
پیش برده نتوانسته اند که این امر باعث شده است، 
به اهمیت آموزش حضوری بیش از هر زمان دیگری 

پی برده شود.
به طور کل، نظر به شرایط هر روشی از آموزش، چه 
حضوری و چه غیرحضوری نظر به شرایط از اهمیت 
خاصی برخوردار است و نمی توان از نقش موثر آن در 

دنیای امروز چشم پوشی کرد.

مزایای آموزش آنالین

الف- دسترسی آسان و سریع: در آموزش آنالین 
دانش جویان می توانند به طور سریع و آنالین از خانه 
و یا محل کارشان به درس دسترسی داشته باشند، 
دانشگاه  به  رفتن  در  را  خویش  وقت  این که  بدون 
زمانی  هر  دانش جویان  روش،  این  در  بدهند.  هدر 
که بخواهند می توانند به درس خویش ادامه دهند، 
امور روزمره شان کدام خللی  یا  این که در کار  بدون 

وارد شود.

ب- هزینه های کم تر: در آموزش آنالین نسبت به 
آموزش حضوری، هزینه ها کم تر است؛ چون در این 
نوع آموزش از نیروی انسانی، امکانات و فضای کم تر 
استفاده می شود؛ بنابراین، هزینه های تحصیل نیز به 

به هدف  موتر بمب  رسیدن  از  پیش  امنیتی  نیروهای 
اصلی ، آن را از بین بردند و از بروز تلفات گسترده جانی 

جلوگیری شد.
چندی پیش طالبان با نشر اعالمیه هایی که در میان 
به  شد،  دست به دست  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
هراتیان هشدار دادند که قصد انجام حمالت انفجاری 
بر مواضع نیروهای امنیتی را دارند و مردم از نزدیک 
شدن به این بخش ها، برای حفظ جان شان خودداری 
کنند. هم زمان با افزایش حمالت انفجاری و تهاجمی 
که  دارند  باور  والیتی  شورای  اعضای  برخی  طالبان، 
موتر بمب، روش جدید  انفجار  و  انجام حمالت شبانه 
جنگ طالبان در هرات است. توریالی طاهری، معاون 
جدید  روش  این  که  دارد  باور  هرات،  والیتی  شورای 
جنگ طالبان، تلفات زیادی از نیروهای امنیتی گرفته 

است.
ادعا دارند که  امنیتی هرات  از جناب دیگر مقام های 
آنان نیز در پاسخ به حمالت طالبان، واکنش  نشان داده 
و حمالت تهاجمی را در چندین ولسوالی  عقب زده اند. 
هرچند شمار دقیق تلفات جنگ جویان طالبان در ماه 
حمل مشخص نیست، اما به روایت مقام های امنیتی 
نیروهای  با  نبرد  در  طالب  جنگ جوی  ده ها  هرات، 

امنیتی کشته شدند.
نبرد  تهاجمی طالبان، شدت گرفتن  افزایش حمالت 
برگزاری نشست صلح  دقیق  زمان  بودن  نامشخص  و 
استانبول، نگرانی هراتیان را در پیوند به افزایش تلفات 
و  مدنی  فعاالن  است.  داشته  دنبال  به  غیرنظامیان 
ساکنان هرات، از شدت گرفتن نبردها نگرانی دارند و 
چشم انتظار مشخص شدن زمان برگزاری نشست صلح 

استانبول به امید پایان جنگ در کشور هستند.

محیط های  آموزش:  برای  نامطلوب  محیط  ب- 
آموزشی برای آموزش حضوری طوری طراحی شده 
در  دانش جویان  برای  آن جا  در  امکانات  تمام  که 
نظر گرفته شده است و شاگردان در آن محیط در 
دروس خویش  اشتیاق  و  دل گرمی  با  هم دیگر  کنار 
محیط  آنالین  آموزش  در  اما  می برند؛  پیش  به  را 
نیست  مناسب  دانش جویان  برای  کار  یا محل  خانه 
و فضای اجتماعی نیز وجود ندارد تا دانش جویان با 
بنابراین،  ببرند.  پیش  را  عالقه مندی دروس خویش 

برای شان این محیط کسل کننده و خسته کن است.

اینترنت  موارد  اکثر  در  تخنیکی:  مشکالت  ج- 
ضعیف، قطع و وصل شدن اینترنت، نداشتن برق و 
مشکالت تخنیکی کمپیوتر و یا موبایل باعث می شود 
که در روند آموزش سکته گی ایجاد شود و این روند را 

به شکل موقت مختل بسازد.

از  بعضی  در  عملی:  دروس  در  مشکالت  د- 
بنابراین،  است.  عملی  کار  به  نیاز  علمی  رشته های 
زیاد  مشکالت  باعث  امر  این  آنالین  محیط های  در 

می شود.

ح- عدم شفافیت در امتحانات: زمانی که امتحان 
به شکل آنالین برگزار می شود، امکان تقلب در آن 
بیش تر می شود و محصالن می توانند به راحتی با اتکا 
به این موضوع توجه کم تری به دروس خویش داشته 

باشند.
در اخیر می توان گفت که هم آموزش آنالین و هم 
آموزش حضوری، هرکدام از جایگاه خاصی در جهان 
نیازمندی  و  شرایط  به  نظر  و  است  برخوردار  امروز 
می توان در مورد این دو نوع آموزش بحث کرد. به طور 
مثال، کسانی که آموزش آنالین را انتخاب می کنند، 
هدف خاصی برای این کار دارند؛ یا وظیفه تمام وقت 
و  مرکزی  شهرهای  به  راه  دوری  به  نظر  یا  دارند، 
این شهرها،  بودوباش در  و مصارف  هزینه رفت وآمد 
بعضی  یا هم  و  انتخاب می کنند  را  آموزش  نوع  این 
اشخاص می خواهند که از هر نقطه جهان در بهترین 
دانشگاه های جهان به تحصیل بپردازند. بنابراین، نظر 
که  گفت  می توان  عالقه مندی  و  هدف  شرایط،  به 
آموزش آنالین موثریت خاص خود را دارد و می تواند 

جایگزین بسیار خوبی برای آموزش حضوری باشد.
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تکاپوی بی ثمر پس از تحصیل

