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47.3 درصد مردم زیر خط 
فقر زنده گی می کنند
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اداره ملی احصاییه نتایج ابتدایی »سروی عاید و مصرف خانوار و نیروی کار در 
نصف  به  نزدیک  نهاد،  این  یافته های  بر اساس  کرد.  نشر  را  افغانستان 1399« 
شهروندان زیر خط فقر زنده گی می کنند. آمارهای این اداره نشان می دهد که 
درصد افراد زیر خطر فقر در سال 1399 در مقایسه با سال 1395 حدود 7.2 
درصد کاهش یافته است. مبتنی بر این آمار، میزان »فقر چند بُعدی« و »نسبت 
سرانه فقر« کم تر شده است، اما آمارهای »شدت فقر« افزایش را نشان می دهد. 
افزون بر این 37 درصد مردم مصونیت غذایی ندارند و خط فقر سرانه نیز در سال 
روان به دو هزار و 258 افغانی در هر ماه می رسد. این در حالی است که بر اساس 
آمارها، 23.9 درصد مردان و 18.6 درصد زنان بیکار هستند و میزان بیکاری 
به گونه معمول در فصل زمستان به باالترین حد خود می رسد. هم چنان میزان 

سواد جوانان به 54 درصد و میزان سواد بزرگ ساالن به 36.1 درصد می رسد.
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پیش نویس بودجه سال مالی 
1400 به مجلس رسید

سروی اداره احصاییه و معلومات؛
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روز هوانوردی ملکی؛ صلح و آینده توأم با نگرانی
شرکت های هوایی افغانستان هنوز 
در فهرست سیاه جهانی قرار دارند

در سه روز اخیر، دو اتفاق مهم در پیوند به پروسه صلح رخ داده است. در کابل، نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
ملی، هفت ماه پس از امضای توافق نامه سیاسی میان غنی و عبداهلل برگزار شد. در این نشست، رییس جمهور، رییس شورای عالی 

مصالحه ملی، حامد کرزی و شماری از چهره های سیاسی حضور داشتند... 

در فلسفه دکارت »فکر« و »امتداد« به مثابه دو جوهر 
کاماًل متمایز از هم شناخته می شود که جهان بر مبنای 
آن ها ساخته شده است. ولی همین دو جوهر متمایز از هم 
)فکر و امتداد( وقتی وارد فلسفه اسپینوزا می شود، تبدیل 
به دو صفت جوهر واحد می گردد و جهان در این دستگاه 
فلسفی، مبتنی بر آن ها ساخته نشده ، بلکه آن ها تنها مقوم 

ذات جوهر است. اسپینوزا، معتقد است که...
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مبانی معرفت شناسی 
در فلسفه اسپینوزا

وزارت دفاع: 
مسیر شاهراه جلریز - میدان وردک 

از وجود جنگ جویان طالبان پاک شد

موضوعات پیشنهادی دولت و طالبان برای بحث روی 
میز مذاکرات تبادله شد

می گویند  دوحه  مذاکرات  از  آگاه  منابع  کابل:  8صبح، 
موضوعات  فهرست های  طالبان  و  دولت  هیأت های  که 
پیشنهادی شان برای بحث روی میز مذاکرات را با یک  دیگر 

تبادله کرده اند.
که  کردند  اعالم  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  منابع  این 
برای  که  است  موضوع   2۰ حدود  حاوی  طالبان  فهرست 

بحث با هیأت دولت پیشنهاد شده است.
آینده  برای  طالبان  که  سیاسی  نظام  فهرست،  این  طبق 
بدون  و  اسالمی«  »نظام  پیشنهاد کرده اند، یک  افغانستان 

پیشوند یا پسوند »جمهوری/ دموکراتیک« است.
طالبان هم چنان خواستار تشکیل »شورای سراسری عالمان 

دین اسالم« در کشور شده اند.
نظام آموزش و پرورش پیشنهادی طالبان در این فهرست 

زیر عنوان »معارف اسالمی« آمده است.
این گروه پیشنهاد کرده است که حقوق،  به همین شکل 
و  نصوص  چهارچوب  در  مردان  و  زنان  آزادی  و  وجایب 

شریعت اسالمی تعریف و تعیین شود.
در باب آزادی مطبوعات و رسانه ها گفته اند که حدود آزادی 
اسالمی  دستورات  طبق  باید  رسانه ای  نهادهای  فعالیت  و 

مشخص شود.
هیأت  پیشنهادی  موضوعات  درشت  نکات  از  موارد  این 

طالبان برای بحث با هیأت دولت روی میز مذاکرات است.

8صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم 
با  امنیتی  نیروهای  که  است  کرده 
اجرای عملیات زمینی و حمله هوایی 
مسیر شاهراه جلریز - میدان وردک را 
طالبان  گروه  جنگ جویان  وجود  از 

پاک سازی کرده اند.
مسیر  وزارت،  این  اعالم  طبق 
که  میدان وردک  جلریز-  شاهراه 
ماین های  با جاسازی  طالبان  توسط 
مردم  رفت وآمد  به روی  کنارجاده ای 
روز دوشنبه،  بامداد  بود،  بسته شده 
ارتش  تکاوران  توسط  قوس  هفدهم 
نیروهای هوایی دوباره به  با حمایت 

روی ترافیک باز شده است.
وزارت دفاع ملی هم چنان گفته است 
که در جریان درگیری و ضربات قوای 
هوایی، 14 طالب کشته و سه طالب 

دیگر زخمی شده اند.
در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 

با جانب  را  پیشنهادی خود  موضوعات  فهرست  دولت هم 
طالبان شریک کرده است.

»آتش بس«  مسأله  دولت،  پیشنهادی  موضوعات  از  یکی 
است.

»نظام  که  است  کرده  پیشنهاد  هم چنان  دولت  هیأت 
جمهوری اسالمی« کنونی همراه با نهادهای مثل ارتش و 

پولیس و قانون اساسی آن باید حفظ شود.
تا هنوز جزئیات بیش تر موضوعات پیشنهادی دو طرف برای 
بحث روی میز مذاکرات عمومی نشده است. صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که 

در آجندای مذاکرات صلح، برای مردم آتش بس مهم است.
به همین دلیل روشن نیست که راهکار پیشنهادی طالبان 
برای تشکیل »نظام اسالمی« چیست و »شورای سرتاسری 

علما« چه نقش در این نظام خواهد داشت.
منابع در دوحه قباًل به روزنامه 8صبح گفته بودند که مواضع 
دو طرف نسبت به هم بسیار دور است و مذاکرات احتماالً 

زمان گیر خواهد شد.
هیأت های دولت و طالبان کار روی تعیین موضوعات مورد 
بحث در مذاکرات را روز شنبه، چهاردهم قوس، آغاز کرده 

بودند.
مذاکرات رسمی بین دو طرف حدود سه ماه پیش در 22 

سنبله آغاز شده بود.

از  این عملیات 2۰ ماین که  جریان 
سوی طالبان جاسازی شده بود، نیز 

کشف و خنثا شده است.
که  میدان وردک   - جلریز  شاهراه 
بامیان   - کابل  شاهراه  امتداد  در 
شده  نام گذاری  مرگ«  است،»جاده 

است.
گروه  که  است  شده  گزارش  بارها 
طالبان پس از تسلط بر این شاهراه 
کارمندان ملکی دولت، غیرنظامیان و 

نظامیان را هدف قرار داده است.
که  شد  گزارش  نیز  پیش  روز  چند 
در  طالبان  سوی  از  غیرنظامی   28
که  شده اند  ربوده  جلریز  ولسوالی 
رها  دوباره  محل  بزرگان  وساطت  با 

شدند.
در  جاده ای  کنار  ماین  انفجار  اخیراً 
از  نیز  میدان وردک   - شاهراه جلریز 

غیرنظامیان قربانی گرفته است.
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آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



8صبح، کابل: دفتر هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان )یوناما( گزارش جدید خود 
را درباره پاسخ دهی نهادهای عدلی و قضایی به 

قربانیان خشونت علیه زنان، نشر کرد.
یوناما در این گزارش دریافته است که تنها نیمی 
به خشونت علیه  از جرایم گزارش شده مرتبط 
ابتدایی رسیده  اند و در حدود  زنان، به محاکم 
4۰ درصد از عامالن تمامی قضایای ثبت شده، 

محکوم شده اند.
دوشنبه،  روز  که  گزارش  این  یافته های  طبق 
در  کشور  عدلی  نظام  شد،  نشر  قوس  هفدهم 
که  افغان  دختران  و  زنان  برای  عدالت  تامین 
قربانی خشونت علیه زنان بوده اند، موفق نبوده 
است. این گزارش از سوی کمیشنر عالی ملل 
صورت  به  یوناما  و  بشر  حقوق  برای  متحد 

مشترک تهیه شده است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار 
دست رسی به عدالت زنان در جرایم مرتبط به 

خشونت علیه زنان و دختران شده است.
عنوان  تحت  متحد  ملل  سازمان  گزارش 
علیه  خشونت  جرایم  در  عدالت  »جست جوی 
جبران  و  عدلی  نظام  پاسخ  دختران،  و  زنان 
خسارت فراهم شده به قربانیان« نشر شده است 
که قضایای خشونت علیه زنان و دختران را که 
در بازه ی زمانی بین سپتامبر 2۰18 تا فبروری 
2۰2۰ به ثبت رسیده، بررسی کرده است. در 
نظام  پاسخ  که  است  شده  اذعان  گزارش  این 
عدلی به خشونت علیه زنان و دختران هم چنان 

در حال بهبود، اما محدود است.
دیبرا الینز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل 
»واقعیت  است:  گفته  افغانستان  برای  متحد 
و  زنان  از  زیادی  تعداد  که  است  این  آشکار 
قبال  در  را  عدالت  نتوانسته اند  هنوز  دختران 
و  کنند  دریافت  می کنند  تجربه  که  خشونتی 

معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.«
سوی  از  که  قضایایی  در  گزارش،  این  طبق 
زن  پنج  هر  از  است،  یوناما مستندسازی شده 
قضیه  که  است  گرفته  تصمیم  آن ها  از  یکی 
یا  و  نکند  پی گیری  عدلی  مجرای  از  را  خود 

8صبح، بامیان: سید انور رحمتی، والی بامیان 
می گوید که معلومات و اسناد ابتدایی، رد پای 
شبکه ی حقانی را در انفجارهای مرگ بار بامیان 

نشان می دهد.
قوس  هفدهم  دوشنبه،  روز  رحمتی  آقای 
بازداشت  و  شناسایی  با  که  گفت  رسانه ها  به 
داشتن  دست  انفجارها،  این  مظنون  پنجمین 
بامیان  اخیر  حمله های  در  حقانی  شبکه ی 

جدی تر شده است.
والی بامیان افزود که نیروهای امنیتی شام روز 
بازداشت کرده اند که طبق  را  گذشته شخصی 
وی، شناسایی  نزد  از  آمده  به دست  سندهای 

عامالن رویداد را آسان تر ساخته است.
آقای رحمتی هم چنان گفت که به حساب بانکی 

سیاسی  نماینده گی های  کابل:  8صبح، 
بین المللی  سازمان های  و  غربی  کشورهای 
مقیم کابل با نشر یک اعالمیه مشترک حمالت 
»هدف مند و غیرقانونی« اخیر علیه نماینده گان 
رسانه ها، رهبران و گروه های مذهبی، مدافعان 
و  مدنی  جامعه  دانشجویان،  بشر،  حقوق 

غیرنظامیان را  محکوم کرده اند.
در این اعالمیه گفته شده است که گروه طالبان 
و دیگر گروه های تروریستی مسوول بیش ترین 

تلفات غیرنظامیان هستند.
هیأت اتحادیه اروپا، نماینده گی های دیپلماتیک 
دانمارک،  اروپا چک،  اتحادیه  عضو  کشورهای 
سویدن،  هالند،  ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  فنلند، 
آسترالیا، کانادا، نماینده گی ناتو در افغانستان، 
متحده  ایاالت  نماینده گی  و  بریتانیا  ناروی، 
امریکا این اعالمیه را به صورت مشترک صادر 

کرده اند.
این  سیاسی  نماینده گی های  اعالمیه  در 
کشورها آمده است: »ما این حمالت را نه تنها 
حمالت وحشیانه علیه خون افغان ها می دانیم، 
تلقی  نیز  افغانستان  صلح  روند  به  حمله  بلکه 

می کنیم.«
نماینده گی دیپلماتیک کشورهای غربی در کابل 
در این اعالمیه اذعان کرده اند که با »شجاعت 
و رشادت« مردم افغانستان اطمینان دارند که 
به هدف  این حمالت به شکست می انجامد و 
تعیین شده که خاموش کردن »تنوع  تفکر و 

نظر« نمی رسد.
برای  امر  »این  است:  شده  تأکید  اعالمیه  در 
مردم افغانستان بسیار با ارزش است که احساس 
کنند قادر اند خود را آزادانه تبارز داده و نظریات 
خود را در مورد گفت وگوهای صلح ارایه دهند 
و هم چنان به منظور دست یابی به صلح پایدار و 

باثبات، در این روند شرکت کنند.«
در  غربی  کشورهای  دیپلماتیک  نماینده گی 
و  اطالعات  آزاد  جریان  از  حمایت  افغانستان 
هر شخصی  نفع  به  را  مرتکبان  پاسخ گوسازی 
یک  در  زنده گی  به  مایل  که  است  خوانده 

افغانستان صلح آمیز و دموکراتیک است.
در این اعالمیه از تالش همه افراد و اشخاصی 
که در افغانستان برای پیش رفت آزادی بیان و 
سپاس گزاری  می کنند،  کار  مطبوعات  آزادی 

شده است.
هم چنان نماینده گی های دیپلماتیک کشورهای 
غربی در کابل از همه طرف های جنگ خواسته 
است که از آزادی و استقاللیت رسانه ها و جامعه 
برای  زیرا  کنند؛  حمایت  افغانستان  در  مدنی 
از نظر  تحقق یک دموکراسی پرورنق، فعال و 

اقتصادی مناسب، ضروری است.
که  است  شده  تأکید  اعالمیه  این  پایان  در 
در  را  خود  تعهد  دیگر  بار  غربی  کشورهای 
افغانستان  مردم  همه  آزادی  تحقق  راستای 
تکرار می کنند و خواهان اجرای فوری قوانین 
بین الملل  حقوق  و  بشردوستانه  بین المللی 

حقوق بشر هستند.
نماینده گی سیاسی کشورهای غربی از دولت نیز 
خواسته است که عامالن حمله بر غیرنظامیان، 
به  و  شناسایی  را  رسانه ها  و  مدنی  فعاالن 

مصونیت آن ها پایان دهند.

یوناما  از شکایت خود منصرف شده است.  هم 
دولتی  مسووالن  موفقیت  عدم  که  است  گفته 
به  زنان،  علیه  خشونت  جرایم  پی گیری  در 
ویژه ازدواج کودکان که بعید است قربانیان آن 
بتوانند مستقالنه به نظام عدلی مراجعه کنند، 

نگران کننده است.
زیادی  شمار  که  است  شده  گفته  گزارش  در 
و  خودسوزی  به  خشونت،  دلیل  به  زنان  از 
خودکشی متوسل شده اند و این موضوع نشان 
می دهد که قربانیان خشونت احساس می کنند 
برای نجات آن ها  راه عملی  که سیستم عدلی 

نمی گشاید.
یوناما در این گزارش گفته است که نگرانی های 
و  زنان  با  عدلی  نظام  رفتار  مورد  در  متعددی 
در  محکومیت  میزان  بودن  کم  چون  دختران 
مطرح  ناموسی«  »قتل های  اصطالح  به  جرایم 
در  مجرمان  محکومیت  از  سطح  این  است. 
مقایسه با میزان محکومیت 51 درصدی برای 
تنها  ناموسی،  قتل های  به  غیرمرتبط  قتل های 

23 درصد است.
در این گزارش هم چنان از پیچیده گی رسیده گی 
به قضایای تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان 

به خاطر »فرار از منزل« یاد شده است.
و  یوناما  بشر  بخش حقوق  رییس  فریزر،  فیونا 
نماینده کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق 
نظام  بارها،  که  است  گفته  افغانستان  در  بشر 
عدلی در عوض کار به نماینده گی از قربانیان، 
آن ها را دوباره قربانی ساخته اند. او تأکید کرده 
تالش  و  شود  متوقف  باید  روند  این  که  است 
دختران  و  زنان  تا  یابد  ادامه  باید  نظام مند 
و  کنند  پیدا  دست رسی  عدالت  به  بتوانند 
اطمینان حاصل شود که نظام عدلی با احترام 

به کرامت شان رفتار می شود.
در گزارش یوناما پیشنهاد شده است که برای 
گسترش اختیارات مقامات در تحقیق و تعقیب 
عدلی کلیه جرایم مندرج در قانون منع خشونت 
به جرایم  پاسخ های رسمی  تقویت  و  علیه زن 
باید  قانون  این  و دختران،  زنان  علیه  خشونت 

تعدیل شود.

