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برخی از کارمندان سپیدار که از تشکیل جدید شورای عالی مصالحه ملی باز 
مانده  ، می گویند که از هفت ماه به این سو معاش دریافت نکرده اند. این کارمندان 
ادعا دارند که در زمان تشکیل شورای عالی مصالحه ملی به آنان وعده داده شده 
تا  این رو  از  بود که در تشکیل جدید در بست های خالی استخدام  می شوند، 
تشکیالت جدید به کارشان ادامه دهند. این کارمندان می افزایند که با تشکیل 
این شورا، آنان از لیست کارمندان حذف شده و اکنون با گذشت هفت ماه، معاش  
دریافت نکرده اند. کارمندان سپیدار تصریح می کنند که اکثرشان در خانه های 
با مشکالت  پرداخت نشدن معاش شان،  و در صورت  زنده گی می کنند  کرایی 
اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. آنان از شورای عالی مصالحه ملی می خواهند 
که معاش شان را پرداخت کند تا بتوانند مایحتاج زنده گی شان را تامین کنند. 
در همین حال شورای عالی مصالحه ملی می گوید که کارمندان این اداره نسبت 
به ریاست اجراییه تنقیص شده، از این رو شماری از کارمندان سابق در شورای 

عالی مصالحه استخدام نشده اند.
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هیأت های دولت و طالبان به توقف 
20 روزه مذاکرات توافق کردند
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ضعف حکومت در مهار خوراک صالح برای فیس بوک سمی است
حمالت تروریستی؛ 

کجای کار می لنگد؟
جلسه شش ونیم به رهبری صالح با ناکامی های بسیاری همراه بوده است. در زمانی که صالح مسوول تأمین امنیت کابل بوده، در 
این شهر حمالت انتحاری مرگ باری رخ داده است. او در پی هر حمله ای دست به کارهای تازه ای زده است که هدف آن انحراف 

افکار عمومی از اصل مسأله بوده است.

سبک  به  خطاطی  آثار  انفرادی  نمایشگاه  نخستین 
»سیاه مشق« از سوی یکی از هنرمندان خوش نویس در 
هرات برگزار شد. آثار عرضه شده در این نمایشگاه، طی 
18 سال اخیر خلق شده است. این نمایشگاه، نخستین 
نمایشگاه انفرادی خطاطی به سبک سیاه مشق در کشور 
است. برگزارکننده  این نمایشگاه، هدف از برپایی آن را دور 

کردن ذهن مردم از »جنگ و خشونت« و...
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بازی با رنگ 
بر ضد جنگ

وزارت اطالعات  و فرهنگ خواهان رهایی زمان احمدی 
خبرنگار تحت توقیف در بامیان شد

بانک جهانی دو بسته کمکی به ارزش ۸۵ میلیون دالر 
را به افغانستان تصویب کرد

۸صبح، کابل: بانک جهانی روز شنبه، بیست ودوم 
قوس اعالم کرد که هیات مدیره این بانک دو بسته 
کمک مالی بالعوض به ارزش مجموعی 8۵ میلیون 

دالر را برای افغانستان تصویب کرده است.
کمکی  بسته های  این  جهانی،  بانک  اعالم  طبق 
بخشی از بسته ۳۹۳ میلیون دالری کمک های بانک 
به  افغانستان است که  بازسازی  جهانی و صندوق 
بهبود  و  کووید-1۹  منفی  تاثیرات  کاهش  منظور 
دست رسی به آب پاک، بهداشت و تقویت خدمات 

عامه به مصرف خواهد رسید.
بانک جهانی گفته است که شیوع ویروس کووید-1۹ 
باعث بروز مشکالت جدی اقتصادی و اجتماعی در 
افغانستان شده است و در حالی که مردم افغانستان 
مواجه اند،  جنگ  و  بیماری  این  شیوع  با  هم زمان 
روزانه  درآمدهای  به  که  خانواده ها  از  بسیاری 
)کارهای روزمزد( وابسته هستند، دست رسی کم و 
یا هیچ دست رسی به آب پاک آشامیدنی، بهداشت 

و خدمات صحی ندارند.
کمک  دالر  میلیون   ۵۰ جهانی،  بانک  اعالم  طبق 
برای  بین المللی  توسعه  اداره  سوی  از  تازه  مالی 
پروژه تهیه آب آشامیدنی، بهداشت و حمایت های 

ساختاری در افغانستان اختصاص داده شده است.