روند بازسازی یک آبده تاریخی 
در پنجشیر آغاز شد

کار  پنجشیر  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
ترمیم و مرمت ساختمان برج ترصد »بته پر« را در 
این والیت آغاز کرد. مسووالن ریاست اطالعات و 
فرهنگ می گویند که این آبده تاریخی در منطقه 
ده دادوی ولسوالی دره پنجشیر موقعیت داشته و در 
گذشته ها از آن به خاطر ترصد و پیش برد امور نظامی 
استفاده می شده است. عبدالودود علی مردان، رییس 
اطالعات و فرهنگ والیت پنجشیر، در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح گفت که این آبده تاریخی موسوم به 
برج ترصدی »بته پر« است که قدمت آن به یک صد 

و هفتاد سال قبل از امروز بر می گردد.
به گفته وی، آنان با تالش های زیاد این آبده تاریخی 
امروز  و  کرده  کشور  فرهنگی  میراث های  ثبت  را 
علی مردان  هستند.  آن  مرمت  و  بازسازی  شاهد 
برای  تاریخی  مکان های  بازسازی  و  »احیا  افزود: 
از کارهای  افغانستان و نسل نو کشور یکی  تاریخ 
مصمم  نیز  حکومت  خوش بختانه  و  بوده  بنیادی 
به  کند.«  بازسازی  را  تاریخی  مکان های  تا  است 
گفته علی مردان، این آبده تاریخی با ارتفاع دوازده 
متر در چهار طبقه، به شکل مربع، به گونه خامه و 
اعمار شده  با ظرافت های معماری مروج آن وقت 
است. وی تصریح کرد که برای بازسازی این آبده 
تاریخی وزارت اطالعات و فرهنگ کشور نزدیک به 
سه میلیون افغانی را هزینه کرده است تا به یکی از 

جاذبه های دیدنی به گردش گران مبدل شود.
در همین حال محمد امین صدیقی، معاون والیت 
پنجشیر، در برنامه افتتاح مرمت این آبده تاریخی 
تاریخی  مکان های  چنین  بازسازی  که  گفت 
خاطره های نیاکان را در ذهن هر انسانی زنده نگه 
خواهد داشت. به گفته صدیقی، موجودیت آبده های 
تاریخی  قدمت  بازگو کننده  و  تمدن  نماد  تاریخی 

شهر  در  من  که  می شود  ماهی  شش  پنج  حدوداً 
نام  این  بخارا،  می کنم.  کتاب فروشی  فیض آباد 
زیبا  همه چیز  بدخشان  در  است.  من  کتاب فروشی 
است. طبیعتش سبز و دلگشا، زنانش سروقد پری پیکر 
و مردانش فرزانه و سخن پرور. این ها سخنانی بود که 
آشنایان دانشگاهی ام در کابل درباره بدخشان و مردم 
آن به من می گفتند. نمی خواهم پنهان کنم؛ برخی 
دیگر درباره ما نظر خوشی نداشتند. من نمی دانستم 
کدام درست بود؟ ته دلم می گفت که سخن دومی 
بیش تر برازنده ما است. به هر روی، پس از تحصیل به 
فیض آباد آمدم. پیش از این فیض آباد را ندیده بودم. 
دهکده ما با کوه هایی که سر بر آسمان داشتند، از 
چهارسو محصور شده بود و من به مدت هجده سال 
آن  در  داشتم  آرزو  که  زندانی  بودم؛  زندانی  آن  در 
بیش تر بمانم و هنوز هم می خواهم به آن برگردم. 
اما فیض آباد، تنها شباهتش با روستای ما این بود که 
ساختمان هایش مانند کوه های اطراف قریه ما سر بر 
آسمان دارند و سقف آن را می خراشند. رستورانت ها 
مجلل بود و فروشگاه ها شلوغ. کتاب خانه ها اما کم پیدا، 
فقیر و بدقواره. آیا این شهر نباید کتاب خانه ای داشته 
باشد که برازنده شکوه آن باشد؟ این پرسش مدام در 
ذهنم بزرگ و بزرگ تر می شد، تا این که نه ماهگی اش 
به  تاریک ذهن من  و  تنگ  دنیای  از  و  آمد  به سر 

دنیای فراخ بیرون گریخت.
کاری  بخواهیم  هرگاه  کرده ایم،  عادت  آدمیان  ما 
چون  کنیم.  اندیشه  آن  فرجام  درباره  دهیم،  انجام 
حساب وکتاب این کار از دست خودم ساخته نبود، 
با دوستان نزدیکم رای زنی کردم. هر یکی در گوشم 
حدیث طوالنی خواند. راستش را بخواهید سخن های 
بیش تر آنان را نمی فهمیدم، شاید خودشان هم نیک 
نمی دانستند که چه می گویند. در این میان، ابله ترین 
چرس فروشی  که  گفت  من  به  نیشخندکنان  آنان 
کنم بهتر است و راست هم می گفت. در این شهر 
کاسب  جیب  در  بیش تری  سرمایه  چرس فروختن 
واریز می کند. عجیب نیست؟ جهان ما قلمرو نمایش 

رستورانت، جوانی را می بینم؛ سیما و ظاهرش می گوید 
که از آن پولدارها است. هر روزی که می آید لباس 
دیگری بر تن کرده و کفش دیگری پوشیده است، 
در دستش هست که هیچگاه عوضش  اما یک چیز 
نمی کند: یک کتاب کهنه که پنج ماه می شود من 
آن را دستش می بینم. خدا می داند از چه زمانی در 
دستش بوده است و تا چه زمانی در دستش خواهد 
ماند. نام کتاب این است: لطفاً گوسفند نباشید. اکنون 
می فهمم چرا اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و 
جمهوری  ریاست  همیشه گی  نامزد  عبداهلل  عبداهلل 
و هم گرگ  آنان هم چوپان  بلی،  است.  این کشور 
از لطفاً  این جا هیچ کس بیش تر  این مردم اند؛ چون 