یکی از چهار نفری که قباًل بازداشت شده بود، 
دو روز پیش از وقوع انفجارها، سه ونیم و میلیون 

افغانی واریز شده است.
در  امنیتی  نهادهای  رحمتی،  آقای  گفته ی  به 
حال نزدیک شدن به هدف ششم می باشند که 
خواهند  رسانه ها  و  مردم  زودی  به  را  آن  خبر 

شنید.
قابل ذکر است که شماری از باشنده گان والیت 
بامیان از سیزده روز به این طرف در اعتراض به 
ناامنی و انفجارهای این والیت، خیمه ی تحصن 

برپا کرده بودند.
با این حال اما پس از چاشت امروز با پادرمیانی 
شماری از موسفیدان و اعضای شورای والیتی، 

این خیمه ی تحصن برچیده شد.

 

یک هفته بعد، مذاکرات دوحه وارد سومین ماه می شود. در این 
مدت، هیأت های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان دست آوردی 
بی پیشینه  تشدید  باعث  مذاکرات  در  بن بست طوالنی  نداشتند. 
خشونت  در میدان های جنگ شد و در کنار آن حمالت بر اهداف 

غیرنظامی در شهرها افزایش یافت.
میان بن بست مذاکرات در دوحه و گرم شدن میدان های جنگ، 
به سه  نزدیک  از  اینک پس  است.  داشته  وجود  مستقیم  رابطه 
و  شده  نهایی  مذاکرات  چارچوب  گفت وگوها،  آغاز  زمان  از  ماه 
به  را  پیشنهادی شان  اجندای   طرفین  مذاکره کننده  هیأت های 

هم دیگر سپرده اند.
اجندای  مفردات  به  توجه  با  دوحه،  از  منابعی  گزارش  بر اساس 
و  است  زیاد  طرف  دو  خواست های  میان  فاصله  هنوز  طرفین، 
پیش بینی می شود که مذاکرات اصلی بر سر مواد اجندا نیز زمان بر 

باشد.
مواد پیشنهادی اجندای طرفین حاکی از فاصله عمیق دو گفتمان 
اما  گذشته  ،  امارت  ادعای  از  مواد  این  در  طالبان  هرچند  است. 

پسوند ابهام آمیز »اسالمی« را در هر بند آن گنجانیده اند.
دولت افغانستان نیز در ماده اول قانون اساسی، »دولت جمهوری 
اسالمی« خوانده شده است. هم چنان در ماده سوم قانون اساسی 
افغانستان آمده است که در افغانستان هیچ قانون نمي تواند مخالف 
این  این حساب  با  باشد.  اسالم  مقدس  دین  احکام  و  معتقدات 
نظام و این قانون اساسی هویت اسالمی دارند، اما معلوم نیست 
شروع  با  شاید  چیست؛  اسالمی«  »نظام  از  طالبان  منظور  که 
گفت وگوها بر سر این مواد، حدود و ثغور نظام اسالمی مورد نظر 

طالبان روشن شود.
پرورش  و  آموزش  نظام  طالبان  پیشنهادی  اجندای  لیست  در 
افغانستان با نام »معارف اسالمی« آمده است. همین اکنون نیز 
یکی از منابع نصاب تعلیمی افغانستان، آموزه های اسالمی است 
و معلوم نیست که مراد طالبان از معارف اسالمی چیست. همین 
آموزش های  دوازدهم  تا صنف  اول  از صنف  دانش آموزان  اکنون 
دینی را فرا می گیرند و در کنار آن بیش از یک هزار مدرسه دینی 

در حال تدریس مضامین تخصصی دینی اند.
در بند دیگر آمده است که حقوق و آزادی های مردان و زنان باید 
بر اساس نصوص و شریعت اسالمی تعریف شود. طوری که معلوم 
است، اسالم زیربنای تمام قوانین افغانستان است، اما افغانستان 
کنوانسیون های حقوق  متحد،  ملل  سازمان  عضو  یک  عنوان  به 
بشری ای چون کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان را امضا 
کرده است. آیا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل و امضا کننده 
این کنوانسیون، می تواند از الزامات حقوقی این کنوانسیون بیرون 

شود؟
یکی از مسایل مورد تاکید در کنفرانس کشورهای کمک کننده 
افغانستان کمک  به  که  کشورهایی  بود.  زنان  افغانستان، حقوق 
مالی کرده اند، تأکید داشتند که شرط ادامه این کمک ها، حفظ 
دست آوردهای حقوق بشری ای است که در نوزده سال اخیر دولت 
کرده اند.  افغانستان  قوانین  از  بخشی  را  آنان  افغانستان  مردم  و 
افغانستان چگونه می تواند در حالی که به از جامعه جهانی کمک 
مالی دریافت می کند، به این کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی 

پشت پا بزند؟
طالبان در باب آزادی بیان و رسانه ها نیز گفته اند که حدود این 
آزادی ها باید مطابق با دستورهای اسالمی باشد. امروز شمار زیادی 
از زنان در رسانه  های افغانستان فعالیت دارند و از این طریق در 
طالبان  نظر  مورد  حدود  آیا  سهیم ا ند،  خانواده های شان  اقتصاد 

شامل ممنوعیت این گروه اجتماعی از کار در رسانه ها می شود؟
طالبان در بندهای یاد شده پسوند اسالمی را برای همه عرصه های 
مهم زنده گی در افغانستان یاد کرده اند؛ اما آن چه مشخص است، 

این است که هنوز حدود و ثغور این خواست ها مشخص نیست.
چیزی که روشن است، این است که افغانستان در دو دهه اخیر 
ملل  سایر  با  هم سویی  و  هم زیستی  سمت  به  را  طوالنی   راهی 
بین المللی  سازمان  و  کشور  صد  نماینده گان  است.  رفته  جهان 
به شمول رییس سازمان ملل متحد،  افغانستان  به  کمک کننده 
نوزده  به حفظ دست آوردهای  را مشروط  افغانستان  به  کمک ها 
دموکراتیک،  نظام  شامل  دست آوردها  این  کرده اند.  پسین  سال 
بیان و رسانه ها می شود.  حفظ حقوق و آزادی های زنان، آزادی 
با این حساب، میان خواست های طرفین هنوز فاصله زیادی به 

چشم می خورد.
ثغور  و  حدود  مذاکرات  این  ادامه  در  که  است  این  امیدواری 
مذاکره کننده  هیأت  تا  شود  روشن  بیش تر  طالبان  خواست های 
ثغور  و  حدود  افغانستان  مردم  از  نماینده گی  به  نیز  دولت 
خواست های خود را با جانب طالبان مورد بحث قرار دهد. همین 
در  که  را  خواست هایش  دولت  مذاکره کننده  هیأت  نیز  اکنون 
کمک کننده  کشورهای  و  افغانستان  مردم  خواست  با  هم سویی 
است، با طالبان در میان گذاشته است. امید مردم افغانستان این 
افغانستان  واقعیت های  با  را  خواست های شان  طالبان  که  است 
کنونی مطابقت بیش تر دهند، در غیر آن نمی توان به موفقیت این 

گفت وگوها امید زیاد بست.

پیش رفت در مذاکرات دوحه؛ 
فاصله ها زیاد است
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گزارش یوناما: 

یک زن از هر پنج زن به دلیل ناکامی نظام عدلی 
خشونت علیه خودش را پی گیری نمی کند

والی بامیان: 
رد پای شبکه ی حقانی در انفجارهای بامیان 

دیده می شود

نماینده گی های  سیاسی 
کشورهای غربی در کابل:

حمله بر فعاالن رسانه ای 
و غیرنظامیان حمله 

بر صلح است
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سال  ملی  بودجه  سند  پیش نویس  مالیه  وزارت 
نماینده گان  مجلس  به  را  شمسی  هجری   14۰۰
ارایه کرده است. در این پیش نویس برای سال جدید 
مالی 452 میلیارد افغانی پیش بینی شده که شامل 
میلیارد  و 156  عادی  بودجه  افغانی  میلیارد   295
 156 مجموع  از  می شود.  انکشافی  بودجه  افغانی 
میلیارد افغانی بودجه انکشافی، 87 میلیارد افغانی 
افغانی آن غیر اختیاری  اختیاری و 69 میلیارد  آن 
پیش بینی شده است. براساس معلومات این وزارت، 
بودجه مالی سال 14۰۰ در مقایسه با بودجه سال 
را نشان می دهد.  افزایش  1399 حدود 11 درصد 
سال  بودجه  که  می گویند  مالیه  وزارت  مسووالن 
جدید مالی را براساس معیار احصاییه مالی حکومت 
و مطابق اولویت های حکومت ترتیب و تنظیم کرده 
نماینده گان  مجلس  از  وزارت  این  مسووالن  است. 
خواستند که به  زودی این پیش نویس را تایید کنند 
تا وزارت خانه ها بتوانند مطابق پالن کارهای شان را 
به موقع آغاز کنند. از سوی دیگر مجلس نماینده گان 
می گوید که وزارت مالیه پیش نویس سند بودجه را 
اعضای مجلس  به مجلس فرستاده است.  تاخیر  با 
ذره بین  زیر  از  باید  پیش نویس  این  که  می گویند 
کمیسیون ها بگذرد و ممکن است روند بررسی آن 
سند  قانون،  براساس  ببرد.  زمان  ماه  یک  از  بیش 
مجلس  کمیسیون های  توسط  نخست  در  بودجه 
بررسی و سپس در نشست عمومی این مجلس به 

رای گذاشته می شود. 
روز  مالیه،  وزارت  مالی  معین  زدران،  عبدالحبیب 
دوشنبه، هفدهم قوس، در نشست عمومی مجلس 
مالی  سال  بودجه  سند  پیش نویس  نماینده گان 
با توجه  ارایه کرد. او گفت که این سند  14۰۰ را 
به نیازهای مردم، اولویت حکومت و در مطابقت با 
معیارهای پذیرفته شده جهانی ترتیب شده است. به 
گفته او حکومت تمام اقدامات را در راستای بهبود 
شفافیت و تدوین بودجه به عنوان وسیله موثر جهت 
انکشاف ملی روی دست گرفته و در نظر دارد که 
کارهای موثری را در بخش خودکفایی انجام دهد تا 
بودجه ملی با منابع و امکانات داخلی تمویل شود و 
به این ترتیب به صورت تدریجی از کمک  کشورهای 
خارجی رهایی یابد. وی تاکید کرد که حکومت در 
سال مالی جدید تصمیم دارد تا با سرمایه گذاری موثر 
و تقویت سکتور خصوصی که باعث توسعه اقتصادی 
می شود، سطح عواید داخلی را افزایش دهد. معین 
مالی وزارت مالیه بیان کرد که پیش بینی شده است 
در سال مالی 14۰۰ سطح درآمد داخلی تا سقف 
216.5 میلیارد افغانی صعود کند. این در حالی است 

که به گفته زدران، به  رغم این که حکومت با شیوع 
ویروس کرونا مشکالت اقتصادی زیادی را در سال 
مالی 1399 متحمل شد، در جریان این سال 153 
از عواید داخلی جمع آوری کرده  را  افغانی  میلیارد 

است. 

24 میلیون افغانی به بودجه سال 1400 افزوده 
شده است

معین مالی وزارت مالیه یادآور شد که حکومت برای 
سال مالی 14۰۰ هجری شمسی 452 میلیارد افغانی 
این میان 295 میلیارد  از  در نظر گرفته است که 
افغانی آن  افغانی آن بودجه عادی و 156 میلیارد 
بودجه انکشافی است. از جمله 156 میلیارد افغانی 
بودجه  آن  افغانی  میلیارد   87 انکشافی،  بودجه 
اختیاری و 69 میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری 
نظر  در  کمک کننده  کشورهای  طرف  از  که  است 
گرفته شده است. عبدالحبیب زدران خاطر نشان کرد 
که حکومت در پیش نویس سند بودجه سال مالی 
جدید، بیش تر روی پروژه های انکشافی متمرکز شده 
است که در مقایسه با سال گذشته، بودجه اختصاص 
درصد   11 حدود  انکشافی  پروژه های  در  یافته 
افزایش داشته است. این در حالی است که حکومت 
برای سال مالی 1399 هجری شمسی، 428 میلیارد 
افغانی بودجه در نظر گرفته بود که از این میان 289 
افغانی آن را بودجه عادی و 139 میلیارد  میلیارد 
افغانی آن را بودجه انکشافی تشکیل می داد. با این 
میلیارد  جدید 24  مالی  سال  در  حکومت  حساب 

افغانی را به بودجه ملی اضافه کرده است. 
مالی  سال  ملی  بودجه  سند  پیش نویس  طبق 
جدید، حکومت بودجه را در بخش های »دفاعی و 
امنیتی«، »مصونیت و نظم عامه«، »معارف، فرهنگ 
اجتماعی«،  سازگاری  و  مسکن  »تهیه  دین«،  و 
محیط  »حفاظت  »صحت«،  اقتصادی«،  »امور 
اجتماعی«  تربیت«، »مصونیت  و  »تعلیم  زیست«، 
براساس  است.  داده  اختصاص  »حکومت داری«  و 
معلومات این پیش نویس، بودجه های بخش دفاعی 
و امنیتی، صحت، امور اقتصادی و تعلیم و تربیت 
افزایش یافته و بخش  نسبت به سال مالی 1399 
دفاعی بیش ترین مصارف دولت را تشکیل می دهد. 
بخش های  برای  حکومت  پیش نویس،  این  طبق 
اختصاص  افغانی  میلیارد   11۰ امنیتی  و  دفاعی 
داده است. این رقم 24 درصد کل بودجه را شامل 
می شود. این در حالی است که در بودجه مالی سال 
1399 برای بخش های دفاعی و امنیتی حدود 1۰4 
میلیارد افغانی در نظر گرفته بود. هم چنان در بخش 

»مصونیت و نظم عامه« مصارف اداره امور پولیس، 
مقررات ترافیک جاده، کنترل و جلوگیری قاچاق را 
شامل می شود. طبق پیش نویس بودجه بیش ترین 
بخش مصارف پالن شده به خدمات پولیس ارتباط 
دارد؛ یعنی برای این بخش 54 درصد یا 32 میلیارد 
مصونیت  آن  از  و پس  گرفته شده  نظر  در  افغانی 
را  این بخش  بودجه  نظم عامه 18 درصد مجموع 
در برداشته که 1۰ میلیارد افغانی می شود. به همین 
در  میلیارد،   1۰۰ اقتصادی  امور  بخش  در  ترتیب 
بخش صحت 18 میلیارد افغانی، در بخش حفاظت 
در  افغانی،  میلیون   923 از  بیش  زیست  محیط 
بخش تعلیم و تربیت 51 میلیارد افغانی، در بخش 
بخش  در  افغانی،  میلیارد   18 اجتماعی  مصونیت 
میلیارد  هشت  اجتماعی  سازگاری  و  مسکن  تهیه 
افغانی، در بخش فرهنگ و دین چهار میلیارد افغانی 
میلیارد   63 حدود  عمومی  خدمات  بخش  در  و 
حالی  در  این  است.  شده  داده  اختصاص  افغانی 
است که حکومت در بودجه سال مالی 1399 برای 
مصونیت نظم عامه 64 میلیارد افغانی، برای بخش 
امور اقتصادی 75 میلیارد افغانی، برای صحت 14 
میلیارد افغانی، برای حفاظت محیط زیست بیش از 
دو میلیارد افغانی، برای تعلیم و تربیت 48 میلیارد 
افغانی، برای مصونیت اجتماعی 19 میلیارد افغانی، 
برای تهیه مسکن و سازگاری اجتماعی 1۰ میلیارد 
و  افغانی  میلیارد  دین سه  و  فرهنگ  برای  افغانی، 
افغانی  میلیارد   62 حدود  عمومی  خدمات  برای 

اختصاص داده بود. 