با  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  بامیان:  ۸صبح، 
احمدی،  زمان  رهایی  خواهان  خبرنامه ای  نشر 
مدیر مسوول هفته نامه ی »سیتاگیدیا« در بامیان 

شده است.
و شماری  احمدی خبرنگار  زمان 
از فعاالن مدنی در والیت بامیان، 
روز پنج شنبه هفته ی گذشته، ۲۰ 
قوس، پس از احضار به محکمه ی 
قرار  توقیف  تحت  بامیان،  شهری 
گرفتند و به زندان فرستاده شدند.
روز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نشر  با  قوس،  بیست ودوم  شنبه، 
طبق  که  است  گفته  خبرنامه ای 
بامیان،  از  رسیده  گزارش هایی 
مدیر مسوول هفته نامه ستاگیدیا 
قانونی«  »موجب  هیچ  بدون 

توقیف شده است.
که  است  آمده  هم چنان  خبرنامه  ادامه ی  در 
مسایل مربوط به تخطی های رسانه ای در قانون 
دارد  کامل  صراحت  کشور  همه گانی  رسانه های 
تخطی های  و  شکایت ها  به  رسیده گی  برای  و 

رسانه ای، کمیسیونی ایجاد شده است و بررسی 
کمیسیون  این  صالحیت های  از  موارد  چنین 

است.
وزارت اطالعات  و فرهنگ، مخالفت شدید خود 
محلی  خبرنگار  این  توقیف  با  را 
برای  تالش  نوع  هر  و  بامیان  در 
فشار آوردن بر رسانه ها اعالم کرده 

است.
مربوط  مراجع  از  خبرنامه  در 
هرچه  که  است  شده  خواسته 
کنند  رها  را  احمدی  زمان  زودتر 
قابل رسیده گی در  اگر موضوع  و 
میان باشد، باید از مجرای قوانین 
نافذه ی کشور به آن پرداخته شود.
گفته شده است که پرونده ی زمان 
در  تظاهراتی  به  مربوط  احمدی 

سال 1۳۹۷ خورشیدی است.
خبرنگاران  و  رسانه ها  حامی  نهادهای  از  برخی 
نشر  با  طرف،  این  به  روز  دو  از  نیز  بامیان 
زمان  رهایی  خواستار  جداگانه  خبرنامه های 

احمدی شده بودند.

این  مجموعی  رقم  که  است  گفته  جهانی  بانک 
از  کمک  دالر  میلیون   1۵۰ به شمول  مالی  کمک 
سوی صندوق بازسازی افغانستان به ۲۰۰ میلیون 

دالر می رسد.
از  بالعوض  مالی  دالر کمک  میلیون  هم چنان ۳۵ 
سوی اداره توسعه بین المللی برای برنامه ملی میثاق 

شهروندی افغانستان اختصاص داده شده است.
مقدار مجموعی این کمک مالی به 1۹۳ ملیون دالر 
می رسد که 1۵8 میلیون دالر آن از جانب صندوق 

بازسازی افغانستان پرداخت می شود.
به  مردم  دست رسی  بهبود  پروژه  این  هدف 
و  اضطراری  حمایت های  اساسی،  زیرساخت های 
فراهم سازی خدمات اجتماعی برای جوامع روستایی 
و شهری از طریق تقویت شوراهای انکشافی محلی 

خوانده شده است.

صدها کارمند بدون پرداخت معاش 
هفت ماهه رخصت شده اند

پایان دور اول؛ 

تنقیص در تشکیالت شورای مصالحه؛ 



ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری اعالم کرد که »طالبان داعشی« در یک 
پیام کتبی هشدار داده اند که اگر زندانیان آن ها اعدام 
شوند، کابل را به »مسلخ شیعه« تبدیل خواهند کرد. 
نحوه اطالع رسانی معاون نخست ریاست جمهوری از 
این موضوع، واکنش ها و انتقادهایی را در پی داشته 

است.
را  کابل  شهر  امنیت  تأمین  و  مدیریت  که  صالح 
گفته  قوس  بیست ودوم  شنبه،  روز  دارد،  عهده  بر 
است که »طالبان داعشی« از طریق این پیام کتبی 
هم چنان هشدار داده اند که افراد اختطاف شده را سر 

خواهند برید.
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق،  محمد 
اول  معاون  اظهارات  به  واکنشی  در  افغانستان، 
ریاست جمهوری گفته است که مسووالن باید در 

تبلیغات شان مسووالنه عمل کنند.
او در فیس بوکش نوشته است: »روایت شیعه کشی 
طالبان در کابل از زبان یک مسوول بلند پایه دولتی 
فضای ناامنی روانی را علیه جامعه شیعه ها تشدید 
کور  را  چشم  ابرو  اصالح  عوض  نباید  می کند. 