گوسفند نباشید، کتاب نمی خواند.
این گونه است؟  با خود می اندیشم که چرا وضعیت 
حقیقت این است که وضعیت فرهنگی افغانستان به 
طور کلی و از بدخشان که گوشه ای از آن است، در 
گذشته های دور ریشه دارد و میراث راستین اجداد 
ما است. میراث حقیقی پادشاهان دلیر و جنگاور ما. 
نیاکانی که جز جنگ، خشونت و  میراث پادشان و 
پرخاش علیه یک دیگر چیز دیگری را برای آینده گان 
به جا نگذاشتند. بدخشان که بعضی از مردم کشور به 
آن فرهنگی می گویند، از این مهم بسیار خالی است. 
حتا در تمام سال یک محفل فرهنگی، یک نشست 
علمی، یک کنفرانس و باالخره یک چیز امیدبخش 
در آن برگزار نمی شود، تا دل امثال ما به آینده گرم 
و امیدوار شود. شهر پولیس و طالب و حزب التحریر 
از  مسایلی  و  جهاد  و  جنگ  قصه های  شهر  است. 
این دست که یک سر بیهوده اند و جامعه انسانی به 

هیچ کدامی از آن ها نیاز ندارد.

نگهداری آن با دولت همکاری کرده و هم چنان برای 
تامین امنیت گردش گران با آن ها همکار باشند.

ده دادوی  روستای  باشنده  سمندری،  غالم اکبر 
والیت پنجشیر، به روزنامه ۸صبح گفت: »پنجشیر 
آبده های تاریخی زیادی را در خود دارد. امیدوار یم 
باز سازی  دولت  توجه  با  نیز  دیگر  مکان های  که 

شود.«
آگاهان نیز می گویند که جنگ و خشونت های چند 
دیگر،  مشکالت  کنار  در  افغانستان  در  اخیر  دهه 
که  کرده  نابود  را  تاریخی  مکان های  از  بسیاری 
اکنون با تالش های یونیسکو، حکومت نیز مصمم 
شده است تا به احیای مکان های تاریخی اقدام کند.
بازسازی  روند  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
برخی از آبده های تاریخی در شماری از نقاط کشور 
در  مسووالن  پیش  ماه  یک  بود. حدود  آغاز شده 
این  در  توپ دره  استوپه  که  کردند  تصریح  پروان 

والیت بازسازی شده است.

دکانی کرایه کردم، میز و چوکی و قفسه های کتاب 
از این طرف و آن طرف برای خودم دست وپا کردم. 
کتاب ها را بر حسب موضوعات و نویسنده گان تنظیم 
کردم. قسمت عمده کتاب های من، کتاب فلسفی یا 
ستاره گان  شاهکارهای  و  فیلسوفان  آثار  بود؛  رمان 
آسمان داستان نویسی. می خواهید چندتا از رمان هایم 
را نام ببرم؟ بینوایان از هوگو، جنایت و مکافات و بقیه 
از  آنا کارنینا و...  آثار داستایوفسکی، جنگ و صلح، 
تولستوی و کتاب های دیگری بر همین منوال. گمان 
می کردم که حاال نوبت آن رسیده است که کتاب های 
صاحب  کتاب  هر  و  شوند  پراکنده  شده،  گردآوری 

اصلی خودش را پیدا کند.
و  می شوند  روز  به  تبدیل  آهسته  آهسته  ساعت ها 
روزها به بلوغ می رسند و ماه را به دنیا می آورند. من 
تا شام منتظر کسی هستم که درب  بام  از  هر روز 
دکانم را باز کند. کم تر کسی به این جا سر می زند. 
این درب روزانه بیش از چندبار باز و بسته نمی شود؛ 
اول روز خودم آن را باز می کنم و درونش می نشینم و 
آخر روز بدون این که دوباره باز شده باشد، آن درب را 
قفل می کنم و به خوابگاهم می روم. کسانی هم دنبال 
را درخواست  اما بیش تر کتاب هایی  کتاب می آیند، 
می کنند که به لعنت شیطان هم نمی ارزد. کسانی هم 
که از کتاب های من می خواهند یکی را بگیرند، غالباً 
بر سر قیمت توافق نمی کنیم؛ چون آنان می خواهند 
با پولی کتاب بخرند که برای خوردن یک  وعده غذا 
کفایت نمی کند. انگار تنها مشتری واقعی این کتاب ها 
تنها خود من بوده ام. در پهلوی کتاب فروشی بخارا 
رستورانتی است پرمشتری. هر روزه ده ها و شاید هم 
صدها نفر آن جا می روند. در میان مشتریان روزانه آن 

کشور است. صدیقی افزود: »چنین مکان هایی نشان 
افغانستان و والیت های کشور چه قدر  می دهد که 
تاریخ کهن و با افتخار دارند و این مسوولیت نسل 
به  باره  این  در  را  مردم  تا  است  افغانستان  جدید 

آگاهی برسانند.«
ریاست  سرپرست  نجرابی،  محمد آقا  هم  سویی  از 
فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  تاریخی  آبدات  حفظ 
می گوید که ترمیم و مرمت این آبده مطابق قوانین 
در  آن چه  حفظ  با  بین المللی  کانوانسیون های  و 
گفته  به  می گیرد.  صورت  است،  بوده  گذشته 
و  ترمیم  کار  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نجرابی، 
مرمت این آبده را با در نظرداشت مواد به کار گرفته 

شده در آن، به پیش خواهد برد.
با  پنجشیر  والیت  در  مردم  از  برخی  حال  این  با 
تاریخی،  آبده  این  مرمت  کار  آغاز  از  استقبال 
می گویند هر گاه چنین مکان های تاریخی در کشور 
بازسازی شود، آنان تالش خواهند کرد تا در حفظ و 

شگفتی ها است. گاهی سخن های حکیمانه از دهان 
ابلهان تراوش می کند؛ ولی ما آن را جدی نمی گیریم. 
اگر جهان بر مراد ابلهان ساخته می شد، خدا می داند 
نه؟  یا  بود  ترسناک تر  و  زشت تر  اکنونش  از  که 

نمی دانم؛ در واقع گمان نمی کنم.
ولی این حرف ها روی من تأثیری نداشت و من کار 
با  است.  من  ذات  در  انگار حماقت  کردم؛  را  خودم 
یاری می جویم؛  بدخشان  بزرگان  از  اندیشیدم  خود 
معرفی  فرهنگی  مراکز  به  مرا  می خواهم  ایشان  از 
چه  آخ  کنم.  فراهم  کتاب  کم تر  بهای  با  تا  کنند 
که  بودم  کرده  فراموش  چگونه  ناشیانه ای!  اندیشه 
دانایی همان گردبادی است که درخت قدرت آنان 
را از ریشه بیرون می کشد. چگونه ندانستم که کتاب 
و  را می سوزاند  آنان  آتشی است که خرمن شهرت 
آگاهی زهری است که کام عزت آن نامردمان را تلخ 
می کند. نباید از یاد می بردم که فقر همان لجن زاری 
است که گل قدرت آنان تنها در آن می تواند بشگفد. 