مالی  سال  بودجه  در  حکومت  اولویت های 
جدید

از جانب دیگر عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت 
مالیه، هنگام ارایه پیش نویس سند بودجه به مجلس 
گفت که حکومت والیات، گمرکات، مدیریت آبی، 
و  آهن  مراقبت خطوط  و  پترولیم، حفظ  و  معادن 
توزیع تذکره های الکترونیکی را در اولویت قرار داده 
بودجه های  این بخش ها  به  مالی جدید  و در سال 
گفته های  است. طبق  داده  اختصاص  را  نیاز  مورد 
والیتی  توازن  تضمین  خاطر  به  حکومت  زدران، 
سالی  مالی  بودجه  در  افغانی  میلیارد   3 در حدود 
پول  این  که  گفت  او  است.  داده  اختصاص  جدید 
برای پروژه های عام المنفعه و پروژه های کوچک که 
با مشورت مردم شامل بودجه شده، مصرف می شود. 
تا در  طبق گفته های زدران حکومت در نظر دارد 
سال مالی جدید در جاهایی سرمایه گذاری کند که 
عواید زا و برای اقتصاد مردم موثر باشد. این در حالی 

است که شکایت ها از نامتوازن بودن بودجه والیات 
در سند بودجه سال مالی 1399 وجود داشت. حتا 
جاری  مالی  سال  در  والیات  از  برخی  باشنده گان 
دست به اعتراض زدند و از حکومت انتقاد داشتند 

که عدالت را در سند بودجه در نظر نگرفته است. 
عالوه بر این زدران بیان کرد که حکومت در نظر 
پاک سازی  فساد  موجودیت  از  را  گمرکات  تا  دارد 
پیش نویس  در  کار  این  برای  که  گفت  او  کند. 
اختصاص  افغانی  میلیارد  سه  حدود  بودجه  سند 
اسکن  های دیجیتالی،  با  را  داده شده که گمرکات 
ترازو و کمره  تجهیز کند تا در جمع آوری عواید و 
کاهش فساد در گمرکات موثر واقع شود. به همین 
نیز  آبی  مدیریت  بخش  در  که  افزود  وی  ترتیب 
بودجه سال  پیش نویس سند  در  نیاز  مورد  بودجه 
جدید گنجانیده شده است. هرچند او رقم پول  آن 
 را مشخص نکرد، اما گفت که در سند بودجه سال 
جدید ساخت 43 بند در نظر گرفته شده و قرار است 
این بندها در والیت های کم تر انکشاف یافته ساخته 
شود. با وجودی  که قرار است این بندها در تمامی 
والیات ساخته شود، اما آقای زدران گفت که اولویت 
غزنی،  والیت های  در  آب ها  بند  ساخت  حکومت، 

خوست، زابل، لوگر، پکتیا و پکتیکا است. 
معین مالی وزارت مالیه هم چنان بیان کرد که اولویت 
سوم حکومت توسعه معادن و پترولیم است. او گفت 
که حکومت برای پروژه های این بخش  بودجه الزم را 
اختصاص داده و به گفته او در صورتی  که پروژه های 
آن تطبیق شود، سال بعد به عاید می رسد. به باور او 
اگر در بخش معادن و پترولیم سرمایه گذاری شود، 
سال بعد ساالنه یک میلیارد افغانی عاید به خزانه 
دولت واریز می گردد. به همین ترتیب  زدران افزود 
که در قسمت اتصال منطقه  ای نیز بودجه کافی در 
نظر گرفته شده است تا ساختمان خط آهن آقینه-
اندخوی و ساختمان خط آهن خواف- هرات تکمیل 
مزار- حیرتان  آهن  خط  مراقبت  و  حفظ  برای  و 

تجهیزات خریداری شود. 
توزیع تذکره الکترونیکی از اولویت های دیگر حکومت 
است که قرار است در سال جدید حدود ده میلیون 
تذکره الکترونیکی به شهروندان توزیع شود. معین 
مالی وزارت مالیه گفت که برای این کار وجوه کافی 
گفت:  او  این،  بر  افزون  است.  گرفته شده  نظر  در 
»در قسمت زیربنا توجه الزم روی سرک سازی است. 
پروژه های مهم که در والیات است، در نظر گرفته 
شده است. اعمار ساختمان مساجد، مکاتب، کلینیک 
و استره محکمه از جمله دیگر کارها است که توسط 
بخش  در  کار خواهد شد.  وزارت خانه های ذی ربط 
زراعت و مالداری، مدیریت محصوالت زراعتی، ایجاد 
ما  اولویت های  از  از دهاقین  و حمایت  سردخانه ها 

است که بودجه الزم را اختصاص دادیم.«
با این همه عبدالحبیب زدران ابراز امیدواری کرد که 
مجلس نماینده گان هرچه زودتر این پیش نویس را 
اعضای مجلس خواست  از  او  تایید کند.  و  بررسی 
را  سند  این   1399 مالی  سال  ختم  از  پیش  که 
تایید کنند تا وزارت خانه ها بتوانند براساس پالن ها، 

کارشان را آغاز و از وجوه پولی آن استفاده کنند. 
که  می گوید  نماینده گان  مجلس  دیگر  سوی  از 
پیش نویس سند بودجه با تاخیر به مجلس فرستاده 
در   14۰۰ سال  ملی  بودجه  سند  است.  شده 
براساس  تایید شد.  چهاردهم عقرب توسط کابینه 
قانون حکومت می بایست پیش نویس سند بودجه را 
به  بررسی  برای  مالی  از ختم سال  قبل  روز  چهل 
مجلس می فرستاد. این در حالی است که به ختم 
سال مالی 1399 تنها 12 روز زمان باقی  مانده است. 
و  مالی  امور  کمیسیون  رییس  صافی،   میرافغان 
بودجه مجلس نماینده گان، به روزنامه 8صبح گفت 
که این سند تازه در اختیار مجلس نماینده گان قرار 
گرفته است و باید توسط کمیسیون ها بررسی شود. 
او هم چنان گفت که ممکن بررسی این سند بیش 
از یک ماه زمان بگیرد، زیرا کمیسیون امور مالی و 
بودجه تمامی ادارات دولتی را فرا می خواند تا نیازها 
و خواست های شان بررسی شود. او گفت وقتی این 
سند با حضور ادارات بررسی شد، پس از آن برای 

تصویب به نشست عمومی مجلس ارایه می شود.

پیش نویس بودجه سال مالی 
1400 به مجلس رسید

452 میلیارد افغانی؛

عبداالحمد حسینی 

معین مالی وزارت مالیه یادآور شد که حکومت برای سال مالی 1400 هجری شمسی 452 میلیارد افغانی در نظر گرفته است که از این میان 295 
میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی است. از جمله 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی، 87 میلیارد افغانی 

آن بودجه اختیاری و 69 میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری است که از طرف کشورهای کمک کننده در نظر گرفته شده است. عبدالحبیب زدران 
خاطر نشان کرد که حکومت در پیش نویس سند بودجه سال مالی جدید، بیش تر روی پروژه های انکشافی متمرکز شده است که در مقایسه با سال 

گذشته، بودجه اختصاص یافته در پروژه های انکشافی حدود 11 درصد افزایش داشته است. 
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اتفاق مهم در پیوند به  در سه روز اخیر، دو 
پروسه صلح رخ داده است. در کابل، نخستین 
نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
توافق نامه  امضای  از  پس  ماه  هفت  ملی، 
در  برگزار شد.  عبداهلل  و  غنی  میان  سیاسی 
شورای  رییس  جمهور،  رییس  نشست،  این 
شماری  و  کرزی  حامد  ملی،  مصالحه  عالی 
از چهره های سیاسی حضور داشتند. گلبدین 
حکمتیار و صالح الدین ربانی، با وصف آن که 
برای شرکت در کمیته رهبری شورای عالی 
مصالحه ملی دعوت شده بودند؛ اما در نشست 
افتتاحیه این شورا شرکت نکردند و عضویت 
تعدادی  حضور  از  نپذیرفتند.  را  کمیته  در 
نشست  نخستین  در  سیاسی  چهره های  از 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته 
حاضر  سیاسیون  از  تعدادی  شد.  جلوگیری 
شورای  افتتاح  آن که  ضمن  نشست،  این  در 
راستای  در  مهم  گام  را  ملی  مصالحه  عالی 
صلح عنوان کردند؛ اما با اشاره به عدم حضور 
تعدادی از چهره های سیاسی گفتند که هنوز 
اعضای این شورا تکمیل نشده و نیاز است آن 
عده از چهره های سیاسی کشور که در راستای 
آوردن صلح تالش کرده اند، برای عضویت در 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته 

دعوت شوند. 
کابل،  در  نشست  این  با  هم زمان 
از  پس  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده گان 
هفته ها تنش بر سر کارشیوه مذاکرات، بحث 
آغاز  دوحه  در  را  گفت وگوها  آجندای  روی 
کمیته  اعضای  گذشته،  روز  سه  در  کردند. 
و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  مشترک 
و  بحث  هم  با  آجندا  ترتیب  روی  طالبان 
جریان  از  کرده اند.  تبادله  را  مطالبات شان 
نشست کمیته کاری مشترک، اطالعات زیادی 
کارشیوه  از  هم چنان  است.  نیامده  بیرون 

مذاکرات نیز تا هنوز چیزی نمی دانیم.
بسیاری ها  صلح،  به  مرتبط  اتفاق  دو  این 
امیدوار  افغانستان  از  بیرون  و  داخل  در  را 
سیاسی  نماینده گی های  امریکا،  است.  کرده 
کشورها، اتحادیه اروپا و سفیر ملکی ناتو آغاز 
را  ملی  مصالحه  شورای  رهبری  کمیته  کار 
گام مهم خوانده اند. در داخل نیز تعدادی از 
چهره ها و جریان های سیاسی از پیش رفت در 
کابل و دوحه راضی هستند. بسیاری ها امیدوار 
نشست  نخستین  برگزاری  با  که  شده اند 
کارشکنی ها  ملی،  مصالحه  رهبری  شورای 
میان  از  به صلح  مربوط  امور  در  و دخالت ها 
افغانستان  داخل  در  برداشت ها  رفت.  خواهد 
این است که اصطکاک های مسیر صلح، یکی 
پس از دیگری برداشته شده است و در آینده  
بهتری  و  درست  مسیر  در  مذاکرات  نزدیک 

قرار خواهد گرفت.
گذشته،  روزهای  در  که  است  حالی  در  این 
هم زمان با فاش شدن اختالفات ارگ و سپیدار 
جنجال ها  مذاکرات،  ادامه  چگونه گی  سر  بر 
و  دولت  گفت وگوکننده   هیأت های  میان 
داخلی  واکنش های  و  کارشیوه  روی  طالبان 
از  حرف  اختالفات،  این  برابر  در  خارجی  و 
حکومت  تشکیل  و  صلح  برای  قربانی دادن  
موقت به میان آمده است. در چند روز اخیر، 
به صورت پیدا و پنهان روی حکومت موقت 
بحث  صلح،  مذاکرات  ادامه   در  عبوری  یا  و 
شده است. هم در سطح ملی و هم در سطح 
منطقه ای و جهانی، تالش ها و رأی زنی ها برای 
تشکیل حکومت موقت و گزینه های احتمالی 
برای ریاست آن، آغاز شده است. بسیاری از 
چهره های بیرون از ساختار حکومت، ذوق زده 
هستند و فکر می کنند که با تشکیل حکومت 
موقت سهمی از کابینه و پست های حکومتی 
به آنان خواهد رسید. حکومت اما مخالف این 
تالش ها است. رهبری حکومت فکر می کند 
سفید،  کاخ  در  بایدن  آمدن  کار  روی  با  که 
بازنگری  افغانستان  قبال  در  امریکا  سیاست 
خواهد شد و روند صلح افغانستان در مسیر 
هم رفته،  روی  گرفت.  خواهد  قرار  جدیدی 
یا  و  ماندن  تاب  و  تب  در  اردوگاه ها  تمامی 
مبنای  و  هستند  قدرت  خوان  به  رسیدن 
چندانی  تفاوت  بنیاد  در  آنان،  عمل  و  اقدام 
ندارد. تنها تفاوت اقدام و عمل این اردوگاه ها 
در زمان آن است. یکی می خواهد در آینده 
تا  بدهد  نتیجه  صلح  گفت وگوهای  نزدیک 
دومی  برسد.  آنان  به  تحول  این  از  سهمی 
دوره  حاکمیت حکومت  پایان  در  می خواهد 
افغانستان  صلح  و  جنگ  سرنوشت  کنونی، 
مشخص شود. سومی اما تالش دارد تا هر دو 
اردوگاه دخیل در صلح و حکومت داری را دور 
تکیه  موقت  بر کرسی حکومت  و خود  بزند 

بزند.

نتیجه ندهد و پروسه مطابق میل ارگ نشینان 
پیش برود، چه تدبیری برای مدیریت اوضاع 
اعتمادی  و  اطمینان  نیز  است،  دست  روی 

وجود ندارد. 
است که حلقه هایی در داخل  این در حالی 
عبوری  تشکیل حکومت  گزینه  کشور، روی 
یا موقت تأکید دارند. در بیرون از افغانستان 
زمینه  این  در  را  اقداماتی  کشورهایی  نیز 
هفته های  و  ماه ها  در  گرفته اند.  دست  روی 
چهره های  از  دعوت  با  پاکستان  گذشته، 
اسالم آباد،  به  سفر  برای  افغانستان  سیاسی 
گام های عملی را در راستای تقویت جبهه ای 
که حکومت موقت می خواهد، برداشته است. 
هم چنان گفته می شود که اسالم آباد با ارسال 
او  از  سیاسی،  چهره های  از  یکی  به  پیامی 
خواسته است که اگر می خواهد در حکومت 
پساصلح نقش اصلی را داشته باشد، با مقامات 
پاکستان دیدار کند و وارد گفت وگو شود. روی 
مکان این دیدار اختالف دیدگاه بوده است و 
ظاهراً گپ وگفت ها به این جا کشیده است که 
مکان این دیدار افغانستان و یا پاکستان باشد. 
شود  پیش بینی  که  است  زود  هنوز  هرچند 
اما عده ای در  به کجا می رسد؛  این تالش ها 
داخل و کشورهایی در بیرون، عماًل روی طرح 
حکومت موقت کار می کنند؛ بدون این که این 
و  پاسخ گو  آلترناتیف  یک  عنوان  به  ساختار 
مطمین مطرح شده و مورد کاوش قرار گرفته 

باشد.
نیز  دیگر  کشورهای  پاکستان،  کنار  در 
اقدامات پیدا و پنهان را روی دست گرفته اند 
افغانستان  و جنگ  صلح  راستای  در  عماًل  و 
ایران نیز در تغییر و یا  کار می کنند. هند و 

در  دخیل  و  درگیر  افراد  و  چهره ها  هرچند 
برای  قربانی دادن  از  پروسه صلح،  و  حکومت 
قربانی  این  نوعیت  اما  گفته اند؛  سخن  صلح 
مشخص نشده است. مردم نمی دانند که کدام 
دست آورد و حقوق مدنی آنان در میز مذاکره 
منظر،  این  از  شد.  خواهد  گذاشته  حراج  به 
بیچاره، مغضوب و بازنده ی این تحوالت مردم 

افغانستان اند.
نگرانی ها نسبت به آینده جدی است. برخالف 
آن چه تبلیغ می شود که گویا مذاکرات صلح 
به برقراری ثبات و ختم جنگ در افغانستان 
از  گذار  نشان دهنده   اما  شواهد  می انجامد، 
آن که  با وصف  است.  دیگر  به جنگ  جنگی 
زده  جمهوریت  جبهه  در  اجماع  از  حرف 
می شود، این جبهه اما دیدگاه واحد در پیوند به 
ساختار، فرمول و روش رسیدن به صلح ندارد. 
به بیان دقیق تر، نه تنها دیدگاه واحد در مورد 
کارشیوه، اصول و مدل حکومت پساصلح در 
حوزه جمهوریت وجود ندارد؛ بلکه این حوزه 
فاقد دیدگاه است. این آشفته گی زمانی بهتر 
درک می شود که به شعارها، خوش خیالی ها، 
آرزوهای خام و واهی دست اندرکاران سیاست 
افغانستان توجه شود. کسی پروای  و قدرت 
افغانستان و ارزش های بیست ساله  آن را ندارد. 
نگران  و  لمیده اند  قدرت  سفره   روی  عده ای 
جایگاه و حاکمیت شان هستند و عده  ی دیگر 
فرمول  می بینند.  را  قدرت  به  عروج  خواب 
هرگاه  این که،  است.  ناروشن  صلح  مدل  و 
بیرون  حلقه   میل  به  صلح  گفت وگوهای 
و  چیست  آلترناتیف  برود،  پیش  قدرت  از 
افغانستان در کدام مسیر قرار خواهد گرفت؟ 
معلوم نیست. هم چنان در این که هرگاه صلح 

این دو اتفاق مرتبط به صلح، بسیاری ها 
را در داخل و بیرون از افغانستان امیدوار 
نماینده گی های  امریکا،  است.  کرده 
سیاسی کشورها، اتحادیه اروپا و سفیر 
ملکی ناتو آغاز کار کمیته رهبری شورای 
خوانده اند.  مهم  گام  را  ملی  مصالحه 
و  چهره ها  از  تعدادی  نیز  داخل  در 

از  سیاسی  جریان های 
پیش رفت در کابل و دوحه 
بسیاری ها  هستند.  راضی 

با  هم زمان 
کابل،  در  نشست  این 
دولت  مذاکره کننده گان 
از هفته ها  و طالبان پس 
کارشیوه  سر  بر  تنش 
روی  بحث  مذاکرات، 
را  گفت وگوها  آجندای 
در دوحه آغاز کردند. در 
اعضای  گذشته،  روز  سه 
کمیته مشترک هیأت های 
و  دولت  مذاکره کننده 
طالبان روی ترتیب آجندا 
با هم بحث و مطالبات شان 
از  کرده اند.  تبادله  را 
کمیته  نشست  جریان 
اطالعات  مشترک،  کاری 
نیامده  بیرون  زیادی 
از  هم چنان  است. 
کارشیوه مذاکرات نیز تا 

هنوز چیزی نمی دانیم.

امیدوار شده اند که با برگزاری نخستین 
ملی،  مصالحه  رهبری  شورای  نشست 
کارشکنی ها و دخالت ها در امور مربوط 
به صلح از میان خواهد رفت. برداشت ها 
که  است  این  افغانستان  داخل  در 
پس  یکی  صلح،  مسیر  اصطکاک های 
در  و  است  شده  برداشته  دیگری  از 
آینده  نزدیک مذاکرات در 
مسیر درست و بهتری قرار 

خواهد گرفت.