بسازیم.«
شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رییس جمهور، 
با اشاره به این موضوع تأکید کرده است که »شیعه 
و  »داعش  نوشت:  توییتی  در  او  ممنوع!«  هراسی 
طالبان دشمن بشریت و افغانستان اند. ما نباید در 
اطالع رسانی به شیعه هراسی دامن بزنیم. نوع و شیوه 

۸صبح، کابل: مقام ها در کندز می گویند که 
کارخانه تصدی اسپین زر به زودی دوباره فعال 
که  کارخانه  این  نیاز  مورد  تجهیزات  می شود. 
شامل پنج ماشین جدید است، از اوزبیکستان 

به کندز رسیده است.
کندز  اسپین زر  تصدی  رییس  زاهد،  ذبیح اهلل 
می گوید که با نصب ماشین های جدید که در 
روغن  را  تُن  پروسس 1۰  ۲۴ ساعت ظرفیت 
را دارد، فعالیت این تصدی از سرگرفته خواهد 

شد.
و  معاون  عرض بیگی،  رحیمی  حشمت اهلل 
سرپرست والیت کندز نیز می گوید که با نصب 

۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
فردین  مرگ  که  است  کرده  اعالم  جمهوری 
ریاست  اول  نیست. معاون  امینی »تروریستی« 
فردین  خانواده  اگر  که  است  گفته  جمهوری 
دارد،  اصرار  او  قتل  بودن  »مرموز«  به  امینی 
اعضای  همه  که  بود  خواهد  مجبور  پولیس 
احضار  تحقیق  برای  را  زنان  شمول   به  خانواده 

کند.
در حادثه ای  کابل  در  روز جمعه  امینی  فردین 
جان باخت. پولیس علت این مرگ را خودکشی، 
اما خانواده امینی و نهادهای رسانه ای مرگ او را 

»مرموز« خوانده اند.
در  قوس  بیست ودوم  شنبه،  روز  صالح  امراهلل 
یادداشتی نوشته است که خانواده فردین امینی 
و  عمیق شود  تحقیقات  که خواستار  دارد  حق 

دستگاه دولت مکلف به پاسخ گویی است.
صالح در ادامه نوشته است: »اما اگر این خانواده 
پس  دارد،  قتل  بودن  مرموز  بر  اصرار  داغ دیده 
اعضای  تمام  که  بود  خواهد  مجبور  پولیس 
خانواده اعم از اناثیه ]زنان[ را به تحقیق احضار 

نمایند.«
که  است  افزوده  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
هر قتل را مرموز خواندن و سپس متهم کردن 

حکومت، »انصاف و قانونی« نیست.
»عزت  به  احترام  برای  پولیس  او،  گفته  به 
که  نمی خواهد  موارد  برخی  در  خانواده ها« 
نباید  پولیس«  این »حیای  از  و  بدهد  جزییات 

سوء استفاده شود.
امراهلل صالح هم چنان گفته است که به پولیس 

قوس(   ۲۲( شنبه  روز  صبح  کابل:  ۸صبح، 
با شلیک 1۰ راکت آغاز شد.  بار دیگر  پایتخت 
وزارت امور داخله اعالم کرده است که در نتیجه 
اصابت این راکت ها که از یک موتر نوع »سراچه« 
است،  شلیک شده  خیرخانه  لب جر  منطقه  از 
یک تن کشته شده است و دو تن دیگر زخمی 

شده اند.
طبق اطالعات طارق آرین، سخنگوی وزارت امور 
هوایی  میدان  اطراف  در  راکت  فیر  سه  داخله، 
کابل، پنج راکت در ساحه هواشناسی از مربوطات 
ناحیه نهم، یک راکت در منطقه »زن آباد« این 
مسکونی  ساحه  در  دیگر  راکت  یک  و  ناحیه 
»خواجه رواش« از مربوطات ناحیه پانزدهم شهر 