پس باید بکوشند دیگران را در فقر نگه دارند.
کردم.  آغاز  پارلمان  در  بدخشان  نماینده گان  از 
رسیدن به نزد آنان هم مانند گذشتن از هفت خوان 
رستم بود. باید برای دیدار آنان دست کم دو چیز را 
افغانی و دوم، دو هفته  هزینه می کردم: یکی، هزار 
زمان. هزینه ها را پرداختم؛ اما دست آوردم یک صفر 
آیینه ای شد  آنان  مالقات  البته  بود.  بزرگ  و  کالن 
سیاست مداران  و  سیاست  زشت  تصویر  آن  در  که 
را ببینم. خانه های شاهانه آنان با کاشانه های محقر 
آنان  که  بگویم  نبود. می خواهم  مقایسه  قابل  مردم 
نماینده گان مردم نبودند؛ هیچ چیزشان شبیه مردم 
نبود؛ نه پوشاک، نه خوراک و خانه. پس چرا آنان را 

نماینده گان خوانده ایم؟ بماند.
دیگر  حماقت  باید  نبود؛  کافی  نخستین  حماقت 
می کردم. به راستی آیا می دانستید که تمدن ما آدمیان 
چقدر محصول حماقت ها است؟ اما حماقت من از آن 
حماقت های سازنده و شگفت انگیز نبود. حماقت من 
به اندازه خودم کوچک بود. از دوستان و خویشاوندانم 
پول قرض کردم، کتاب خریدم و به فیض آباد آوردم. 
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در همین حال محمد امین 
صدیقی، معاون والیت 

پنجشیر، در برنامه افتتاح مرمت 
این آبده تاریخی گفت که بازسازی چنین 

مکان های تاریخی خاطره های نیاکان 
را در ذهن هر انسانی زنده نگه خواهد 
داشت. به گفته صدیقی، موجودیت 

آبده های تاریخی نماد تمدن و بازگو کننده 
قدمت تاریخی کشور است. صدیقی 

افزود: »چنین مکان هایی نشان می دهد 
که افغانستان و والیت های کشور 

چه قدر تاریخ کهن و با افتخار دارند و این 
مسوولیت نسل جدید افغانستان است تا 

مردم را در این باره به آگاهی برسانند.«
از سویی هم محمد آقا نجرابی، 

سرپرست ریاست حفظ آبدات تاریخی 
وزارت اطالعات و فرهنگ، می گوید که 
ترمیم و مرمت این آبده مطابق قوانین 
و کانوانسیون های بین المللی با حفظ 

آن چه در گذشته بوده است، صورت 
می گیرد. به گفته نجرابی، وزارت اطالعات 
و فرهنگ کار ترمیم و مرمت این آبده را با 

در نظرداشت مواد به کار گرفته شده در 
آن، به پیش خواهد برد.

با این حال برخی از مردم در والیت پنجشیر با 
استقبال از آغاز کار مرمت این آبده تاریخی، 

می گویند هر گاه چنین مکان های تاریخی 
در کشور بازسازی شود، آنان تالش 

خواهند کرد تا در حفظ و نگهداری آن با 
دولت همکاری کرده و هم چنان برای 

تامین امنیت گردش گران با آن ها همکار 
باشند.

شایق قاسمی

شیرنظر یما
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تنگنای سخت زنده گی مهاجران در ایران؛

افغان  مهاجران  از  زیادی  پیام های  روزها  این 
دختر  پیام  یک  در  می رسد.  دستم  به  ایران  در 
جوانی برایم نوشته است: »ما مهاجرین در ایران، 
نه  نیست،  ما  غم  در  کسی  فراموش شده گانیم. 
هیچ.  که  هم  سفارت مان  و  افغانستان  نه  ایران، 
در  افغانستان  سفارت  ببرد،  آب  را  مهاجرین 
تهران را خواب می برد.« مهاجر دیگری گفته بود: 
ارایه  به شرط  مرغ  و  روغن  مانند  روزانه  »ارزاق 
کارت ملی ایرانی فروخته می شود، ما چه کنیم؟ 
چون مهاجریم، از گرسنه گی بمیریم؟ باید بمیریم 
تا به چشم بیاییم؟ تا از مشکالت می گیم، همه 
اما  برو،  می گن چه جبر است در کشور خودت 
کاش به جای قضاوت کسی بفهمد ناچاری یعنی 
چه.« این پیام ها در حالی رسیده است که وزارت 
مهاجرین و عودت  کننده گان از افزایش بازگشت 
مهاجرین افغان در ایران به کشور در سال ۱۳۹۹ 
مسووالن  گفته  به  است.  داده   خبر  خورشیدی 
رسانه ای این وزارت، در سال گذشته ۸۶۰ هزار 
نفر به کشور بازگشته اند که بخش عمده آن ها از 
ایران آمده اند. این ها به دلیل مشکالت اقتصادی 
و  داوطلبانه  بازگشت  بیکاری،  و  کرونا  سایه  در 
بعضاً اجباری داشته اند. کرونایی که فقط در موج 