حفظ وضعیت موجود نقش دارند و با توجه به 
رقابت های منطقه ای و جهانی شان، نمی توان 
کشور  دو  این  پنهان  و  پیدا  دخالت های  از 
کرد.  چشم پوشی  افغانستان  صلح  پروسه  در 
همین طور روسیه، چین و دیگر کشورها بدون 
شک در مسأله  افغانستان حرف دارند و آرام 
در  موارد،  این  به  توجه  با  نشست.  نخواهند 
سطح داخلی و خارجی نسبت به صلح اجماع 
الزم وجود ندارد و به نظر می رسد که بدون 
خلق اجماع و تعریف یک آلترناتیف پاسخ گو 
و روشن، رفتن به هر مسیری به معنای پایان 
یک بازی و شروع سناریو و بازی جدید است.

و  صلح  از  تلخ  تجربه های  افغانستان 
است.  داشته  مشکوک  سیاسی  فرمول های 
دولت  میان  میالدی،  دهه  هشتاد  در جریان 
در  که  پاکستان  و  افغانستان  دموکراتیک 
مقابل  در  که  جهادی  گروه های  از  زمان  آن 
بیش  می کرد،  حمایت  می جنگیدند،  کابل 
غیرمستقیم  و  مستقیم  مذاکره  هفت سال  از 
در سال 1988  مذاکرات  این  داشت.  جریان 
به امضای موافقت نامه های ژنو انجامید که بر 
اساس آن نیروهای شوروی از افغانستان خارج 
شدند و پاکستان تعهد داد که برنامه حمایت 
از تنظیم های جهادی را کنار می گذارد. مفاد 
این توافق نامه هیچ گاهی عملی نشد. با وصف 
خارج  افغانستان  از  شوروی  نیروهای  آن که 
شدند؛ پاکستان اما نه تنها دست از حمایت 
بیش تر  بلکه  نکشید؛  جهادی  تنظیم های 
و  مالی  حمایت  را  تنظیم ها  این  گذشته  از 
افغانستان  در  را  جنگ  و  کرد  تسلیحاتی 
نظر  زیر  ژنو  موافقت نامه های  بخشید.  شدت 
کشورهای  تضمین  با  و  متحد  ملل  سازمان 
امریکا و اتحاد جماهیر شوروی میان کابل و 
این  امضای  از  بود. پس  امضا شده  اسالم آباد 
افغانستان 395 شکایت  سند، هرچند جانب 
رسمی از تخطی های پاکستان به سازمان ملل 
جدی  را  شکایت ها  این  کسی  اما  کرد؛  درج 
نگرفت و کشورهای تضمین کننده نیز نسبت 
به تحوالت و عمل کرد طرف های درگیر جنگ 

کاماًل بی توجه بودند. 
در آن زمان، بخش بزرگی از مردم افغانستان 
امیدوار بودند که با سقوط حکومت دموکراتیک 
و پیروزی مجاهدین، وضعیت تغییر می کند و 
اما  می رسد.  امنیت  و  ثبات  به  سرزمین  این 
به جنگ چهارده  تنها  نه  مجاهدین  پیروزی 
افغانستان پایان نداد؛ بلکه تنظیم ها به  ساله 
چند اردوگاه تقسیم شدند و جنگ به شکل 
ویران کننده تر از پیش در داخل شهرها ادامه 
حمایت  با  طالبان  آن  دنبال  به  کرد.  پیدا 
پاکستان روی کار آمدند. این گروه با جنگ 
ظهور کرد، با جنگ نفوذش را گسترش داد و 
با جنگ امارتش را در کابل برپا کرد. تا زمان 
این   ،138۰ سال  در  طالبان  امارت  سقوط 
گروه با جبهه  شمال و تعدادی از جریان های 

کوچک و بزرگ دیگر، درگیر جنگ بود. 
با مرور این تجربه ها به این نتیجه می رسیم 
که افغانستان هیچ گاهی با تغییر حکومت ها، 
بدون موجودیت یک فرمول و آلترناتیف روشن 
و تعریف شده، در مسیر آسایش، امنیت و ثبات 
قرار نگرفته است. نظم پس از 2۰۰1 تنها به 
این دو دلیل بیش تر از دوره های گذشته تاب 
بیست  این  تمام  در  که  است  آورده  دوام  و 
سال، نخست جهان در کنار افغانستان ماند و 
دوم، فرمول تشکیل حکومت در این سرزمین، 
بر ساختار  تعریف شده  دقیق و مبتنی  نسبتاً 

بود.
اکنون که در آستانه تغییر و تحول دیگری قرار 
داریم، مردم افغانستان و جهان باید به این درک 
موجودیت  بدون  که  باشند  رسیده  مشترک 
بر واقعیت های  آلترناتیف قوی و مبتنی  یک 
افغانستان، هر تغییری در افغانستان می تواند 
افغانستان تجربه  چندین  بینجامد.  به فاجعه 
ناموفق را در کوله بارش دارد.  تغییر و تحول 
صلح  پروسه های  ناکامی  دلیل  برجسته ترین 
عدم  افغانستان،  تحوالت  و  تغییر  و  گذشته 
بر  مبتنی  و  دقیق  آلترناتیف  یک  موجودیت 
واقعیت های افغانستان بوده است. این بار نباید 
آن تجربه های توأم با ناکامی و تلخ تکرار شود. 
جایی  به  صلح  گفت وگوهای  است  قرار  اگر 
و  روشن  فرمول،  و  آلترناتیف  باید  برسد، 
حکومت  رهبری  نباید  باشد.  تعریف شده 
از  بیرون  سیاسی  چهره های  و  جریان ها  و 
آن  نهایِت  که  بروند  را  مسیرهایی  حکومت، 
افغانستاِن درمانده و بدون ساختار باشد. تداوم 
ساختار  نظرداشت  در  بدون  صلح  مذاکرات 
پاسخ گو و آلترناتیف قوی، معنایی جز سقوط، 
فروپاشی نهاد ارتش، نابودی نهادهای ملی و 

افغانستان شناور در جنگ و بی ثباتی، ندارد.

صلح و آینده توأم 
با نگرانی
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨000 افغاني



در 24 نوامبر سال 2020، سرگی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک پیام ویدیویی به 
شرکت کنندگان کنفرانس ژنو، نگرانی مسکو را در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان 

ابراز کرد. وی تأکید کرد که جنگ جویان دولت اسالمی در حال جمع آوری نیرو در والیات 
شمالی افغانستان هستند و از آن به عنوان تخته خیز برای نفوذ بیش تر در آسیای میانه 

استفاده می کنند.

حضور روسیه در آسیای میانه به دلیل تهدیداتی است که از افغانستان، توسعه سیاسی و اقتصادی منطقه را با خطر مواجه می سازد. 

منبع: دیپلمات 

نوشته: نودرجون قرغیزبایوف

مترجم: سیدجمال اخگر

شکریه امینی

امور  وزیر  نوامبر سال 2۰2۰، سرگی الوروف،  در 24 
خارجه روسیه در یک پیام ویدیویی به شرکت کنندگان 
افزایش  مورد  در  را  مسکو  نگرانی  ژنو،  کنفرانس 
خشونت ها در افغانستان ابراز کرد. وی تأکید کرد که 
نیرو  جمع آوری  حال  در  اسالمی  دولت  جنگ جویان 
در والیات شمالی افغانستان هستند و از آن به عنوان 
تخته خیز برای نفوذ بیش تر در آسیای میانه استفاده 

می کنند.
ترمپ، رییس  به تصمیم دونالد  واکنش  بیانیه در  این 
ایاالت متحده، مبنی بر  انتقال قدرت  جمهور در حال 
کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان به 25۰۰ 
که  موضوعی  شد؛  ایراد  جنوری 2۰21،  اواسط  تا  نفر 
ترس جانب روسیه در مورد وخیم شدن وضعیت امنیتی 

را تأیید می کند.
را  مسکو  موقف  که  دارد  وجود  عواملی  حال،  عین  در 
اثبات  برای  روسیه  تمایل  و  می سازد  مواجه  تردید  با 
اهداف سیاست خارجی اش در جنوب را نشان می دهد. 
مقامات روسی در گذشته درباره افزایش نفوذ گروه های 
تروریستی بین المللی در شمال افغانستان اظهار نظرهایی 
کرده اند. به گفته مسکو، هدف این گروه ها گسترش نفوذ 
در آسیای میانه است. در نوامبر 2۰18، سرگی الوروف 
در  افغانستان  مورد  در  کنفرانسی  در  سخنرانی  حین 
و گفت که گروه  تماس گرفت  این موضوع  به  مسکو، 
دولت اسالمی از جانب حامیان خارجی کمک به دست 
می آورد تا افغانستان را به مکانی برای پیش رفت بیش تر 

در آسیای میانه مبدل کند.
در جنوری 2۰19، ایگور زوبکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه ابراز نگرانی کرد که جنگ جویان دولت اسالمی 

منازعه  درگیر  کشورهای  لیست  صدر  در  افغانستان 
و فقیر جهان قرار دارد. هم چنان این کشور از جمله 
جوان ترین کشورهای جهان از نظر نفوس نیز به شمار 
می رود. طبق آمارها، 67 درصد نفوس کشور را جوانان 
زیر سن 24 سال تشکیل می دهند. افزایش نفوس، به 
خصوص افزایش جوانان در یک کشور سبب افزایش 
نیازمندی های خاص نیز می شود. تعلیم، تحصیل و کار 
از جمله نیازهای اولیه و مهم برای این قشر به حساب 
می آید. اطفال و جوانان به عنوان آینده سازان و امید 
یک ملت برای رشد و بالنده گی، نیاز مبرم به آرامش 
روحی و روانی دارند. کیفیت زنده گی فردی و اجتماعی 
افراد رابطه مستقیم با میزان شادی و خوش بینی آنان 
شرایط  در  منشا  امیدواربودن  یا  خوشبین بودن  دارد. 
زنده گی انسان ها دارد. در کشوری مثل افغانستان که 
از سال ها درگیر ناامنی، جنگ، بی کاری و گرسنه گی 
است، کم تر کسی را در می یابیم که امیدوار و خوشبین 

به آینده باشد.
امید به آینده به عنوان یک متغیر مرتبط به کیفیت 
زنده گی افراد در جامعه و میزان شادابی آنان، مسأله 
قابل تأمل است. زمانی که از امید به آینده، در ارتباط 
آینده سازان  عنوان  به  آنان  زنده گی  و  جوان  نسل  به 
یک کشور بحث می شود، اهمیت این موضوع چند برار 
می گردد. امید، به عنوان یک مولفه مهم و تأثیرگذار، 
نقش حیاتی در رشد زنده گی فردی و اجتماعی افراد 

روسیه  نظامی  پایگاه  به 2۰1  میانه  آسیای  در  روسیه 
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، پایگاه هوایی در کانت 
قرغیزستان و محل آزمایش موشک های زیردریایی در 

دریاچه اسکول قرغیزستان محدود شده است.
می دهد  امکان  روسیه  به  این حضور  ناظران،  گفته  به 
کند  حفظ  میانه  آسیایی  در  را  خود  سیاسی  نفود  تا 
عملیاتی  و  رزمی  توانایی های  مورد  در  را  اطالعات  و 

نیروهای مسلح محلی به دست بیاورد.
زمینه  افغانستان،  از  غربی  ائتالف  نیروهای  خروج 
ژئواستراتژیک را برای پیش رفت منافع روسیه در منطقه 
گسترده تر می کند. به باور برخی از کارشناسان، تصمیم 

به  رفتن  جای  به  که  کودکانی  از  دارد؟  معنایی  چه 
مکتب، در خیابان ها کار می کنند و حتا سواد نوشتن 
واژه امید را ندارند، چطور می توان انتظار آن را داشت 
که به یک آیند خوب امیدوار باشند؟ جوانانی که در 
گرما و سرمای زنده گی تالش کردند، درس خواندند، به 
دانشگاه راه یافتند، شب ها برای آینده شان رویاپردازی 
کردند و روزها در پی تحقق رویاهای شان ساعت ها روی 
نیمکت های دانشگاه مشتاقانه به پای سخنان استادان 
امید  شدند،  روبه رو  بن بست  با  نهایت  در  و  نشستند 
چه مفهومی دارد؟ جوانانی که قربانی یک سیستم به 
شدت ناکارآمد و متعصب شده اند و سال ها است که از 

بی کاری و فقر رنج می برند، به چه امیدوار باشند؟ 
به گفته کالرک، امید درخواستی است که فرد برای 
این  از  است  فراوان  کشور  این  در  دارد.  خود  آینده 
بلکه  است؛  نیافته  تحقق  تنها  نه  که  درخواست هایی 
بارها و بارها به جرم قوم، زبان، دین و مذهب سرزنش 
شده و در نطفه از بین رفته است. امید، روزی از این 
دیار رخت سفر بست که منفعت فردی جانشین منفعت 
عام شد، مصلحت اندیشی جایش را به جزم اندیشی و 
منفعت اندیشی داد، خویش خوری و رفاقت تبدیل به 
شایسته ساالری  شد،  دولتی  مناسبات  در  اصل  یک 
در  و  شد  حاکم  خویش ساالری  جایش  به  و  متواری 

نهایت دو تا من که هیچ گاه ما نشد.
انگیزه  و  محرک  آینده،  به  خوشبین بودن  و  امید 
انسجام  پیش آهنگ  اعتماد  است.  اعتماد  برای  خوبی 

به سمت  مقدمات حمله  با چرخبال ها  تا  دارند  تالش 
مرز تاجیکستان را فراهم کنند. این بیانیه چند روز قبل 
از سفر الوروف به دوشنبه، هنگامی که وی کمک های 
امنیتی بیش تر را به جانب تاجیکستان فراهم می کرد، 

بیان شد.
با وجود تضعیف دولت اسالمی در خاورمیانه و افغانستان، 
آشکار است که اظهارات مقامات روسی در مورد تهدیدات 
گسترش تروریسم در آسیای میانه، تمایل آن کشور به 
ایجاد مسأله تروریسم بین المللی در افغانستان به منظور 
حفظ نفوذ مسکو در منطقه و در واکنش به سیاست 
نظامی  حضور  حاضر،  حال  در  می گیرد.  صورت  غرب 

جمله  از  آینده  به  نسبت  ناامیدی  و  امیدواری  دارد. 
موضوعات مهم و قابل توجه در علوم انسانی است که از 
اوخر196۰ در چارچوب علمی بررسی و از دهه هفتاد 
و  منفی  احساسات  به  رابطه  در  دیگری  گونه های  به 
بقا، مطرح شده است. امید به عنوان منشا و محرک 
پویایی و پیش رفت زنده گی انسان ها به شمار می رود. 
زیرا زمانی که افراد به چیزی امیدوار باشند، در حقیقت 
باشد  داشته  هدف  که  کسی  و  هستند  هدف  پی  در 
تعریف  یک  در  می کند.  تالش  آن  به  دستیابی  برای 
با  که  است  تمایلی  از  عبارت  امید  که  می توان گفت 
انتظار وقوع مثبت همراه است؛ به عبارت دیگر، ارزیابی 
مثبت از آن چه که فرد متمایل است و می خواهد به 
در  که  است  گران بهایی  سرمایه  امید،  بپیوندد.  وقوع 
به  می شود.  دیده  کم تر  افغانستان  به نام  جغرافیایی 
خصوص زمانی که صحبت از امید به آینده در میان 
جوانان این دیار مطرح می شود، کم تر کسی را می توان 
یافت که به یک آینده خوب و درخشان امیدوار باشد. 

این خود بحرانی است ویران گرتر از بحران های دیگر. 
نقطه مقابل امید، ناامیدی است که خود عامل و ریشه 
و  است  جامعه  در  مشکالت  و  هنجارها  از  بسیاری 
پیامدهای ناگواری در پی دارد. در کشوری که روزانه 
تیتر رسانه ها کشتن، قتل، ترور، وحشت، غارت و به 
چگونه  است،  شفاخانه ها  و  مکتب ها  آتش کشیدن 
در  که  کودکانی  برای  بود؟  امیدوار  آینده  به  می توان 
امید  شده اند،  محروم  پدر  محبت  از  زنده گی  ابتدای 

عقب نشینی نیروها می تواند به عنوان شکست سیاست 
ایاالت متحده در افغانستان تلقی شود و می تواند نقش 
مسکو  به  را  بین االفغانی  منازعات  فصل  و  حل  اصلی 

واگذار کند.
نشان  که  دارد  وجود  نیز  گمانه زنی هایی  حال،  این  با 
مذاکرات  به  محدود  طالبان  با  کرملین  روابط  می دهد 
دیپلماتیک برای مصالحه میان طرف های درگیر نیست؛ 
بلکه رابطه ی عمیق تر در امر هماهنگی و مبارزه مشترک 
علیه گروه دولت اسالمی وجود دارد. با استناد به منابع 
ارشد ارتش امریکا و دولت افغانستان، گزارش شده است 
که روسیه از طریق کشورهای آسیای میانه به طالبان 

سالح و مواد سوخت فراهم می کند.
بلند  برنامه های  اجرای کامل  برای  منابع کافی  روسیه 
پروازانه  خود برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی اش ندارد؛ 
اما در عین حال با تمام روش های ممکن سعی در حفظ 
افغانستان  دارد.  میانه  آسیای  در  حضورش  تقویت  و 

آشکارا یک عامل اصلی برای این تالش است.
چنین شرایطی، کشورهای منطقه را از ایجاد و اجرای 
عالقه   می دارد،  باز  مستقل تر  خارجی  سیاست  یک 
توسعه  مانع  و  می کند  محدود  را  غربی  سرمایه گذاران 

اقتصادی منطقه و بهبود رفاه مردم می شود.
بنابراین، برای ایاالت متحده و اتحادیه اروپا حفظ روابط  
نزدیک با کشورهای منطقه و کمک به ادغام آن ها در 
جامعه بین المللی فراتر از فضای اوراسیا، بسیار مهم است. 
کشورهای آسیای میانه به نوبه خود باید اصالحاتی را با 
هدف افزایش شفافیت اقتصاد، آزادسازی بازارهای ارز، 
ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران و تضمین های 

حمایت از سرمایه گذاری ها به وجود بیاورند.