کابل اصابت کرده است.
راکت ها  این  اصابت  پی  در  که  است  گفته  او 
یک تن کشته شده است و دو تن دیگر زخمی 

شده اند.
اداره هوانوردی ملکی اعالم کرده است که در پی 
راکت باران شهر کابل برای دو ساعت پروازها از 
اما دوباره  بود،  میدان هوایی کابل متوقف شده 

از سرگرفته شد.
که  جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
عهده  بر  را  کابل  شهر  امنیت  تأمین  مسوولیت 
ابتدایی،  دارد، گفته است که براساس معلومات 
در پی اصابت این راکت ها یک تن کشته و یک 

زن زخمی شده  است.
صالح انداخت راکت بر شهر کابل را »لکه ناکامی« 
داده  وعده  و  کرده  توصیف  تروریستان  برابر  در 
است که این »لکه ناکامی« را از روی دولت پاک 

خواهد کرد.
او از جانب دیگر از »زحمت و فداکاری« نیروهای 

امنیتی »سحرخیز« ستایش کرده است.
شهر کابل در اول ماه قوس نیز شاهد اصابت ۲۴ 
راکت بود که در نتیجه آن،1۰ کشته و ۵1 تن 

دیگر زخمی شدند.
این راکت ها از ساحه تهیه مسکن ناحیه هفدهم و 

مربوطات ناحیه چهارم شلیک شده بود.
در  که  مهماتی  بود،  گفته  زمان  آن  در  صالح 
حمله راکتی به شهر کابل استفاده شده است، در 
دهکده های شمالی یافت می شود و شبکه انتقال 

آن شناساسی خواهد شد.
تاهنوز عامالن راکت باران پایتخت مشخص نشده 
است. مسوولیت راکت باران روز شنبه، بیست ودوم 
قوس را نیز فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

اطالع رسانی ما باید مسلکی شود و به جنگ روانی 
دشمن کمک نکند.«

به  است که  تأکید کرده  امراهلل صالح  این حال،  با 
ریاست امنیت ملی کابل هدایت داده است که به 
تمام »طالبان داعشی« که در چنگال قانون هستند، 
تفهیم کنند که به شبکه های خود پیام بدهند دولت 

همه شجره ای آن ها را می شناسد.
او در ادامه نوشته است که اگر این موضوع تاکنون 
مهار نشده است، بحث جداگانه و رابطه مستقیم با 

قابلیت ها و توانایی های دولت دارد.
»طالبان  است:  نوشته  جمهور  رییس  اول  معاون 
داعشی بدانند که هیچ تهدید مانع این که ما چهره 
معرفی  خود  ملت  به  روزه  همه  را  آدم کشان  این 

از  دیگر  بار  او  تهدید.«  هیچ  شد.  نخواهد  کنیم 
نهادی قضایی خواسته است که این »خوان خواران« 
این مبارزه  را به صورت علنی محاکمه کنند؛ زیرا 
به  پاسخ  در  صالح  نمی دهد.  نتیجه  پنهان کاری  با 
انتقادها گفته است که هیچ مکلفیت قانونی، سیاسی 
را در  ندارد که »فکر و عمل دشمن«  اجتماعی  و 
»قبا و لباس« از »مصلحت و درست گفتن« بدوزد.

معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که 
به  عریان  صورت  به  باید  هست  آن چه  »دشمن« 
مردم معرفی شود و خواست مردم نیز سال ها است 

که بی پرده صحبت کردن دولت بوده است.
امراهلل صالح، پرده داشتن از روی دشمن را شجاعت 

خوانده و گفته است که این کار بی پروایی نیست.

ماشین  های جدید، فابریکه اسپین زر دوباره به 
فعالیتش آغاز خواهد کرد.

دهه  دو  جریان  در  کندز  اسپین زر  شرکت 
گذشته غیر فعال بود و قرار است که در سال 

آینده دوباره فعالیتش را از سر بگیرد.
اعالم  گذشته  سال  ماه حوت  در  مالیه  وزارت 
کرد که برای از سرگیری فعالیت شرکت دولتی 
اسپین زر کندز پنج دستگاه تولید روغن نباتی 
از اوزبیکستان خریداری می شود. هرچند در آن 
زمان، مدت انتقال و نصب این ماشین ها، دو تا 
سه ماه اعالم شده بود، اما پس از گذشت حدود 

1۰ ماه این ماشین ها به کندز رسیده است.