اول در ایران سبب فوت ۱۸۰ مهاجر شد.
کمیشنری  عملیاتی  معاون  اوبو،  اکوت  جورج 
پناهنده گان  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 
در حمل سال گذشته خورشیدی در سفری به 
افغانستان از تالش جدی این سازمان در راستای 
بهبود وضعیت مهاجران و بی جا شده گان داخلی 
پاکستان  به  او که سفرهایی  بود.  داده  اطمینان 
اطمینان  که  بود  ورزیده  تاکید  داشت،  ایران  و 
مشکالت  حل  در  می تواند  آینده  از  بخشیدن 
پناه جویان و بازگشت آن ها به کشور کمک کند. 
او این صحبت ها را در اوج موج نخست پاندمی 
مقام های  دیگر  از سوی  بود.  کرده  مطرح  کرونا 
ایرانی و اتشه امور مهاجران سفارت افغانستان در 
تهران سال گذشته از توجه به وضعیت زنده گی 
ایرانی  مهاجران و عدم تبعیض میان شهروندان 
اما آن چه در  افغان خبر داده بودند،  و مهاجران 
الیه های مختلف زنده گی مهاجران در بیش از یک 
 سال اخیر مشاهده می شود، حاکی از بی توجهی ها 
ایران است؛ مهاجرانی که  افغان در  به مهاجران 
اقتصاد آن ها در سایه کرونا و قرنطین ، با تهدیدات 

زیادی مواجه شده است. 

ارزاق روزانه در بدل ارایه کارت ملی ایرانی
شغل های  دارای  اغلب  ایران  در  افغان  مهاجران 
فصلی، کارگری و روزمزد هستند که قرنطین و 
سایه  در  میزبان  کشور  در  حاکم  دشوار  شرایط 
تهدید  با  را  گروه  این  دیگران  از  بیش  کرونا، 

امیدواری کرد که کشورهای میزبان مانند ایران 
و پاکستان با درک شرایط، برخورد مناسب تری 
که  گفت  باید  البته  باشند.  داشته  مهاجران  با 
زاهدان،  در  مهاجران  وزارت  نماینده گی های 
مشهد و تهران فعال بوده و در جریان مشکالت 
مهاجران از جمله کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد 

آن ها، قرار دارند.
او در ادامه افزود که در ایران حدود ۲.4 میلیون 
مهاجر و در داخل افغانستان حدود چهار میلیون 
بی جا شده هستند. افزون بر این در پاکستان نیز 
۲.۵ میلیون مهاجر حضور دارند که در مجموع 
کشورها،  دیگر  و  هم جوار  کشورهای  شمول  به 
دارد  پناهنده  و  مهاجر  میلیون   ۶.۵ افغانستان 
با  آن ها  از  زیادی  شمار  اقتصادی  نظر  از  که 
باید  را  این  گفت،  انصاری  مواجه اند.  مشکالت 
برای  نیز  حکومت  امکانات  که  داشت  نظر  در 
رسیده گی به تمامی آن ها محدود است. او افزود: 
»مشکالت مطرح شده از سوی شما به  طور جدی 
پی گیری می شود و با وجود درک مشکالت کشور 
میزبان در شرایط کرونایی، از ایران می خواهیم تا 
ضمن برخورد مناسب و توجه به کرامت انسانی 
مهاجران، در قسمت حل مشکالت اقتصادی نیز 
افغان ها را در نظر بگیرند. البته این نکته نیز نباید 
ناگفته بماند که ما با همکاری نهادهای مختلف و 
همکار و هم چنین اتشه امور مهاجران در ایران، 
بسته های صحی را به درب منازل مهاجران انتقال 
تهیه  قسمت  در  نهادها  برخی  هم چنین  و  داده 
مواد غذایی برای مهاجران کمک کردند. اتحادیه 
اروپا نیز در شرایط کرونایی بودجه هنگفتی را به 
مبلغ ۱۳ میلیون یورو در قسمت مبارزه با کرونا 
کار هم  آن  داد که  اختصاص  تعلیم مهاجران  و 
در  رایگان  خدمات  ارایه  سبب  و  گرفت  صورت 

زمینه کرونا به مهاجران شد.« 
در  ایران  در  افغان  مهاجر  فوت ۱۸۰  از  انصاری 
موج نخست کرونا خبر داد و تاکید کرد که آمار 
جدید با توجه به پی گیری ها از تلفات کرونا در 
میان مهاجران در این کشور، در دسترس نداریم. 
 ۱۳۹۹ سال  ابتدای  از  که  افزود  هم چنین  وی 
خورشیدی تا پایان سال، ۸۶۰ هزار تن به کشور 
بازگشتند که بخش عمده آن ها از ایران آمده اند 
و شماری از پاکستان، ترکیه و اروپا. علت اصلی 
ایران در سایه  اقتصادی  بازگشت، رکود  افزایش 
کرونا بوده است. البته باید این نکته را نیز مطرح 
ابتدای سال ۱4۰۰ این روند کاهش  از  کرد که 

یافته است.
عالی  کمیشنری  که  است  حالی   در  این 
اعالم  اخیراً  متحد  ملل  سازمان  پناهنده گان 
فاقد  پناه جوی  هزار   ۱۲۰ به  که  است  کرده 
برای  ایران،  اقامتی معتبر آسیب پذیر در  مدرک 
هزینه های خدمات درمانی در این کشور، کمک 
که  همسایه  کشور  می رود  انتظار  است.  کرده 
از مهاجران در شعارهای  در چهار دهه میزبانی 
عمیق  اشتراکات  و  هم دلی  هم زبانی،  از  مختلف 
فرهنگی و تاریخی سخن می زند، عالوه بر ارایه 
و  متوازن  توزیع  و  مهاجران  به  خدمات   درست 
مکمل کمک های جامعه جهانی، کرامت انسانی 
مهاجران را فراموش نکرده و از طریق رسانه های 
همه گانی به شهروندان خود نیز این اصل مهم را 
تاکید کند. هم چنین دولت افغانستان نباید از یاد 
ببرد که بخشی از شهروندانش به دلیل جنگ و 
ناامنی مجبور به ترک وطن شده و حاال در هر 
نقطه ای که مهاجر شده باشند، نیازمند حمایت 

و توجه هستند.