و هماهنگی اجتماعی است. انسجام اجتماعی مسبب 
مشارکت  نهایت  در  و  می شود  اجتماعی  مشارکت 
جامعه  در  هم دلی  و  صلح  ایجاد  به  منجر  اجتماعی 
بگیرد،  اجتماعی شکل  مشارکت  که  زمانی  می گردد. 
شاهد ارتباطات اجتماعی قوی تر و نزدیک تر میان افراد 
جامعه خواهیم بود. متأسفانه در افغانستان کاماًل تضاد 
این پروسه جریان دارد. به دالیل فوق امید به آینده 
چون  مشکالتی  سبب  مسأله  همین  و  ندارد  وجود 
بی باوری، عدم انسجام و هماهنگی و مشارکت اجتماعی 
شده است. عالوه بر مشکالتی چون ناامنی، جنگ و فقر، 
این شاخص ها تأثیر مستقیم بر روی کیفیت زنده گی 
افراد و میزان شادی، آرامش روحی و روانی شان دارد. 
یکی از عواملی که زیرپست جامعه ریشه گرفته است و 
آن را به سوی نابودی و نیستی سوق می دهد، ناامیدی 
و بی باوری مردم به آینده است. جوانانی که زیر باران 
گلوله با چتر امید خود را به مکتب، کورس و دانشگاه 
رساندند، هیچ گاه تسلیم اهداف ددمنشان تاریخ نشدند 
اشتیاق  و  دیگر آن شور  نیاوردند؛  فرود  تسلیم  و سر 
افرادی  نمی شود.  دیده  چشمان شان  در  زنده گی 
روزمره گی  و  ناامیدی  و طعمه  زنده هستند  فقط  که 
شده اند. در کشوری که شهروندان آن نه امنیت جانی 
دارند و نه ثبات کاری و مالی، سخن گفتن از امید به 

آینده دشوار است.

روسیه کدام اهداف را در افغانستان 
دنبال می کند؟
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به گفته کالرک، امید درخواستی 
است که فرد برای آینده خود 
دارد. در این کشور فراوان است 
از این درخواست هایی که نه تنها 
تحقق نیافته است؛ بلکه بارها و 
بارها به جرم قوم، زبان، دین و 
مذهب سرزنش شده و در نطفه 
از بین رفته است. امید، روزی 
از این دیار رخت سفر بست که 
منفعت فردی جانشین منفعت عام 
شد، مصلحت اندیشی جایش را به 
جزم اندیشی و منفعت اندیشی داد، 
خویش خوری و رفاقت تبدیل به 
یک اصل در مناسبات دولتی شد، 
شایسته ساالری متواری و به جایش 
خویش ساالری حاکم شد و در 
نهایت دو تا من که هیچ گاه ما نشد.



نتایج  احصاییه  ملی  اداره 
و  عاید  »سروی  ابتدایی 
کار  نیروی  و  خانوار  مصرف 
را   »1399 افغانستان  در 
یافته های  بر اساس  کرد.  نشر 
نصف  به  نزدیک  نهاد،  این 
شهروندان زیر خط فقر زنده گی می کنند. آمارهای 
زیر خطر  افراد  درصد  که  می دهد  نشان  اداره  این 
فقر در سال 1399 در مقایسه با سال 1395 حدود 
7.2 درصد کاهش یافته است. مبتنی بر این آمار، 
میزان »فقر چند بُعدی« و »نسبت سرانه فقر« کم تر 
شده است، اما آمارهای »شدت فقر« افزایش را نشان 
مصونیت  مردم  درصد   37 این  بر  افزون  می دهد. 
روان  سال  در  نیز  سرانه  فقر  و خط  ندارند  غذایی 
به دو هزار و 258 افغانی در هر ماه می رسد. این در 
حالی است که بر اساس آمارها، 23.9 درصد مردان 
و 18.6 درصد زنان بیکار هستند و میزان بیکاری 
باالترین حد  به  به گونه معمول در فصل زمستان 
خود می رسد. هم چنان میزان سواد جوانان به 54 
درصد   36.1 به  بزرگ ساالن  سواد  میزان  و  درصد 
می رسد. از سویی هم در میان زنان متاهل افغان، 
که  می کنند  زنده گی  شرایطی  در  درصد شان   4.4
شوهران شان بیش از یک همسر دارند. مبتنی بر این 
یافته ها، یک دهم از شهروندان به انترنت دست رسی 

دارند. 
هم زمان با شیوع موج دوم ویروس کرونا و نگرانی 
از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، اداره ملی احصاییه 
مصرف  عاید،  مورد  در  خود  ابتدایی سروی  نتیجه 
کرد.  نشر  را  جاری  سال  در  کار  نیروی  و  خانوار 
احمدجاوید رسولی، رییس این نهاد، روز دوشنبه، 
هفدهم قوس، در یک نشست خبری گفت که این 
احصاییه  ملی  اداره  توسط  بار  اولین  برای  سروی 
جهانی  جامعه  مالی  حمایت  بدون  و  معلومات  و 
از تبلت و  با استفاده  انجام شده است. این سروی 
هزار  آن 21  در  و  گرفته  صورت  مدرن  تکنولوژی 

خانواده در نقاط مختلف کشور انتخاب شده اند. 
بر اساس گزارش این نهاد، سروی ابتدایی با همکاری 
بانک جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، 
انجام  کار  جهانی  سازمان   و  غذا  و  زراعت  سازمان 
شده است. در گزارش اداره ملی احصاییه و معلومات 
آمده است که پول اجرای این سروی از بودجه ملی 
ارقام  بر  مبتنی  گزارش  این  است.  یافته  تخصیص 
تهیه  ولسوالی  مارکیت  و  محلی  شورای  خانوارها، 
شده و افراد در سطح ملی،  والیتی و کوچی انتخاب 
شده اند. اداره احصاییه و معلومات این سروی را در 
و 835  هزار  یک  و  اداری  واحد  والیت، 329   34
ساحه انجام داده است. با 18 هزار و 35۰ خانواده به 
 شمول 53۰ خانواده کوچی که 136 هزار و 848 تن 

را در بر می گیرد، مصاحبه شده است.

زنده گی  فقر  زیر خطر  مردم  نصف  به  نزدیک 
می کنند

معلومات،  و  احصاییه  اداره ملی  یافته های  بر  اساس 

حسیب بهش
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تولیدی و دیگر کارها مصروف اند. در میان بخشی از 
این شغل ها، زنان تنها در خدمات محلی تهیه غذا و 
مسکن، صنایع تولیدی و معادن مصروف کار اند. این 
سروی هم چنان نشان می دهد که درصدی کارهای 
یافته  کاهش  سال   17 تا  پنج  بین  کودکان  شاقه  
است. در میان ارقام ارایه شده، نُه درصد کودکان در 
حال حاضر مصروف کارهای شاقه اند، در حالی که 
این آمار در سال 1393 به 26.5 درصد می رسید. 
هم اکنون 12.5 درصد کودکان پسر و 5.1 درصد 
کودکان دختر به کارهای شاقه در کشور مصروف اند.
در مهم ترین مورد، درصد فقر چندبعدی در کشور 
به 26.5 درصد می رسد. این فقر در واقع پنج بُعد را 
شامل است که 18 شاخص مختلف را در بر می گیرد. 
سرحد این شاخص ها برای فقر، 4۰ درصد خوانده 
اکنون  هم  شده،  ارایه  آمار  بر  مبتنی  است.  شده 
26.5 درصد نفوس از فقر چندبعدی رنج می برند، 
در حالی که این آمار در سال 1395 به 27.2 درصد 
می رسید. افزون بر این، شدت فقر در کشور در حال 
 49.4 به  فقر  سرانه  نسبت  و  درصد   53.6 حاضر 
درصد می رسید. این آمار پنج سال پیش به ترتیب 
در حدود 52.5 درصد و 51.7 درصد ثبت شده بود.

نزدیک به نصف جوانان افغان سواد ندارند
نتایج سروی ابتدایی اداره ملی احصاییه و معلومات 
هم چنان بیان گر آن است که 44 درصد دانش آموزان 
در صنوف ابتدایی، 33 درصد در صنوف ثانوی و 6.7 
درصد در صنوف عالی درس می خوانند. مبتنی بر 
ارقام، هر سه آمار در مقایسه با سال های 1395 و 
1393 سیر نزولی گرفته است. در شاخص دیگر، 54 
درصد جوانان کشور سواد دارند که در واقع 68.8 
درصد از نفوس پسران جوان و 4۰.1 درصد از نفوس 
دختران جوان را شامل است. سواد جوانان افغان در 
سال 1384 حدود 31 درصد بود و با گذشت زمان 
سیر صعودی گرفته است. بر اساس ارقام ارایه شده 
در شاخص بزرگ ساالن، 5۰.4 درصد مردان و 21.7 
از  درصد   36.1 ُکل  در  که  اند  باسواد  زنان  درصد 

مجموع نفوس بزرگ ساالن را شامل می شوند. 
در بخش شاخص های صحی مادران که »والدت با 
حضور کارمندان ماهر صحی« را شامل است، 69.2 
درصد مادران حداقل یک بار مالقات برای مراقبت 
پیش از والدت داشته اند. در میان این ارقام، 61.8 
کرده اند  والدت  صحی  کارمند  حضور  با  درصد 
والدت شان  از  پیش  مادران  این  از  درصد   27.6 و 
دست کم چهار بار با داکتر مالقات کرده اند. مبتنی بر 
یافته های اداره ملی احصاییه و معلومات، 3.1 درصد 
در  که  می دهند  تشکیل  معلوالن  را  کشور  نفوس 
واقع 3.5 درصد نفوس مردان و 2.7 درصد نفوس 
زنان را شامل است. این آمار در سال 1395 به 3.2 
درصد می رسید. انواع معلولیت ها نیز شامل نابینایی، 
ناشنوایی، معلولیت فزیکی، معلولیت ذهنی، سندروم 
دان و دیگر موارد است. از مجموع این معلولیت ها، 
13.5 درصد به دلیل مریضی، 23.8 درصد به دلیل 
کهولت سن و 35.7 درصد به دلیل دیگر موارد به 

وجود آمده است. 

از چند همسری 4.4 درصدی تا دست رسی یک 
دهم نفوس به انترنت

در  نیز  خانوارها  ُکلی  بحث  موارد،  سایر  بر  افزون 
آمارها،  بر اساس  است.  شده  ارزیابی  سروی  این 
34.9 درصد خانوارها حدود پنج جریب زمین آبی 
آمار، 98.3 درصد ده نشینان و  این  بر اساس  دارند. 
تولید  منابع  از  یکی  به  شهرنشینان  درصد   98.4
درصد   97.7 ُکل  در  که  دارند  دست رسی  برق 
نفوس  میزان  این  می کند.  احتوا  را  کشور  نفوس 
خصوصی،  جنراتور  دولتی،  جنراتور  برق،  شبکه  از 
داینموی خصوصی، جنراتور محلی، داینموی محلی، 
می کنند.  استفاده  بطری  و  بادی  برق  آفتابی،  برق 
شخصی  خانه  کشور  نفوس  درصد   15 هم چنان 
ندارند و اوسط خانوارها در کشور نیز به 7.3 درصد 
می رسد. مبتنی بر یافته های اداره ملی احصاییه و 
معلومات، 69 درصد خانواده ها بیش از پنج نفر عضو 
دارند. این آمار اگر در حد نُه عضو خانواده سنجیده 

شود، حدود 45 درصد خانواده ها را احتوا می کند. 
یافته های ابتدایی این نهاد از سروی نشان می دهد 
زنده گی  مزدحم  منازل  در  مردم  درصد   39 که 
می کنند. بدین ترتیب دست کم سه نفر در یک اتاق 
از میان نفوس مجموعی در کشور،  سکونت دارند. 
درصد   15.1 و  سالم  آشامیدنی  آب  به  درصد   75
مدیریت شده دست رسی  آشامیدنی صحی  آب  به 
دارند. این آمار در سال 1395 به ترتیب به 63.9 و 
21 درصد می رسید. حدود نیمی از آب آشامیدنی 
کشور، به گونه ای تثبیت شده که درصد باکتریای 
هم چنان  است.  بلند  خیلی  یا  بلند  آن  در  ایکولی 
مردم  از  درصد   65.1 و  شهرنشیان  درصد   83.5
دست رسی  مصون  فاضالب  سیستم  به  ده نشین 
و  می رسد  درصد  به 67.2  ُکل  در  آمار  این  دارند. 
نسبت به سال 1395 افزایش یافته است. هم چنان 
مشخص شده است که از هر 1۰۰ شهروند، تنها 1۰ 
تن آن ها به انترنت دست رسی دارند. این در حالی 
است که بر اساس آمار سایت )Datareportal(، در 
حال حاضر بیش از سه ونیم میلیون کاربر رسانه های 

اجتماعی در کشور ثبت شده اند. 
ارزیابی، 7۰ هزار و 468 خانوار که  این  بر  مبتنی 
توسط  می دهند،  تشکیل  را  خانوارها  درصد   1.4
زنان سرپرستی می شوند. افزون بر این، 4.4 درصد 
می کنند  زنده گی  شرایطی  در  افغان  متاهل  زنان 
گفت  باید  دارند.  همسر  چندین  شوهران شان  که 
ناخالص  حضور یابی  جنسیتی  تساوی  شاخص  که 
به  ثانوی  تعلیمات  در   ،۰.7۰ به  ابتدایی  تعلیمات 
۰.58 و در تحصیالت عالی به ۰.45 می رسد. باید 
تصریح کرد که بر اساس اظهارات مسووالن این اداره، 
احتمال دارد این سروی در جدی سال جاری پایان 
با توجه به شرایط، ارقام کنونی با آن زمان  یابد و 
ملی  اداره  پیش تر  داشت.  نخواهد  زیادی  تفاوت 
احصاییه و معلومات نفوس مجموعی کشور ار 32.9 

میلیون نفر تخمین کرده بود.

47.3 درصد نفوس کشور در سال جاری زیر خط 
با سال  این آمار در مقایسه  فقر زنده گی می کنند. 
این  است.  یافته  کاهش  درصد   7.2 حدود   1395
می رسید.  درصد   54.5 به   1395 سال  در  ارقام 
بر اساس آمارهای قبلی، درصدی نفوس زیر خط فقر 
در سال 1391 38.3 و در سال 1386 33.7 درصد 
بوده است. در فصل های سال، فصل بهار سال 1399 
با توجه به اجرایی شدن طرح قرنطین، بیش ترین 
درصد فقر را داشته است. بر اساس آمارها، 53 درصد 
در فصل بهار و 47 درصد در فصل تابستان زیر خطر 

فقر زنده گی کرده اند. 
این آمار در خزان 1398 به 42 درصد و در زمستان 
آن سال به 48 درصد می رسید. مبتنی بر نمودار این 
اداره، خط »فقر ملی« در سال 1399 به دو هزار و 
258 افغانی می رسد. این در حالی است که خط فقر 
غذایی یک هزار و 321 افغانی و خط فقر غیرغذایی 
937 افغانی است. مبتنی بر آمار وزارت، در ُکل 37 
بدین  ندارند.  غذایی  مصونیت  کشور  نفوس  درصد 
ترتیب در میان این آمار، 47 درصد از شهرنشینان، 
34 درصد از ده نشینان و 35 درصد از کوچی ها در 
این گزینه شامل اند. اداره ملی احصاییه و معلومات 
اما تصریح کرده است که میزان عدم مصونیت غذایی 

در سال 1395 در مجموع به 44 درصد می رسید. 