هدایت داده است که از این به بعد در قضایای 
جنایی اگر کسی بخواهد به باج گیری بپردازد و 
از ادبیات حقوقی بیرون برود، اصل »قصه را با 
شد و مد« به مردم بیان کند تا فشار روانی بر 

پولیس کم شود.
در  جمعه  روز  چاشت  از  پیش  امینی  فردین 
منطقه شهرک »منشی میرغالم« از ناحیه گردن 
زخمی شد و سپس در شفاخانه ایمرجنسی کابل 

جان باخت.
پولیس کابل اعالم کرده است که فردین امینی 
خودکشی کرده است. طبق اعالم پولیس، او پس 
از صحبت در تلفن به طرف کوه دویده و با سنگ 

نوک تیز گردنش را بریده است.
شریف حسن یار، رییس تلویزیون آریانا به نقل از 
خانواده فردین امینی به مرکز خبرنگاران افغانستان 

گفته است که مرگ او »مرموز« بوده است.
کمیته  نی،  جمله  از  رسانه ها  حامی  نهادهای 
مصونیت خبرنگاران و مرکز خبرنگاران افغانستان 
نیز این قتل را »مرموز« خوانده و خواهان بررسی 

جدی آن شده اند.
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نهاد 
درباره  پولیس  اظهارات  که  است  گفته  نی،  یا 
مرکز  و  است  وقت  از  پیش  امینی  فردین  قتل 
خبرنگاران افغانستان نیز گفته است که سندی 

برای تأیید خودکشی وجود ندارد.
جسد فردین امینی روز گذشته در کابل به خاک 
امور  سپرده شد. طارق آرین، سخنگوی وزارت 
داخله گفته است که خانواده او با انتقال جسد به 

طب عدلی موافقت نکرده است.

 

هیأت های دولت و طالبان توافق کرده اند که برای دست کم سه 
هفته استراحت کنند. به دنبال این استراحت، بحث های دو طرف 
هنوز  هرچند  شد.  خواهد  گرفته  سر  از  اصلی  موضوعات  روی 
چگونه گی از سرگیری مذاکرات و روابط دو طرف در جریان این 

استراحت روشن نیست. 
مذاکرات نفس گیر صلح بین دو طرف سه ماه پیش در دوحه آغاز 
شد. هیأت مذاکره کننده دولت به هدف دست یافتن به توافق صلح 
با طالبان در ۲1 سنبله رهسپار دوحه شده بود. هیأت های دولت 
و طالبان در این مدت روی کارشیوه مذاکرات توافق و موضوعات 
مورد بحث را نیز با یک دیگر تبادله کرده اند. این دو، از موارد مهم 

پیش رفت مذاکرات سه ماهه دوحه بوده است.
تصمیم هیأت های دو طرف برای استراحت دست کم سه هفته ای 
به منظور ادامه مذاکرات یک تصمیم منطقی و به جا است. این 
استراحت به دو طرف کمک می کند تا ادامه مذاکرات را به شکل 

بهتر و در فضای خالی از تشویش و نگرانی دنبال کنند.
در مدتی که هیأت دولت افغانستان در قطر به سر می برد، رابطه 
مستقیم مردم با این هیأت قطع بود. به همین دلیل، نه هیأت 
مذکور می توانست با جرأت از مردم نماینده گی کند و نه هم مردم 
می توانستند روی اقدامات این هیأت اعتماد کنند. از این رو، توقف 
مجال می دهد  افغانستان  دولت  هیأت  به  مذاکرات  هفته ای  سه 
تا این رابطه را به صورت مستقیم احیا کند. هم چنان مردم نیز 
جانب  که  بپرسند  خود  نماینده گان  از  تا  یافت  خواهند  فرصت 
مقابل چه خواسته هایی دارد و این خواسته ها تا چه اندازه ای با 

خیر عمومی و آینده کشور مرتبط است.
قاعدتاً مذاکرات بین هیأت های دو طرف نباید تا این اندازه طوالنی 
می شد. بهترین روش آن بود که هر دو طرف، پس از برداشتن هر 
گامی، به استراحت کوتاه می رفتند. این استراحت هم به هیأت 
دولت و هم به هیأت طالبان کمک می کرد تا گام های بعدی را 
استوارتر بردارند. متأسفانه، مذاکرات دوحه این گونه پیش نرفت و 