شاگرد نانوا گفت بقیه اش برای امنیتی است که 
این جا داری و در وطنت نداری و با حالت تمسخر 

خندید.«
که  او  است.  ایران  در  مهاجران  دیگر  از  ریحانه 
با  می کند،  زنده گی  تهران  در  و  است  دانشجو 
ارسال پیامی گفته است: »ما مهاجران در ایران، 
نه  نیست،  ما  غم  در  کسی  فراموش شده گانیم. 
هیچ  که  هم  سفارت مان  و  افغانستان  نه  ایران، 
رسیده گی به وضعیت مشکالت ما ندارد. مهاجران 

را آب ببرد، سفارت ما را خواب می برد.« 

سکوت سفارت و پاسخ وزارت امور خارجه؛ 
»نیازی به تشبث سفارت نیست«

برای پی گیری، موضوع ابتدا با سفارت افغانستان 
از  پاسخی  اما  شد،  گذاشته  میان  در  تهران  در 
هیواد،  گران  نشد.  دریافت  سفارت  این  جانب 
به  رابطه  این  در  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
خریداری  قسمت  »در  گفت:  ۸ صبح  روزنامه 
اجناس و امتعه، برخورد با افغان ها شبیه برخورد 
با ایرانی ها است. ضمناً باید گفت  که قیمت امتعه 
افزایش یافته و وضعیت اقتصادی عمومی مناسب 
نیست. شرایط کرونا یک عامل عمده دیگر برای 
افزایش قیمت ها و افزایش نرخ بیکاری است. با 
در نظرداشت این اصل که برخورد با افغان ها مشابه 
به ایرانی ها است، نیازی وجود ندارد تا سفارت در 

این زمینه تشبث کند.«

پی گیری  جدی  به  طور  مهاجرین:  وزارت 
می کنیم

از سوی دیگر عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی 
از  عودت کننده گان،  و  مهاجرین  امور  وزارت 
برای  وزارت  این  دادخواهی های  و  رای زنی ها 
مهاجران  اقتصاد  عمومی  وضعیت  به  رسیده گی 
افغان در ایران خبر داد. او به روزنامه ۸ صبح گفت 
که حکومت افغانستان مهاجران خود را فراموش 
خود  مردم  مشکالت  مهاجرین،  وزارت  و  نکرده 
را در ایران و سایر کشورها به خوبی درک و در 
عین حال هم در گذشته و هم حال حاضر برای 
بهبود وضعیت مهاجران تالش می کند. به گفته 
او، با کشورهای میزبان صحبت شده و فعاًل هم 
تاکید بر بهبود شرایط مهاجران است. انصاری ابراز 

گوش  به  جمله  این  شاید  است.  ساخته  مواجه 
از کرونا  باشد: »کار کنیم  ما رسیده  از  بسیاری 
می میریم، کار نکنیم از گرسنه گی«. دولت ایران 
با توجه به شرایط اضطراری پیش آمده از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا، با ارایه برنامه های تسهیالتی 
و کمک های معیشتی به شهروندان ایران تالش 
کرده تا زمینه رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی 
را برای آنان فراهم کند، اما در این میان مهاجران 
نبود  و  مالی  بی ثبات  وضعیت  دلیل  به  افغان 
برنامه های تسهیالتی و کمکی ، تحت فشار جدی 
ختم  این جا  به  فقط  موضوع  اما  گرفته اند،  قرار 

نمی شود. 
در  ساکن  افغان  مهاجران  از  ساله   ۳۵ زهرای 
مشهد و متولد ایران است. او در پیامی از شرایط 
دشوار اقتصادی و معیشتی مهاجران خبر داده و 
به ما گفته است: »روز نخست ماه رمضان برای 
تهیه افطاری به مارکیت نزدیک خانه برای خرید 
روغن مراجعه کردم. فروشنده پرسید کارت ملی 
داری؟ گفتم مهاجرم. با وجود روغن های بسیاری 
که  گفت  بود،  شده  چیده  دکان  الماری  در  که 
روغن نداریم، کل روغن ها برای ایرانی ها ریزرف 
شده است، کارت ملی باید داشته باشی. از آن جا 
برآمدم و چند دکان دیگر را رفتم، همین حالت 
بود. تا این که در مارکیتی دیگر فروشنده گفت: 
با  روغن ها  این  گفت  بلی.  گفتم  استی؟  افغانی 
کارت ملی برای ایرانی ها پنج هزار تومان است، 
اما برای افغانی ها که کارت ملی ندارند، ۲۵ هزار 

تومان.«
نامش  نخواست  که  مهاجری  دیگر،  پیامی  در 
تا  دو  یکی  است: »مشکالت  نوشته  آورده شود، 
نیست. شرایط بازگشت به وطن را فعاًل نداریم، 
نمی توانیم  حتا  که  است  قسمی  اقتصاد  چون 
عزم سفر کنیم. یک کارگر چه قدر عاید در ملک 
مهاجرت داره که ارزاق روزانه مثل روغن و برنج 
پنج تا شش برابر قیمت عادی به مهاجران فروخته 
می شود، آن  هم نه به حالت طبیعی و احترام. در 
ده ها  پیش جمع  وارد می شوی،  که  دوکانی  هر 
بودن مان  افغانی  از  ریشخند  و  پوزخند  با  بار 
می پرسند. ما چه گناه کرده ایم؟ دولت خودمان 
بر  فشار  اعمال  با  تا  نمی کند  هیچ حمایتی  هم 
برنامه های  ارایه  و  ایران  دولت  و  ملل  سازمان 
مهاجران  برای  را  زنده گی  شرایط  تسهیالتی، 
آسان تر بسازد. برای مثال روز گذشته به نانوایی 
نزدیک خانه برای خرید نان رفته بودم، نانوایی ای 
که همیشه از آن جا نان تهیه می کنم. شاگرد نانوا 
در میان جمعیت حاضر فریاد زد: افغانی ها آخر 
صف، اول نان به ایرانیا داده می شه. وقتی نوبت 
من رسید، هر نان سه برابر قیمت عادی برای من 
حساب شده بود. وقتی با عصبانیت پرسیدم چرا، 

مهاجران افغان در ایران اغلب دارای 
شغل های فصلی، کارگری و 

روزمزد هستند که قرنطین و شرایط دشوار 
حاکم در کشور میزبان در سایه کرونا، بیش 
از دیگران این گروه را با تهدید مواجه ساخته 

است. شاید این جمله به گوش بسیاری از ما 
رسیده باشد: »کار کنیم از کرونا می میریم، 

کار نکنیم از گرسنه گی«. دولت ایران با توجه 
به شرایط اضطراری پیش آمده از ابتدای 

شیوع ویروس کرونا، با ارایه برنامه های 
تسهیالتی و کمک های معیشتی به 

شهروندان ایران تالش کرده تا زمینه رفع 
مشکالت اقتصادی و معیشتی را برای آنان 

فراهم کند، اما در این میان مهاجران افغان 
به دلیل وضعیت بی ثبات مالی و نبود 

برنامه های تسهیالتی و کمکی ، تحت فشار 
جدی قرار گرفته اند، اما موضوع فقط به 

این جا ختم نمی شود. 