یک پنجم نفوس کشور بیکار اند
دریافته  خود  سروی  در  اداره  این  حال،  همین  در 
را  کار  بازار  در  افغانستان  اقتصاد  بیش تر  که  است 
غیرقانونی  و  غیررسمی  شده،  غیرتنظیم  کارهای 
تشکیل می دهد. بدین ترتیب مردم با استفاده از کار 
مهاجرت  کودکان،  کار  غیرمنظم،  کار  خانواده گی، 
برای کار، کارهای شاقه و اضافه کاری در کشور امرار 
سال  در  کار  مشارکت  میزان  در  می کنند.  معاش 
1399، حدود 68.4 درصد مردان و  16.5 درصد 
زنان نقش داشته اند و این آمار در مجموع به 41.9 
درصد می رسد. بر اساس ارقامی که در سال 1395 
بود، 8۰.6 درصد مردان و 26.8 درصد  ثبت شده 
زنان در روند کار دخیل بوده اند که در مجموع 53.9 

درصد را احتوا می کرد. 
سروی اداره ملی احصاییه و معلومات هم چنان نشان 
می دهد که در سال جاری، 15.2 درصد مردان و 32 
درصد زنان در کشور بیکار اند. این آمار در مجموع 
به 18.6 درصد است، در حالی که پنج سال پیش به 
23.9 درصد می رسید. بدین ترتیب، سروی این نهاد 
به سال  بیکاری نسبت  نشان می دهد که درصدی 
این  یافته های  بر اساس  است.  یافته  کاهش   1395
نهاد، درصدی بیکاری در فصل های  زمستان و خزان 
1398 به باالترین حد خود رسیده و پس از آن، روند 
بیکاری در کشور در فصل های بهار و تابستان سال 

جاری سیر نزولی گرفته است. 
است  کرده  تصریح  معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره 
که از میان آمار افراد کار، 45.4 درصد نفوس کشور 
مصروف زراعت هستند و سایر افراد نیز به خدمات 
صنایع  ساخت وساز،  مسکن،  و  غذا  تهیه  محلی 

سروی اداره احصاییه و معلومات؛ 
47.3 درصد مردم زیر خط فقر زنده گی می کنند

هم زمان با شیوع موج دوم ویروس کرونا و نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، اداره ملی احصاییه نتیجه ابتدایی سروی خود در مورد عاید، مصرف خانوار و نیروی کار در سال 
جاری را نشر کرد. احمدجاوید رسولی، رییس این نهاد، روز دوشنبه، هفدهم قوس، در یک نشست خبری گفت که این سروی برای اولین بار توسط اداره ملی احصاییه و معلومات و 

بدون حمایت مالی جامعه جهانی انجام شده است. این سروی با استفاده از تبلت و تکنولوژی مدرن صورت گرفته و در آن 21 هزار خانواده در نقاط مختلف کشور انتخاب شده اند.



ظهور زامیاد 

مطابقت ذهن با عین نیز از بین خواهد رفت.  
بنابراین، نظر به بخش دوم کتاب اخالق، قضیه 35، ما 
در مورد احواالت بدن خود نیز تصورات تام و روشنی 
یاری  به  را  اشیا  یکایک  مرحله  این  در  یعنی  نداریم. 
این  مبهم درک می کنیم.  و  ناقص  به صورت  حواس، 
غیرقابل  تجربه های  از  حاصل  »شناسایی  شناسایی 
اطمینان است.« با دیدن عالیم و کلمات، اشیا مربوط 
به آن ها را به یاد می آوریم و به صورت شناسایی متزلزل 
در ذهن خود مصور می سازیم. )یاسپرس، 1398: 46(. 
بنابراین  است.  تخیل  و  مرتبه همه چیز گمان  این  در 
هنگامی که نفس انسان در نظام معمول طبیعت )که 
در آن، واقعیات به صورت گسسته درک می شود، نه به 
عنوان جزئی در واقعیت کلی و تمام( اشیای خارجی را 
ادراک می کند، نفس نه به خودش علم تام دارد، نه به 
بدن خودش، و نه به اجسام خارجی، از این رو معرفتش 
نسبت به همه این ها مبهم و ناقص است. اسپینوزا معتقد 
است که در این نوع معرفت، ذهن حالت انفعالی دارد 
و تصوراتی که حاصل می کند، ناشی از قدرت فعال آن 
نیست؛ بلکه نمایان گر احوال و تغییرات بدنی است که 
به واسطه تأثیرگذاری اشیای خارجی به وجود آمده  و 
در واقع بازتاب تجربه است؛ اما تجربه مبهم. در این نوع 
معرفت، ما چیزهایی در باره طبیعت و اشیای خارجی 
می دانیم و به وجود این اشیا نیز آگاهی داریم؛ اما به 
هیچ وجه، شناخت تام به طبیعت و ذات آن ها نداریم. 
اسپینوزا در رساله اصالح فاهمه، یاد آور می شود که ما 
از این جهت این ادراک را صرفاً تجربی می نامیم که بر 
حسب تصادف حاصل شده و از آن جا که تجربه دیگری 
ناقض آن نبوده، برای ما به عنوان امر مسلم رخ نموده 
است. تصورات کلی )کلیات عقلی یا امور عام( ناشی از 
همین مرحله معرفت است، از این رو، ناقص و نادرست 
است. او معتقد است: مفاهیمی مانند »وجود« و »شی« 
از این جا نشأت گرفته است که بدن انسان محدود است 
و تنها می تواند شمار اندکی از صور خیالی را به نحو 
فاهمه،  اصالح  در  )رساله  آورد.  پدید  خود  در  متمایز 
137۰: 6۰ـ63(. برای این که در این نوع شناخت دچار 
مشکل نشویم، باید دو نکته را در نظر داشته باشیم: 1. 
اسپینوزا تام بودن این مرتبه از ادراک را انکار می کند؛  
اما مفیدبودن آن را تصدیق می نماید و تصریح می کند: 
»از همین طریق است که تقریباً همه شیوه های علمی 
زنده گی را می دانیم«. در واقع به این نوع ادراک فایده 
عملی قایل است. 2. تام نبودن تصورات ناشی از این نوع 
معرفت، متضمن آن نیست که اگر آن را به شکل مجزا و 
فارغ از واقعیت خارجی اعتبار کنیم، تصور کاذب باشد. 
)کاپلستون، 1386: 293(. بنابراین اسپینوزا می گوید: 
وقتی به خورشید نگاه می کنیم، چنین تخیل می کنیم 
که فاصله ما از آن در حدود دوصد پا است، خطا فقط در 
این تخیل نیست؛ بلکه در این است که ما در حالی که 
تخیل می کنیم، از فاصله واقعی خورشید از خود و علل 
این تخیل غفلت داریم. در واقع درستی تصورات واضح 
و متمایز نفس همان اندازه ضروری است که درستی 
تصور خدا. )اخالق: قضیه 43(. با توجه به آن چه گفته 
شد، اسپینوزا می خواهد تصریح کند که فلسفه هرگز 

ویژه گی های هر تصوری را منحصراً به علت بیرونی آن 
نسبت دهد. )همان: 93(. این نکته را می توان در مسیر 
فلسفه، از دکارت تا کانت و فیلسوفان ایدیالیسم آلمانی 
مانند هگل و شلینگ و نو کانتی هایی که در نهایت به 
دگماتیسم رسیدند، به وضوح مشاهده کرد. در این که 
ابژه به این معنا سخن نمی زند و  از سوژه و  اسپینوزا 
سیستم سوژه محوری را محدود و متناهی می داند و در 
نهایت بنیادش را ویران می سازد؛ اما در این گزاره که 
»ذهن تمایل دارد ویژه گی های هر تصوری را به علت 
استعالیی و  فلسفه  به  را  ما  بیرونی آن نسبت دهد«، 
سوژه محور نزدیک می سازد که می توان گفت، از کانت 

تا هگل به نحوی اسپینوزاگرایی مشهود است. 

مراتب نظریه شناخت
اسپینوزا در رساله »در اصالح فاهمه«، علم و معرفت 
بشری را به چهار دسته تقسیم می کند: 1. علم ناشی از 
مسموعات )برای مثال، هرکس تاریخ تولدش را از این 
طریق می داند(، 2. ادراکات ناشی از تجربه مبهم )که به 
نحو تصادفی پدید آمده است(، 3. معرفت استنتاجی 
)که در نتیجه رابطه علت و معلول و مرتبط ساختن 
معرفت   .4 می آید(،  حاصل  کلی  قوانین  به  جزئیات 
شهودی )که در آن، شی فقط با ذات خویش یا از راه 
شناخت علت قریب خود ادراک می شود(. این نوع آخر 
معرفت، برترین نوع آن به شمار می رود که خطاناپذیر و 
بی واسطه است. اما در کتاب »اخالق«، علم و معرفت به 
سه مرحله تقسیم می شود، این مراحل عبارت است از: 
1. علم و معرفت ناشی از تجربه، 2. معرفت استداللی، 
3. معرفت شهودی. اسپینوزا هم چنین در رساله در باب 
خدا، انسان و سعادت، معرفت بشری را به سه دسته 
تقسیم می کند: 1. عقیده، 2. باور، 3. شناخت واضح. 
این تقسیم بندی با آن چه در کتاب اخالق آمده است به 
نحوی مطابقت مضمونی دارد. کارل یاسپرس در کتاب 
خود تحت عنوان »اسپینوزا، فلسفه، الهیات و سیاست« 
مراتب شناخت را در فلسفه اسپینوزا مبتنی بر کتاب 
اخالق و رساله در باب خدا، انسان و سعادت می فهمد. 
معیار تحلیل و بررسی ما نیز در این جا، کتاب اخالق 

خواهد بود.

1. معرفت نوع اول )معرفت ناشی از تجربه مبهم(
اسپینوزا در رساله »در اصالح فاهمه«، از چهار مرتبه 
ادراک یاد می کند و مرتبه اول آن را معرفتی می داند که 
معرفت  نوع  این  واسطه مسموعات حاصل می آید.  به 
به شکل غیرتجربی  و  حاصل گفته های دیگران است 
و غیراستداللی در دسترس قرار می گیرد. اما در کتاب 
اخالق، اولین نوع معرفت را معرفت ناشی از تجربه مبهم 
می داند؛ معرفتی که مبتنی بر ادراک حسی است و از 
این رو، غیر تام و مبهم تلقی می شود. منظور از ایده 
تام، ایده  ای که خود آن بدون ارتباط با موضوع، در نظر 
آورده شود. در این صورت ایده، دارای همه ویژه گی های 
»عالمات  ویژه گی ها  این  بود.  خواهد  حقیقی   ایده 
آوردن(  نظر  در  این  )در  که  حالی  در  است،  درونی« 
»عالمت بیرونی«، یعنی انطباق ایده با موضوعش، باید 
منتفی باشد. یعنی به زبان فلسفه سوبژه محور، تصور 
من از یک شی خارجی، باید با آن مطابقت داشته باشد. 
اما برخالف این فلسفه، اسپینوزا مدعی است که این 
مطابقت در ایده تام و یا تصور تام منتفی است. زیرا در 
فلسفه اسپینوزا، دو صفت وجود دارد که یکی آن صفت 
»فکر« است و دیگری صفت »بُعد« است که هر دو از 
می شود.  یا خدا« محسوب  دو حیث صفت »طبیعت 
بنابراین شناخت، شناخت طبیعت است و هیچ چیزی 
طبیعی  موجود  نیز  انسان  یعنی  نیست.  آن  از  خارج 
زاویه  از  بخواهیم  اگر  نیست.  طبیعت  از  جدا  و  است 
فلسفه استعالیی، سوبژه ای در فلسفه اسپینوزا استنتاج 
کنیم )اگر ممکن باشد،  بدون تردید آن سوژه طبیعت 
خواهد بود(. با توجه به این فرض، طبیعت یا خدا دارای 
حاالت و صفاتی است که جدایی از آن نیست، بنابراین 
برای او نیز ابژه نخواهد بود. بلکه صفات و حاالت یک 
است که  این حیث  از  واحد محسوب می شود.  جوهر 
مفهوم ابژه و سوبژه در فلسفه اسپینوزا نابود می شود. 
وقتی سوژه و ابژه محوری از بین رفت، آن وقت مسأله 

در فلسفه دکارت »فکر« و »امتداد« به مثابه دو جوهر 
کاماًل متمایز از هم شناخته می شود که جهان بر مبنای 
آن ها ساخته شده است. ولی همین دو جوهر متمایز از 
هم )فکر و امتداد( وقتی وارد فلسفه اسپینوزا می شود، 
تبدیل به دو صفت جوهر واحد می گردد و جهان در 
نشده ،  ساخته  آن ها  بر  مبتنی  فلسفی،  دستگاه  این 
بلکه آن ها تنها مقوم ذات جوهر است. اسپینوزا، معتقد 
واحدی  و هر آن چه »هست«، جوهر  است که جهان 
به   قادر  تنها  انسان ها  دارد.  بی نهایت  که صفات  است 
شناخت دو صفت »فکر« و »بُعد«، در این جوهر واحد 
اسپینوزا، همه جهان  فلسفه  هستند. طبیعت/خدا در 
فهمیده می شود که در دو صفت فکر و بُعد ظاهر شده 
دو  این  حاالت  جز  چیزی  جزئی،  اشیای  همه  است. 
صفت نیست. بنابراین در این دستگاه فلسفی، طبیعت/
شناخت  حتا  شناختی  هر  و  است  شناخت  همه  خدا 
اشیای جزئی مبتنی بر شناخت او است. نظریه شناخت 
اسپینوزا با برشمردن معیارهای درونی و بیرونی صدق، 
از تصورات تام )ناظر به تأمین معیارهای درونی صدق( 
و حقیقی )ناظر به معیارهای بیرونی صدق( و نیز تمایز 
پدید  صدق،  درونی  معیارهای  عنوان  به  سازگاری  و 

می آید.
اسپینوزا، روش فلسفی خود را به عنوان روش هندسی 
اصول  و  متعارفه  اصول  تعاریف  از  می کند،  معرفی 
قضایا  اثبات  و  استنتاج  به  می نماید،  آغاز  موضوعه 
می پردازد و قضایای جدید را بر اساس قضایای پیشین 
مبتنی می سازد. وی با نظریه مراتب معرفت، در حقیقت 
می دهد؛  ارایه  صدق«  صعودی  »درجات  از  تصویری 
تصویری که بر مبنای اصالت معرفت پذیری عالم واقع 
و  متعارفه  اصول  تمام  این،  بر  است. عالوه  یافته  قوام 
قضایایی که در »کتاب اخالق« مطرح شده ، گویی بر 
راست آزمایی  عالم خارج  معرفت پذیری  اصالت  مبنای 
شده است. اسپینوزا در قضیه چهارده، بخش دوم کتاب 
اخالق می گوید: »نفس انسان این استعداد را دارد که 
متناسب  استعداد  این  و  کند  درک  را  کثیری  اشیای 
را  تأثیرات کثیری  بتواند  او که  بدن  استعداد  با  است 
بپذیرد.« )اخالق، 1376: 66(. به این معنا که هر چه 
بدن  این  ذهن  باشد،  فعال تر  و  پیچیده تر  انسان  بدن 
توان مندتر خواهد بود. در فلسفه اسپینوزا شناخت بدن 
مقدم بر ذهن است و شناخت، شناخت ذهن بدن است. 
یعنی ذهن مال بدن است و تأثیرپذیری بدن از عوامل 
فعلیت بیش تر بدن محسوب می شود که نتایج بهتری 
در نحوه شناخت ذهن و فعلیت آن خواهد داشت. از نظر 
اسپینوزا، تصورات همه اجسام و تصوراِت تصورات آن ها 
در عقل الهی موجود است و خداوند علت درونی آن ها 
است. اما وجود حاالت متناهی چه اجسام چه تصورات 
بی واسطه،  نه  است  نامتناهی  موجودی  که  خداوند  از 
بلکه حالت نامتناهی دیگری منتشی می شود. هر حالت 
متناهی، معلول حالت متناهی دیگری است که حالت 
دوم نیز خود معلول است و این زنجیره تا بی نهایت ادامه 

دارد. )هریس، 1398: 89(. 
بررسی  برای  می رسد،  نظر  به   مقدمه  این  به  توجه  با 
مفهوم  با  مختصر  آشنایی  اسپینوزا،  شناخت  نظریه 
»تصور« در دستگاه فلسفی او ضروری باشد. زیرا مفهوم 
اسپینوزا  شناخت  نظریه  در  تعیین کننده  نقش  تصور 
آن  دکارتی  معانی  با  اسپینوزا،  فلسفه  در  تصور  دارد. 
به کلی متفاوت است. دکارت تصور را اصطالحاً صور 
خیالی اشیا می داند. یعنی در نگاه وی »تصور« چیزی 
است که ذهن آن را به طور مستقیم درک می کند. اما 
»تصور« در فلسفه اسپینوزا مفهوم ذهنی و حاکی از 
دکارت،  فلسفه  در  تصور  مفهوم  است.  ذهن  فعالیت 
تداعی کننده دریافت منفعالنه است؛ اما در عوض، این 
مفهوم برای اسپینوزا فهم فعال است. اسپینوزا در باره 
معنای تصور می گوید: مقصود من از تصور، تصور ذهنی 
است که ذهن از آن جا که یک شی متفکر است، مصور 
آن است. بنابراین تصور در فلسفه اسپینوزا به معنای 
عام آن، تفکر و اندیشه تلقی می شود. اما در مقابل، برای 
دکارت امری منفعالنه است. تصورات و طبیعت آن ها 
مربوط به علل بیرونی در بدن، تا اندازه ای به طبیعت 
خود بدن و تا اندازه ای هم به طبیعت بیرونی بسته گی 
که  است  مایل  ذهن  که  است  معتقد  اسپینوزا  دارد. 

نباید از داده های حسی آغاز شود.  چرا که این داده ها، 
به رغم سودمندی در امور جاری زنده گی، هیچ  گاه به 
نامه دهم  در  اسپینوزا  نیست.  یقین آور  فلسفی  لحاظ 
که در باره لزوم نیازمندی به تجربه حسی است، یادآور 
در  مگر  نیستیم.  تجربه  نیازمند  هیچ گاه  که  می شود 
مواردی که وجود حالتی، از تعریف آن قابل استنباط 

نباشد. 