هر دو طرف بدون وقفه به مذاکرات ادامه دادند.
توقف کوتاه در مذاکرات، عیب نیست. این توقف، ضعف هم تلقی 
نمی شود. نباید نسبت به توقف برنامه ریزی شده مذاکرات با دیده 
طرف های  به  چنینی  این  وقفه های  کرد.  نگاه  شکست  و  منفی 
اقدام کنند و درست تر  تا درست تر  مذاکره کننده مجال می دهد 
تصمیم بگیرند. از این رو، توقف سه هفته ای مذاکرات با رضایت دو 

طرف، یک اتفاق مثبت و مفید است.
اعضای هیأت مذاکره کننده دولت در این مجال باید با مردم در 
ارتباط مستقیم قرار بگیرند. آن ها تنها به دولت پاسخ گو نیستند. 
این هیأت باید مردم را نیز در جریان آن چه در دوحه گذشته است 
و آن چه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، قرار دهد. مردم حق دارند 
بدانند که طی سه ماه گذشته در دوحه چه گذشته است. از این 
رو، توقف سه هفته ای مذاکرات، مجال مناسبی برای گفت وگوی 

متقابل هیأت با مردم و مردم با هیأت است.
نماینده گی  و مردم  از دولت  با صالبت  برای آن که  هیأت دولت 
کند، نیاز شدید به برقراری تماس با افکار عمومی و مردم دارد. 
این تماس باید در ظرف سه هفته آینده برقرار شود. هیأت مذکور 
باید مطمئن شود که مردم چه می خواهند و خطوط سرخ آن ها در 
صلح با طالبان چیست. از این رو، نباید فرصت سه هفته ای پیش 

رو با سبک سری از دست برود.
از جانب دیگر، توقف سه هفته ای مذاکرات، به حوزه جمهوریت 
مجال می دهد تا دیدگاه های پراکنده در سطح اجتماع و نخبه گان 
سیاسی را توحید کند. شورای عالی مصالحه ملی مسوولیت دارد تا 
خطوط راهنمای مذاکرات برای هیأت دولت را در این مدت آماده 
کند. دست هیأت دولت هنگام برگشت به دوحه باید پر باشد و 
این هیأت فاز دوم مذاکرات را بدون دغدغه دنبال کند. این کار اما 
زمانی ممکن است که صدای پراکنده کنونی به یک صدای واحد 
تبدیل شود. مسوولیت توحید این صداها بر دوش شورای عالی 

مصالحه ملی است.
نمی آید.  دست  به  محدود  زمانی  ظرف  در  افغانستان  در  صلح 
اصولی  به شکل  باید  و طالبان  نماینده گان دولت  بین  مذاکرات 
دنبال شود. توقف آگانه و با نیت خیر در مذاکرات برای پیش برد 
بهتر این روند، بخشی از قاعده مذاکرات اصولی است. انتظار می رود 
که نماینده گان دولت و طالبان پس از توقف سه هفته ای مذاکرات 
با برنامه تر و با اراده معطوب به ختم جنگ پشت میز مذاکرات قرار 
گیرند. بدیهی است که مردم در انتظار پایان جنگ هستند و این 
جنگ باید مسووالنه پایان یابد. بنابراین، از طوالنی شدن مذاکرات 
نباید دل سرد شد و به هیأت های مذاکره کننده باید فرصت داد تا 

اصول مذاکرات را بهتر رعایت کنند.

توقف مذاکرات مجالی برای 
اتخاذ تصمیم بهتر است
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اطالع دهی امراهلل صالح از تهدید »طالبان داعشی« برای کشتار »شیعیان« 

در کابل واکنش  برانگیز شد

تولید روغن در کارخانه اسپین زر کندز 
به زودی از سرگرفته می شود

صالح: 
در صورت اصرار خانواده فردین امینی به مرموز بودن 
قتل، پولیس ناگزیر است حتا زنان خانواده را برای 