وزارت خارجه: نیازی به تشبث نیست
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مقام های نظامی و اطالعاتی 
پیشین اسراییل از بایدن خواستند 

که به برجام بازنگردد

در  اسراییل  پیشین  نظامی  مقام های  از  بزرگی  گروه 
نامه ای به جو بایدن، رییس جمهور امریکا، علیه احتمال 
بازگشت واشنگتن به برجام یا توافق هسته ای با ایران، 

موضع گرفته اند.
خبری  سایت  از  نقل  به  و  فردا  رادیو  گزارش  به 
از  تن«  هزار  دو  از  »بیش  فری بیکن«،  »واشنگتن 
اطالعاتی  نظامی،  تشکیالت  در  پیشین  بلندپایه های 
و امنیتی اسراییل، در این نامه نوشته اند که بازگشت 
امریکا به برجام، منافع اسراییل و »متحدان عرب« را به 

خطر خواهد انداخت.
»بیتخونیستیم«  عبری  زبان  در  که  اسراییلی  گروه 
)امنیتی ها( نامیده می شود، افزوده  است که دولت بایدن 
و شمار »معدودی« از کشورهای اروپایی در حالی برای 
احیای برجام تالش می کنند که نگرانی کشورهایی را 
که از سوی ایران تهدید می شوند، »نادیده می گیرند«. 

اشاره آن ها به فرانسه، بریتانیا و آلمان است.
که  کرده اند  تکرار  اسراییلی  پیشین  ارشد  مقام های 

»ایران آشکارا به دنبال نابودی اسراییل« است.
از  جلوگیری  که  است  گفته  نیز  را  این  یادشده  گروه 
دست یابی ایران به سالح هسته ای و تقابل با اقدامات 
این کشور، »یک امر اساسی برای ممانعت از وقوع یک 
فاجعه است«. آن ها به نوع »فاجعه ای« که ممکن است 

رخ دهد، اشاره نکرده اند.
به نظر می رسد نامه جدید گروه بیتخونیستیم، تکرار 
نامه  در  گروه  این  باشد؛  آن ها  پیش  هفته  نامه  شش 
پیشین اساساً خواهان خودداری امریکا از ورود به مسیر 

احیای برجام شده بود.
دولت جو بایدن اما با اعزام هیات به مذاکراتی که در 
دو هفته اخیر در وین، پایتخت اتریش، در جریان بوده، 
از طریق گفت وگو با سایر کشورهای عضو برجام، نوعی 

مذاکرات غیرمستقیم با ایران را آغاز کرده است.
از  آشکارا  اسراییل  مقام های  سایر  و  نخست وزیر 
تماس های امریکا با ایران ابراز ناخشنودی می کنند و 

حتا به امریکا تلویحاً »هشدار« داده اند.
امریکایی،  و  اسراییلی  رسانه های  متعدد  گزارش های 
در  ایران  نطنز  سایت  در  هسته ای  جدید  خراب کاری 
روز ۲۲ حمل را به اسراییل نسبت داده و افزوده اند که 
از اهداف آن، لطمه زدن به مذاکرات کنونی در  یکی 

وین بوده است.
در  حمل   ۲۹ روز  اسراییل  سیاسی   - امنیتی  کابینه 
نشستی ویژه، عواقب بازگشت احتمالی امریکا به برجام 
اسراییل  رسانه های  اما  کرد.  بررسی  را  اسراییل  برای 
گزارش داده اند که در نشست یادشده کابینه تصمیم 
علیه  اسراییل  آتی  احتمالی  اقدامات  مورد  در  خاصی 

برنامه هسته ای ایران گرفته نشد.

پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر دیدار مقام های 
در  ایران  عراق، سفیر  در  عربستان  و  ایران  ارشد 
عراق گفت که جمهوری اسالمی از میانجی گری 
بغداد بین ایران و کشورهای عرب منطقه استقبال 

می کند.
ایرج مسجدی،  است که  داده  فردا گزارش  رادیو 
سفیر ایران در عراق، روز سه شنبه، ۳۱ حمل، به 
خبرگزاری ایرنا گفته است که جمهوری اسالمی 
کردن  نزدیک  برای  بغداد  میانجی گری  از  ایران 
تهران به کشورهایی که با آنان دچار چالش شده  
یا روابط با آن ها به سردی گراییده است، حمایت 
می کند و این موضوع به اطالع مقام های عراقی هم 

رسیده است.
کشورهای  برخی  که  است  گفته  مسجدی  ایرج 
منطقه »برای رفع تنش ها تمایل نشان داده اند«. 
او افزوده است: »جمهوری اسالمی ایران به دولت 
عراق این موضوع را بیان کرده که اگر آن ها بتوانند 
در این جا نقشی را ایفا کنند، تحرکی داشته باشند، 
تالشی داشته باشند، ما نه تنها استقبال می کنیم، 

بلکه خوشحال هم می شویم.«

دیپلماتیک  تالش های  رغم  به   سوریه  در  جنگ 
کشته  از  روسیه  دفاع  وزارت  دارد.  ادامه  هم چنان 
شدن ۲۰۰ شورشی در پالمیرا خبر داده است. افزون 
انبار مهمات وابسته  بر آن گفته شده است که یک 
به شورشیان مخالف بشار اسد نیز منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه با انتشار پستی در شبکه فیس بوک، 
از حمله هوایی جنگنده های این کشور در سوریه خبر 
داده است. محل حمله شهر تاریخی پالمیرا بوده است.