2. معرفت نوع دوم )شناخت استداللی(
مفاهیم  از  که  را  معرفتی  اخالق،  کتاب  در  اسپینوزا 
مشترک و تصورات تام و خواص اشیا حاصل می آید، 
دوم  نوع  شناخت  که  می نامد  استداللی«  »شناخت 
است. )قضیه 63(. او این مرتبه از شناخت را مرتبه عقل 
اسپینوزا  است.  متمایز  از خیال  که  مرتبه ای  می داند؛ 
در بخش دوم کتاب اخالق )قضایای 37، 38 و 39( 
می گوید: »آن چه در میان همه اشیا مشترک است و 
در جزء و کل، به طور مساوی موجود است، فقط به 
شکل تام ممکن است تصور شود.« زیرا نتیجه می گیرد 
که بعضی از تصورات در میان همه انسان ها مشترک 
است. زیرا تمام اجسام در بعضی از امور با هم اشتراکاتی 
دارد که باید به طور تام، یعنی به طور واضح و متمایز 
ادراک شود. به نظر اسپینوزا »مفاهیم مشترک« عبارت 
از مختصات و مشترکات اجسام از قبیل حالت، بُعد و 
این مفاهیم مشترِک  استعداد حرکت و سکون است. 
اشیا، احوال یا خواص و اعراض عامه و مشترک تلقی 
می شود که مقوم ذات هیچ شی جزئی نیست. البته باید 
توجه داشت که این مفاهیم مشترک کاماًل متفاوت با 
»تصورات کلی« است. اسپینوزا کلیات عقلی را منکر 
می شود و آن ها را صور خیالی مبهمی می داند که به 
جهت محدودیت بدن انسان از ایجاد تعداد زیاد صور 
کلیات  اسپینوزا  وقتی  است.  انتزاع شده  اشیا،  خیالی 
را انکار می کند، بهترین روش تحصیل علم را جستن 
و  حقیقت  ُکنه  بر  مشتمل  که  می داند  معلوم  تعریف 
تعریف صحیح هر چیز، حقیقت  باشد.  ماهیت معلوم 
پس،  است.  یک سان  خارج  و  ذهن  در  که  است  آن 
نخست باید تعریف هر حقیقت را به دست آورد و آن گاه 
نظام  باید  تعریف حاصل می آید،  آن  از  نتایجی که  با 
فکری را سامان داد. بنابراین، معرفت نوع دوم بالضروره 
درست است؛ زیرا مبتنی بر تصورات تام است و تصور 
تام همان گونه که در نوع اول معرفت گفته شد، تصوری 
اعتبار  تصور  موضوع  گرفتن  نظر  در  »بدون  که  است 
شود، همه خواص یا عالمات داخلی یک تصور درست 
را دارا باشد«. اسپینوزا در قضیه 41 می گوید: شناخت 
نوع اول منشأ نادرستی است و شناخت نوع دوم و سوم 
به  که  قضایایی  حیث،  این  از  است.  درست  بالضروره 
نحو منطقی از اصول متعارفه بدیهی اتخاذ شده باشد، 
که  می نویسد  یاسپرس  کارل  است.  درست  بالضروره 
تام اشیا شناخته  ایده های  مفهوم هایی کلی به عنوان 
می شود که به  نحوی روشن و متمایز در ذهن داریم و 
با یاری گرفتن از خرد با آن ها عمل می کنیم. )یاسپرس، 
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اسپینوزا در رساله »در اصالح فاهمه«، علم و معرفت بشری را به چهار دسته تقسیم می کند: 
1.علم ناشی از مسموعات )برای مثال، هرکس تاریخ تولدش را از این طریق می داند(، 2.ادراکات 

ناشی از تجربه مبهم )که به نحو تصادفی پدید آمده است(، 3. معرفت استنتاجی )که در نتیجه 
رابطه علت و معلول و مرتبط ساختن جزئیات به قوانین کلی حاصل می آید(، 4. معرفت شهودی )که 

در آن، شی فقط با ذات خویش یا از راه شناخت علت قریب خود ادراک می شود(.



هوانوردی  جهانی  روز  با  هم زمان 
در  هنوز  افغانستان  ملکی، 
اروپا  اتحادیه  سیاه  فهرست 
قرار دارد. اداره هوانوردی ملکی 
تالش  که  می گوید  افغانستان 
معیاری   را  سکتور  این  تا  دارد 
این  مسووالن،  گفته  به  بسازد. 
سیاه  لیست  از  خارج شدن  و  معیاری سازی  برای  اداره 
اولیه  مرحله  تاکنون  و  است  تالش  در  اروپا  اتحادیه 
سازمان  و  ملکی  هوا نوردی  بین المللی  سازمان  تفتیش 
ایکائو را به خوبی سپری کرده است. به گفته مسووالن 
اداره هوانوردی ملکی اگر این اداره مرحله دوم تفتیش 
کند،  سپری  خوبی  به  را  هوا نوردی  بین المللی  سازمان 
می تواند از لیست سیاه خارج شود و پرواز ها به کشور های 
اروپایی را آغاز کند. به گفته این اداره، در افغانستان 28 
میدان هوایی ساخته شده که از این میان چهار میدان 

هوایی بین المللی و باقی محلی است. 
برای  تالش  که  می گوید  ملکی  هوانوردی  اداره 
تا  دارد  جریان  کشور  هوایی  میدان های  معیاری سازی 
با اشاره به  با استندرد های جهانی برابر شود. مسووالن 
افغانستان  این موضوع می گویند که در حال حاضر در 
شرکت های صافی و افق شرق از فعالیت باز مانده اند و 
تنها شرکت های داخلی ای که فعالیت دارند، شرکت های 

آریانا، کام ایر و باختر می   باشند. 
از سویی هم اداره هوا نوردی ملکی اضافه می کند که این 
اداره در جریان دو سال اخیر در چهار میدان هوایی کشور 
و  را کشف  غیر قانونی  و  ممنوعه  اموال  از  زیادی  مقدار 
ضبط کرده است. با این همه مسووالن در اداره هوانوردی 
ملکی با ابراز خرسندی می گویند که در یک سال گذشته 
نرسیده  ثبت  به  افغانستان  در  هوایی  سانحه  هیچ گونه 

است. 
مسووالن اداره هوانوردی ملکی می گویند که این اداره در 
تالش است تا سکتور هوانوردی ملکی را معیاری بسازد 
بیاورد. محمدنعیم  به وجود  این بخش  و اصالحاتی در 
صالحی، سخنگوی این اداره، به روزنامه 8صبح گفت که 
در حال حاضر معیاری سازی در این سکتور جریان دارد 

بنابراین معرفت نوع دوم، استنتاج فلسفی از قضایای کلی 
است و متعلق آن حقایق ثابت و همیشه گی می باشد. اما 
این نوع معرفت در مورد حاالت فردی و اشیا سخنی 
نمی گوید. بنابراین اسپینوزا برای حل این مسأله معرفت 
نوع سوم را مطرح می سازد، تا این تناقض را حل کرده 
باشد. یکی از کاربردهای مهم شناخت نوع دوم در فلسفه 
اسپینوزا، مهار انفعاالت عاطفی است که در قضیه 63 به 
آن می پردازد. یعنی با دستیابی به معرفت درست نسبت 
می آورد.  در  تدبیر  و  تسلط  تحت  را  آن ها  عواطف،  به 
دقیقاً همان ادعایی که ارسطو در باب جهان محسوسات 
اندیشه  به  آن  اساس  که  می سازد  مطرح  افالطون 
هراکلیتوس بر می گردد. هراکلیتوس می گوید: »احساس 
بدون عقل خطرناک و توهم آور است.« )گاتری، تاریخ 
اسپینوزا در مورد احساس و عواطف  فلسفه، جلد 5(. 
همانند  او  می دارد.  بر  گام  ارسطو  مسیر  در  نحوی  به 
این  با  نیک می شمارد،  را  احساسات  و  ارسطو عواطف 
دارد  عواطف  بر عقالنی کردن  تأکید  ارسطو  که  تفاوت 
یا به نحوی می توان گفت او معتقد وجه صیرورت در 
احساس و عواطف انسانی است. به این معنا، همان قدر 
که عقل ضرورت به آموزش و تربیت دارد که این فرآیند 
عواطف  و  احساس  در  می شود،  عقل  توانایی  به  منجر 
نیز این تمرین و آموزش به نحوی توانایی احساس را 
به سمت عقالنی شدن نزدیک می سازد. در واقع این از 
پویایی  و صیرورت خاص تفکر ارسطو است. اما اسپینوزا 
احساس عواطف را در همین سطحی که قرار دارد، نیک 
و با اهمیت می شمارد. بنابراین، از نظر اسپینوزا ماهیت 
نیک(،  یا  بد  )یعنی  باشد  که  چه  هر  بشری  شناخت 
ناشی از نوع دوم معرفت است که در فلسفه او به مثابه 
معرفت شناسی فلسفی و استداللی معروف است. هرچند 
این معرفت شناسی هنوز جایی برای کامل شدن دارد و 
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سازد. به گفته صالحی از این میان فعالیت ها برای تطبیق 
هوایی  میدان های  در  ملکی  هوا نوردی  اداره  ماستر پالن 
از جمله در میدان هوایی حامد کرزی شروع شده و کار 
روی معیار ی سازی این میدان جریان دارد. او گفت که 
تالش ها برای معیاری سازی تمام میدان های هوایی کشور 

ادامه دارد.
به  تصدیق نامه  صدور  مورد  در  ملکی  هوانوردی  اداره 
انتقال  هم چنان  و  کشور  بین المللی  هوایی  میدان های 
نیرو های حمایت  از  مسوولیت میدان های هوایی کشور 
تصمیم  براساس  که  ملکی  هوانوردی  اداره  به  قاطع 
این  که  است  کرده  بیان  شده،  گرفته  ایکائو  سازمان 
میدان های هوایی بین المللی تا سال 2۰2۰ تصدیق نامه 
دریافت خواهند کرد. او هم چنان اضافه کرد که کار روی 
انتقال مسوولیت  میدان های هوایی جالل آباد و قندهار به 

این اداره، جریان دارد. 
 از سویی هم اداره هوانوردی ملکی بیان کرده است که 
شرکت  های هوایی صافی و افق شرق از فعالیت باز مانده اند 
و این که چه زمانی فعالیت های شان را از سر می گیرند، 
اضافه  ملکی  هوانوردی  اداره  سخنگوی  نیست.  معلوم 
شرکت های  تنها  داخلی،  شرکت های  میان  از  که  کرد 
باختر فعالیت دارند. به گفته سخنگوی  کام ایر، آریانا و 
این نهاد، در حال حاضر حدود یازده شرکت خارجی نیز 
به افغانستان پرواز دارند که شامل شرکت های پی آی ای 
پاکستان، ماهان ایران، اس پای جت امارات، فالی دبی و 

ترکش آنالین می شوند. 
در همین حال سخنگوی اداره هوانوردی ملکی در رابطه 
به سانحه های هوایی یک سال اخیر در کشور می گوید که 
در این مدت هیچ گونه سانحه هوایی در کشور رخ نداده 
سانحه  یک  تنها  مدت  این  در  که  افزود  صالحی  است. 
هوایی گزارش شده است که یک هواپیمای شرکت کام ایر 

 .)2۰  :1388 نیا،  )اعتمادی  است.  کامل تر  معرفت ها 
از نظر اسپینوزا معرفتی است  پس کامل ترین معرفت 
معرفت  این  و  باشد  طبیعت/خدا  معرفت،  موضوع  که 
ادراک  واسطه  به  متصور(  با  )تصور  اتحادی  نحوی  به  
شهودی صورت می گیرد. به اعتقاد اسپینوزا، تصور هرچه 
جزئی تر باشد، متمایزتر و واضح تر خواهد بود. از این رو 
سوی  به  اسپینوزا  معرفتی  دستگاه  یاسپرس  قول  به 
شناخت اشیای جزئی که تعاریف دقیق و کامل این اشیا 
است، حرکت می کند. بنابراین نوع سوم شناخت است 
که به ادراک تام ذات اشیای جزئی می انجامد، به همین 
سبب اسپینوزا تأکید می کند که هراندازه اشیای جزئی 
را بیش تر بفهمیم، به  همان اندازه خدا/طبیعت را بهتر 

خواهیم شناخت. )همان: 21(.
بنابراین در معرفت شناسی اسپینوزا، دو گونه فرق گذاری 
نقش اساسی دارد. یکی فرق گذاری میان تصور و فهم 
و آن گاه فرق گذاری میان خرد و فهم. چیزهای بسیاری 
است که تنها به یاری فهم می توان به آن ها رسید. در 
حالی که تصور هرگز نمی تواند به آن ها دست یابد. جوهر 
تصور  قابل  متافیزیکی  مفهوم های  همه  و  سرمدیت  و 
می کند،  گیج  را  ما  مفهوم ها  پاره    این که  علت  نیست. 
این است که »میان آن چه تنها می توانیم فهمید، ولی 
می توانیم  هم  تصور  آن چه  و  کرد،  نمی توانیم  تصور 
کرد فرق نمی گذاریم«. )یاسپرس: 47(. اسپینوزا برای 
می آورد.  مثال  را  »مقدار«  مطالب  این  روشن ساختن 
»مقدار« را به دو نحو می توان دریافت. یکی این که آن را 
به گونه  مجرد و سطحی در تصور می آوریم. در این معنا 
»مقدار« محدود و انقسام پذیر و هم چنان دارای اندازه 
است. دوم، آن را چون ذات سرمدی به وسیله فهم در 
می یابیم. در این نوع نگاه »مقدار«، نامتناهی و جوهر 
صورت  به  تصور  در  نامتناهی،  است.  تقسیم ناپذیر  و 

میدان  در  کابل  به  فاریاب  والیت  از  برگشت  مسیر  در 
هوایی کابل نشست اضطراری کرد. به گفته صالحی این 
انجام شد و  به صورت عادی  و  نبود  نشست هم جدی 

هیچ گونه آسیبی به سرنشینان هواپیما نرسید . 
این همه در حالی است که اداره هوا نوردی ملکی می گوید 
این  اخیر  ماه  چند  در  کرونا  ویروس  شیوع  جریان  در 
اداره بیش تر از 45 میلیون دالر ضرر کرده است. به گفته 
محمد نعیم صالحی، این اداره یکی از عمده ترین و دومین 
نهاد عایداتی در کشور گفته می شود که پس از شیوع 
شده  متحمل  را  بسیاری  مالی  ضرر های  کرونا  ویروس 

است. 
حال  تا  قرنطین  دوران  از  که  گفت  هم چنان  صالحی 
نزدیک به 24۰ پرواز ثبت شده است و از این میان 222 
پرواز داخلی صورت گرفته که 44 هزار مسافر را از یک 
والیت به والیت دیگر انتقال داده است. صالحی تصریح 
کرد که در این مدت بیش از 12۰ پرواز خارجی انجام 
شده که بیش از هشت هزار مسافر خارجی گیرمانده در 
به کشور  را  کرونا  ویروس  در اثر شیوع  دیگر  کشورهای 

انتقال داده است. 
در سال  افغانستان  در  اولین بار  برای  هوایی  ترانسپورت 
1923 میالدی در دوران شاه امان اهلل خان آغاز به کار 
عنوان  به   1335 سال  در  ملکی  هوا نوردی  اداره  کرد. 
اولین  و  شد  تاسیس  دولتی  هوا نوردی  موسسه  یک 
پاکستان  با  هوانوردی  قرارداد مشترک  امضای  اقدامش 
و ترکیه بود. اقدام دومی این اداره، ساخت میدان هوایی 

بین المللی قندهار بود. 
صنعت هوا نوردی در جهان به یک صنعت مهم اقتصادی 
هوا نوردی  اداره  آمار های  بر اساس  و  است  شده  مبدل 
ملکی، در حدود 4.5 میلیارد نفر در جهان از ترانسپورت 

هوایی استفاده می کنند.