دویچه وله به نقل از خبرگزاری رسمی روسیه )تاس( و 
به نقل از مقام های وزارت دفاع این کشور خبر کشته 
شدن ۲۰۰ نفر از شورشیان در منطقه پالمیرا واقع در 

والیت حمص را رسانه ای کرده است.
راستی آزمایی درباره گزارش های منتشر شده پیرامون 
ابعاد و تعداد تلفات عملیات نظامی در سوریه برای 

رسانه های بین المللی ممکن نیست.
گروه  کدام  از  نیست  روشن  که  است  حالی  در  این 
در  آن  از  پیش  منطقه  این  می رود.  شورشی سخن 
)داعش(  اسالمی  دولت  به  وابسته  نیروهای  تصرف 

بوده است.
نوشته  باره  این  در  گزارشش  در  فرانسه  خبرگزاری 

دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد که برای محافظت 
سال ۲۰۲۱  اقلیمی،  تغییرات  برابر  در  جهان  مردم  از 
باید »سال عمل« باشد. او افزود که اکنون جهان بر لبه  

پرتگاه قرار دارد.
نشستی  در  که  گوترش  آنتونیو  یورونیوز،  گزارش  به 
سازمان  ساالنه  گزارش  انتشار  مناسبت  به  خبری 
هواشناسی جهانی سخن می گفت، هم چنین تأکید کرد : 
»امسال برای آینده بشریت سالی حیاتی است و گزارش 
اخیر نشان می دهد زمانی نمانده که تلف کنیم. اختالل  

گزارش  حمل   ۲۹ روز  تایمز  فایننشال  روزنامه 
داد که مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران، 
شش سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو 
کشور، اوایل ماه جاری میالدی در بغداد مذاکرات 

مستقیمی انجام داده اند.
این روزنامه از قول »یک منبع آگاه« نوشت که در 
آن روز دو کشور در باب موضوع حمالت ادامه دار 
گروه شیعه حوثی به عربستان سعودی گفت وگو 

کرده اند و این مذاکرات »مثبت« بوده است.
یک مقام ارشد عراقی هم به فایننشال تایمز گفته 
ایران  بین  ارتباطی«  »کانال های  بغداد  که  است 
و مصر و ایران و اردن را نیز تسهیل کرده است. 
او، »نخست وزیر عراق بسیار مایل است  به گفته 
در  متضاد  قدرت های  بین  پلی  عنوان  به  شخصاً 

منطقه نقش داشته باشد.«
در  دیپلماتیکش  اماکن  بر  حمله  از  پس  ریاض 
تهران و مشهد در جدی  ۱۳۹4، روابط خود را با 
سال های  در  کشور  دو  روابط  و  کرد  قطع  تهران 
و  یمن  و  در سوریه  درگیری ها  دنبال  به   و  اخیر 

افزایش رقابت های منطقه ای، تیره تر شده است.

است که یک پایگاه شورشیان در شمال شهر پالمیرا 
هدف این حمله بوده است. افزون بر آن گفته شده 
این  جریان  در  نیز  شورشیان  پناهگاه  دو  که  است 

حمله هوایی منهدم شده است.
وزارت دفاع روسیه اعالم کرده که ۲4 فروند هواپیمای 
داشته اند.  شرکت  عملیات  این  در  روسیه  جنگی 
هم چنین گفته شده است که ۵۰۰ کیلوگرم مرمی 

آب و هوایی فرا رسیده است.«
سال گذشته یکی از سه سال گرم ثبت شده در تاریخ 
نگرانی  امر  و همین  به  شمار می رود  پساصنعتی  عصر 
درباره اوضاع آب وهوایی کره زمین و تأثیر آن بر زنده گی 

جهانیان را بیش تر کرده است.
دبیرکل سازمان ملل بر این نکته انگشت نهاد که در سال 
بر اثر  که  آب وهوایی  شدید  اختالالت  میالدی  گذشته 
فعالیت انسانی ایجاد شده بر زنده گی بسیاری از ساکنان 
را  بسیاری  زنده گی های  گذاشته،  مخرب  تأثیر  زمین 

و مهمات نظامی شورشیان نیز در جریان این حمله 
هوایی نابود شده  است.

آغاز جنگ سوریه می گذرد؛ جنگی که  از  ۱۰ سال 
اکنون تبدیل به یک جنگ نیابتی شده است. بیش 
از ۳۸۷ هزار نفر در جریان این جنگ جان باخته اند. 
از  پشتی بانی  و  حمایت  در   ۲۰۱۵ سال  از  روسیه 

حکومت بشار اسد وارد این جنگ شده است.

ویران کرده و میلیون ها نفر را بی خانمان ساخت.
سخنان آقای گوترش روز گذشته در حالی مطرح شد که 
بنا است نشست ویژه سران چند کشور صنعتی جهان با 
موضوع مقابله با تغییرات آب وهوایی، به  پیشگامی جو 
بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده، روز پنج شنبه آغاز 

شود.
کنفرانس  در  سویدنی،  نوجوان  کنشگر  تونبرگ،  گرتا 
نشست  مناسبت،  همین  به  بهداشت  جهانی  سازمان 
اقلیمی به میزبانی ایاالت متحده را فرصتی برای »تغییر 
ذهنیت« برشمرد و اعالم کرد: »تا وقتی با این بحران به 
 منزله یک بحران برخورد نکنیم، قادر نخواهیم بود هیچ 

تغییر عمده ای ایجاد کنیم.«
مسووالن »سازمان هواشناسی جهانی« احتمال آن را که 
دمای کره زمین تا سال ۲۰۲4 به  شکل میانگین ۵/۱ 

درجه افزایش یابد را حدود ۲۰ درصد می دانند.
گزارش ساالنه این سازمان به بررسی شاخصه های نظام 
آب وهوایی زمین از جمله افزایش دمای آب  و خشکی ، 
اقیانوس ها و ذوب یخ های قطبی  باال آمدن آب  میزان 

اختصاص دارد.

روابط ایران و عربستان؛ 
سفیر تهران در بغداد از میانجی گری عراق استقبال کرد

روسیه:  
در حمله هوایی در سوریه ۲۰۰ شورشی کشته شدند

دبیرکل سازمان ملل:   
بر لبه پرتگاه تغییرات اقلیمی ایستاده ایم