نامتناهی دیگر و چون چیزی  از  یا کوچک تر  بزرگ تر 
تقسیم پذیر دریافته می شود. حال آن که در برابر دیده 
فهم به هیچ روی تقسیم پذیر نیست و اصاًل قابل قیاس 

نیست. )همان: 47(. 
نتیجه  می توان  شد،  گفته  آن چه   به  توجه  با  بنابراین 
گرفت که نوع اول معرفت، معطوف به  شناخت اشیای 
جزئی است؛ اما ذاتاً ناتمام است. نوع دوم معرفت، ذاتاً 
ناتوان  اشیای جزئی  به ذات  از دستیابی  اما  تام است؛ 
ادراکی  برترین کیفیت  نوع سوم معرفت که  اما  است. 
عهده دار  تام است و هم اصوالً  ذاتاً  تلقی می شود، هم 

شناخت ذات اشیای جزئی  است.  
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تا هوانوردی ملکی کشور با معیارهای جهانی برابر شود. 
صالحی در مورد خارج شدن این اداره از فهرست سیاه 
اتحادیه اروپا می گوید که این اداره مرحله اول تفتیش 
سازمان بین المللی هوانوردی ملکی و سازمان ایکائو را به 
شکل حضوری، به خوبی سپری کرده است و تالش دارد 
تا مرحله دوم را نیز به خوبی سپری کند. با پشت سر 
گذاشتن این مرحله، شرکت های داخلی از این فهرست 
آغاز  دنیا  سراسر  به  را  پرواز هایش  و  می شوند  خارج 
ایجاد  داره  این  دیگر  برنامه  به گفته صالحی،  می کنند. 
سیستم معلومات در سطح اداره هوانوردی است و تاکنون 

موفقیت هایی را نیز در پی داشته است.
از سویی هم سخنگوی این اداره می گوید که شرکت های 
هوایی کام ایر و آریانا در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار 
دارند. براساس آمارهایی که این اداره شریک کرده بود، 
سازمان  تفتیش  در  سابق  کام ایر  و  آریانا  شرکت های 
به دست  را   7.5 و  نمره های 9.7  ترتیب  به  بین المللی 
را  اول  مرحله  که  تفتیش  آخرین  در  اما  بودند،  آورده 
شامل است، این نمره ها به ترتیب به 2.3 و ۰.9 رسید. 
به گفته او، شرکت هوایی کام ایر که به مدت هفت سال 
این  از  پس  بود،  عربی  متحده  امارت  سیاه  فهرست  در 
نمره دهی از فهرست سیاه این کشور خارج شد. در این 
تفتیش 64 کشور عضویت دارند و نمره معیاری آن 2 

است. 
به گفته سخنگوی اداره هوانوردی ملکی، در حال حاضر 
میدان  هوایی حامد  میدان هوایی ساخته شده که   28
کرزی در کابل، میدان هوایی جالل الدین بلخی در بلخ، 
هوایی  میدان  و  قندهار  در  بابا  احمد شاه  هوایی  میدان 
هرات بین المللی  و 24 میدان هوایی دیگر محلی است. 
این  تا  اداره در تالش است  این  صالحی اضافه کرد که 
چهار میدان هوایی بین المللی را با معیار های جهانی برابر 

این به این معنا است که معرفت اسپینوزا در این سطح 
هنوز محدود و متناهی است.

3. معرفت نوع سوم )شناخت شهودی(
معرفت نوع سوم، از موضوعات بحث برانگیز است و گاهی 
بدفهمی هایی در قبال آن رخ داده است. کارل یاسپرس 
می گوید  که این نوع شناخت، دانستن حاصل از شهود 
درونی به سوی »شناخت تام ذات و ماهیت اشیا، پیش 
میرود.« )همان: 46(. یعنی این نوع معرفت با ممارست 
و مداومت در معرفت نوع دوم به دست می آید. ما در 
معرفت نوع دوم، در فرآیند استدالل، از قاعده کلی به 
سوی تعمیم آن بر مصادیق جزئی حرکت می کنیم؛ اما 
در معرفت شهودی، بدون توسل به قاعده، نتیجه حاصل 
قضیه  چهلمین  از  دوم  تبصیره  در  اسپینوزا  می آید. 
بخش دوم کتاب اخالق، در قالب مثال ریاضی، تفاوت 
میان مراتب دوم و سوم معرفت را توضیح می دهد: اگر 
عدد 1، 2 و 3 داده شود، هر کسی می تواند روشن تر 
از هر برهانی دریابد که عدد متناسب چهارم 6 است؛ 
زیرا همان نسبتی را که با یک شهود میان عدد اول و 
دوم درمی یابیم، عدد چهارم را استنتاج می کنیم. )کتاب 
می توان  شد،  ذکر  که  مثالی  به  توجه  با   .)77 اخالق: 
نتیجه گرفت که در شناخت شهودی نیز فهم عقالنی 
حضور دارد که قانونی را در مصداق خاص فهم می کند. 
اسپینوزا در رساله در اصالح فاهمه به این نوع شناخت 
اشاره و بیان می کند که با معرفت شهودی، شی فقط 
با ذات خویش یا با شناخت علت قریب خویش، ادراک 
می شود. مثاًل از صرف معرفت ذات نفس، به اتحاد نفس 
با بدن پی  می بریم. از نظر وی، معرفت حقیقی بر حسب 
که  معرفتی  میان،   این  در  اما  می یابد؛  تنوع  متعلقش 
همه  از  باشد،  داشته  تعلق  موضوع  نوع  کامل ترین  به 

روز هوانوردی ملکی؛ 
شرکت های هوایی افغانستان هنوز 
در فهرست سیاه جهانی قرار دارند

مبانی معرفت شناسی در...
از صفحه 8

زهرا عطایی
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صلح  درباره  تحقیق  موسسه  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
می گوید شرکت های  سیپری،  استکهلم،  بین المللی 
چینی و امریکایی در سال 2۰19 سلطه اصلی را بر 
بازار تسلیحات جهان داشتند و بیش از 75 درصد 

فروش اسلحه را انجام دادند.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه، 17 قوس، منتشر 
تسلیحاتی  بازار  در  فعال  بزرگ  از 25 شرکت  شد، 
جهان در سال 2۰19، دوازده شرکت امریکایی بودند 
را  نظامی  ادوات  و  تسلیحات  فروش  درصد  که 61 
انجام دادند، حال آن که سهم شرکت های چینی در 

این زمینه 15.7 درصد بوده است.
برای  چینی  شرکت  چهار  که  می گوید  سیپری 
نخستین بار وارد این فهرست شده اند. هیچ  یک از 

فقدان  به  دلیل  در سال های گذشته  این شرکت ها 
اطالعات در این لیست نبود.

فروش تسلیحات توسط این 25 شرکت تسلیحاتی 
 361 به  رشد  درصد  هشت ونیم  با  جهان  بزرگ 

میلیارد دالر رسیده است.
جای  فهرست  این  در  نیز  روسی  شرکت  دو 
گرفته اند، »آلماز آنتی« در رده پانزدهم و »یونایتد 
سیپری  بیست و پنجم.  رده  در  شیپ بیلدینگ« 
 2۰19 سال  در  شرکت ها  این  فروش  که  می گوید 
نسبت به سال پیش از آن کاهش را نشان می دهد 
خود  به  را  تسلیحات  فروش  کل  درصد  چهار  و 

اختصاص داده اند.
روسی،  شرکت  سومین  توسط  تسلیحات  فروش 

شرکت های چینی و امریکایی سه چهارم بازار فروش 
اروپایی ها درباره نصب تسلیحات را در اختیار دارند

سانتریفیوژهای پیش رفته، 
به ایران هشدار داد

مادورو کنترل پارلمان ونزویال را نیز در دست گرفت

به گزارش بی بی سی فارسی، فرانسه، بریتانیا و آلمان در 
بیانیه ای مشترک درباره پی آمدهای نصب سانتریفیوژهای 
اجرای  همین طور  و  یورانیوم  غنی سازی  برای  پیش رفته 
تعهدات  درباره  ایران  نماینده گان  مجلس  تازه  مصوبه 

هسته ای هشدار داده اند.
این سه کشور شامل برجام گفته اند که اگر ایران می خواهد 
فضایی برای دیپلماسی نگه دارد، »نباید این گام ها را عملی 
کند.« آن ها برنامه ایران برای نصب سه زنجیره سانتریفیوژ 
IR-m2 را در تاسیسات نطنز را »بسیار نگران کننده« و 

مغایر تعهدات برجامی ایران خوانده اند.
ایران در برجام متعهد شده بود که تنها از سانتریفیوژهای 
نسل اول )IR-1( که بازدهی کم تری دارند، برای غنی سازی 
یورانیوم استفاده کند، اما چندی پیش به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اطالع داده که قصد راه اندازی سانتریفیوژهای 

نسل دوم را دارد.
سه کشور بزرگ اروپایی از مصوبه اخیر مجلس نماینده گان 
ایران بعد از ترور محسن فخری زاده، از چهره های اصلی 
برنامه »پدافند هسته ای« ایران انتقاد کرده و گفته اند که 
در صورت اجرای این طرح، برنامه هسته ای ایران به شکل 
قابل توجهی گسترش می یابد و دست رسی های نظارتی 
را  اقدام  این  به آن محدود می شود. آن ها چنین  آژانس 
»ناسازگار با برجام و تعهدات گسترده تر هسته ای ایران« 

توصیف کرده اند.
از جمله مواردی که در مصوبه مجلس نماینده گان ایران 
مطرح شده، الزام دولت به از سرگیری تولید یورانیوم غنی 
شده با خلوص 2۰ درصد است که همواره از موارد اصلی 
نگرانی درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران بوده 

است.
ایران  اقدامات  این  که  گفته اند  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه، 
بعدی  دولت  با  دیپلماسی  به  بازگشت  مهم  »فرصت 

امریکا« را به خطر می اندازد.
دونالد  جمهوری  ریاست  دوره  پایان  به  شدن  نزدیک  با 
در  بایدن  جو  بازنگری  احتمال  و  امریکا  در  ترمپ 
سیاست های سخت گیرانه فعلی این کشور در قبال ایران، 
گمانه زنی ها و اظهار نظرها درباره شرایط بازگشت امریکا 

به برجام شدت گرفته است.
کمی پیش از انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، سخنگوی 
وزارت خارجه ایران از کشورهای اروپایی به خاطر عمل 

نکردن به تعهدات شان در برجام انتقاد کرده بود.
در  ایران،  خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان درباره نیاز به 
توافقی فراتر از برجام، هر گونه مذاکره درباره برجام را رد 
کرد و گفت »کسی در تهران خریدار این نکات نیست.« 
آقای خطیب زاده اظهارات هایکو ماس درباره کافی نبودن 
رویه ها«ی  با  ناآشنایی  یا  داخلی  »سیاست  به  را  برجام 
مربوط دانست و گفت دلیلی ندارد که ایران به این حرف ها 

توجه کند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هفته گذشته درباره نیاز 
به توافقی فراتر از برجام صحبت کرد که برنامه موشک های 
بالستیک ایران و نقش منطقه ای جمهوری اسالمی را هم 

در بر بگیرد.
این  از  انتقاد  با  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
اظهار نظر در توییترش نوشت آلمان پیش از آن که درباره 
در  خودش  تعهدات  به  باید  کند،  ایران صحبت  الزامات 

قالب برجام پای بند باشد.

یونایتد ایرکرافت، حدود 1.3 میلیارد دالر افت کرد و 
به همین دلیل از فهرست 25 شرکت برتر تسلیحاتی 

جهان در سال 2۰19 خارج شد.
پنج شرکت برتر فهرست سپیری همه شرکت های 
هوایی امریکایی اند: الکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ 

گرومان، ریتئون و جنرال داینامیکز.
نورینکو  و  سی ای تی سی  آویک،  چینی  شرکت های 
در رده های ششم، هشتم و نهم قرار دارند. شرکت 

بریتانیایی بی ای آی در رده هفتم است.
به گفته سیپری، ایاالت متحده امریکا دهه ها است که 
بر بازار تسلیحاتی جهان سلطه دارد، ولی شرکت های 
چینی در سال 2۰19 توانستند فروش خود را پنج 

درصد افزایش دهند.
بر اساس این گزارش، یک شرکت خاورمیانه ای برای 
نخستین بار توانسته است وارد فهرست 25 شرکت 
برتر تسلیحاتی شود. شرکت »ای دی جی ای« متعلق 
فهرست شده  این  وارد  که  عربی  متحده  امارات  به 
دفاعی  موسسه  ادغام 25  از  در سال 2۰19  است، 

شکل گرفت.
موسسه تحقیق درباره صلح بین المللی استکهلم سال 
1966 و با مصوبه پارلمان سویدن راه اندازی شد و از 
در  تسلیحات  فروش  و  نظامی  هزینه های  زمان  آن 

جهان را دنبال می کند.

مرگ بیماران کرونایی در پاکستان به علت 
کمبود کپسول آکسیجن

به  مبتال  بیمار  شش  که  داده اند  گزارش  رسانه ها 
کووید-19 در شفاخانه ای در شهر پیشاور پاکستان، 
جان  آکسیجن،  کپسول  موجودی  کاهش  دلیل  به 

داده اند.
به گزارش بی بی سی، بیماران برای گرفتن کمک در 
یک شفاخانه دولتی به التماس افتاده بودند و وحشت 

و دست پاچه گی این بیماران را فرا گرفته بود.
این  در  آکسیجن  کسپول های  تحویل  در  تاخیر 
شفاخانه باعث شد که بیش از 2۰۰ بیمار ساعت ها 

با سطح پایین آکسیجن به سر ببرند.
مسووالن شفاخانه، تقصیر کمبود کسپول آکسیجن 
با  انداخته اند،  آن  تامین کننده  شرکت  گردن  به  را 
این حال عده ای از پرسنل شفاخانه هم از کار معلق 

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در ونزویال، حاکی از پیروزی 
نیز  و  شهروندان  از  بسیاری  است.  مادورو  حزب  مطلق 
احزاب اپوزیسیون انتخابات را تقلب آمیز دانسته و تحریم 
کرده بودند. نهاد مدیریت انتخابات در ونزویال اعالم کرده 
که حزب سوسیالیست به رهبری نیکوالس مادورو برنده 
از  نقل  به  است.  شده  کشور  این  در  پارلمانی  انتخابات 
دویچه وله و به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق آمار ارایه 
شده توسط این نهاد در انتخابات، حزب مادورو موفق به 
کسب 68 درصد آرا شده است. میزان مشارکت در این 

انتخابات تنها 31 درصد بوده است.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان، از مردم و اپوزیسیون خواسته 

شده اند.
به گزارش بی بی سی، پاکستان در حال حاضر با موج 
از  است.  گریبان  به  کرونا دست  ویروس  از  جدیدی 
زمان شروع شیوع کرونا، بیش از 4۰۰ هزار مورد ابتال 
و بیش از هشت هزار مرگ در این کشور گزارش شده 

است.
گذشته،  شنبه  عصر  از  محلی،  رسانه های  گفته  به 
پس از تاخیر در تامین روزانه کپسول های آکسیجن، 
مشکالت در شفاخانه آموزشی خیبر آغاز شد و 3۰۰ 
برای  نیاز  مورد  فشار  تامین  به  قادر  ذخیره  کپسول 

دستگاه های تنفس مصنوعی نبود.
مرید علی که مادرش مبتال به کووید-19 است، به 
نجات  برای  ما  »همه  است:  گفته  فارسی  بی بی سی 

بود که این انتخابات را تحریم کنند. پارلمان ونزویال تنها 
مرجع قانونی در کشور به شمار می رفت که تحت کنترل 

مادورو نبود. 
بر  مبنی  گوایدو  درخواست  رغم  به  که  مخالف  احزاب 
تحریم انتخابات، در برخی نقاط هم چنان با نامزدهای شان 
در انتخابات شرکت داشتند، 18 درصد از مجموع آرا را 

به دست آوردند.
در انتخابات پارلمانی ونزویال حدود 14 هزار نامزد از بیش 
از صد حزب سیاسی برای کسب 227 کرسی مجلس با 

یک دیگر رقابت داشتند.
امریکا، کاناد و برازیل انتخابات پارلمان ونزویال را مضحک 

به  و  می دویدیم  شفاخانه  سراسر  در  خود  بیماران 
است  گفته  او  می کردیم.«  التماس  بیمارستان  کادر 
ویژه  مراقبت  اتاق  به  سرانجام  بیماران  از  بعضی  که 
منتقل شدند، آن جا هنوز موجودی کپسول آکسیجن 
خوب بود؛ اما بعد از این که موجودی آن جا هم رو به 
اتمام شد، چندین بیمار جان شان را از دست دادند و 
بسیاری دیگر هم حال شان وخیم تر شد و وارد مرحله 

بحرانی شدند.
از  شفاخانه  کارکنان  آخر  در  علی،  مرید  گفته  به 
کپسول  خودشان  که  خواستند  بیماران  بسته گان 
کار  این  به  موفق  عده ای  فقط  اما  بخرند،  آکسیجن 

شدند.
گفته  بی بی سی  به  دولتی  شفاخانه  این   سخنگوی 
از فوت شده گان در بخش ویروس  نفر  است که پنج 
کرونا و یک نفر هم در بخش مراقبت های ویژه بودند. 
مسووالن می گویند که همه فوتی ها، بزرگسال بودند.

در نهایت ساعت چهار صبح روز یک شنبه، کپسول های 
آکسیجن با تاخیر به شفاخانه رسید .

»سهل انگاری  را  کمبود  این  شفاخانه  مسووالن 
مجرمانه« نامیده اند.

تحقیقات اولیه نشان داده است که کارکنان مسوول 
وظیفه  سر  زمان  آن  در  آکسیجن  کپسول  انبار  در 
حاضر نبودند و این که مخزن های آکسیجن در آن جا 

معموالً کامل نمی شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که سرپرست شفاخانه و 

چند پرسنل دیگر از کار معلق شده اند.

خواندند و نتیجه آن را به رسمیت نشناختند. 
بود.  مخالفان  دست  در   2۰15 سال  از  ونزویال  پارلمان 
قانون  ایجاد مجلس مؤسسان  با  مادورو  در سال 2۰17 
اقدام  این  ببرد.  زیر سایه  را  پارلمان  اساسی تالش کرد 

مادورو با اعتراضات فراوان داخلی و خارجی روبه رو شد.
بحران  دست خوش  شدت  به  اخیر  سا ل های  در  ونزویال 
کمرشکن  تحریم های  است.  بوده  اقتصادی  و  سیاسی 
اقتصادی، صف های طوالنی نفت و کمبود آب آشامیدنی و 
گاز و نیز قطع مداوم برق شرایط زنده گی را به شدت برای 
شهروندان دشوار کرده است. از نوامبر 2۰14 بدین سو 
نرخ در این کشور تورم به چهار هزار درصد رسیده است.