تحقیق احضار کند

صبح پایتخت بازهم با 
اصابت ۱۰ راکت آغاز شد



حسیب بهش

عبداالحمد حسینی 
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که  می گویند  دوحه  در  منابع 
هیأت های مذاکره کننده دولت 
روزه   ۲۰ توقف  به  طالبان  و 
بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
توافق کرده اند. هرچند قرار بود 
رخصتی هیأت ها سر از فردا آغاز 
شود، اما به دلیل مشخص نبودن 
زمینه های ارتباطی میان دو طرف، هنوز زمان آغاز آن 
روشن نشده است. منابع آگاه احتمال می دهند که این 
ترتیب  بدین  شود.  آغاز  دوشنبه  روز  از  سر  رخصتی 
هیأت های دولت و طالبان بحث ها را ادامه می دهند تا 
از میان گروه های تماس، گروه کاری مشترک یا سطح 
رهبری، یک مرجع را برای دوام ارتباط تعیین کنند. 
به  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  رفتن  با 
رخصتی، دور اول مذاکرات بین االفغانی پایان می یابد. 
احتمال می رود که دور دوم این مذاکرات نیز در دوحه 
پی گیری شود، زیرا شیوع موج دوم کرونا سبب شده 
است که برگزاری دور دوم در سایر گزینه های میزبانی 
منتفی شود. این در حالی است که برخی از سیاسیون، 
کشور  درون  در  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  دوام  بر 

تأکید کرده اند.
پس از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات صلح در دوحه، 
وقفه  یک  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
۲۰ روزه را برای »مشوره«  در نظر گرفتند. این وقفه 
دقیق سه ماه پس از آغاز مذاکرات گرفته شده است. 
منابع آگاه به روزنامه 8صبح می گویند که قرار بود این 
اما  آغاز شود،  روند روز یک شنبه، بیست وسوم قوس، 
دو طرف روی تعیین مرجع ارتباطی توافق نکرده اند. 
بدین ترتیب رای زنی ها ادامه دارد تا از میان گروه های 
تماس، گروه کاری مشترک یا سطح رهبری هیأت های 
دو طرف، یک مرجع برای ادامه ارتباط در دوحه تعیین 
شود؛ زیرا طرف ها توقع دارند که ارتباطات در جریان 
این  از  آگاه  منبع  یک  باشد.  برقرار  نیز  رخصتی  این 
این  نهایی سازی  روی  طرف  دو  که  گفت  مذاکرات 
موضوع بحث می کنند و احتمال می رود رخصتی ۲۰ 

که  سپیدار  کارمندان  از  برخی 
شورای  جدید  تشکیل  از 
عالی مصالحه ملی باز مانده  ، 
ماه  هفت  از  که  می گویند 
دریافت  معاش  سو  این  به 
ادعا  کارمندان  این  نکرده اند. 
تشکیل  زمان  در  که  دارند 
شورای عالی مصالحه ملی به آنان وعده داده شده بود 
که در تشکیل جدید در بست های خالی استخدام 
به کارشان  تا تشکیالت جدید  رو  این  از   می شوند، 
ادامه دهند. این کارمندان می افزایند که با تشکیل 
و  شده  حذف  کارمندان  لیست  از  آنان  شورا،  این 
اکنون با گذشت هفت ماه، معاش  دریافت نکرده اند. 
اکثرشان  که  می کنند  تصریح  سپیدار  کارمندان 
در صورت  و  می کنند  زنده گی  کرایی  خانه های  در 
اقتصادی  مشکالت  با  معاش شان،  نشدن  پرداخت 
عالی  شورای  از  آنان  شد.  خواهند  مواجه  زیادی 
مصالحه ملی می خواهند که معاش شان را پرداخت 
کند تا بتوانند مایحتاج زنده گی شان را تامین کنند. 
در همین حال شورای عالی مصالحه ملی می گوید که 
کارمندان این اداره نسبت به ریاست اجراییه تنقیص 
شده، از این رو شماری از کارمندان سابق در شورای 
عالی مصالحه استخدام نشده اند. از سوی دیگر این 
رد  را  اجراییه  ریاست  سابق  کارمندان  ادعای  شورا 
می کند و می گوید که این کارمندان از مدت شش 
ماه به این سو در شورای عالی مصالحه وظیفه اجرا 
نکرده اند، از این رو به آنان معاش پرداخت نمی شود. 
با وجودی  که از لغو ریاست اجراییه پیشین نزدیک 
به نه ماه می گذرد، اما شمار زیادی از کارمندان این 
ریاست تاکنون معاش دریافت نکرده اند. این کارمندان 
و حساسیت موضوع  امنیتی  دلیل مشکالت  به  که 
روزنامه  به  شود،  گرفته  آنان  از  نامی  نمی خواهند 
8صبح می گویند که با مشکالت زیاد اقتصادی دست  
و پنجه نرم می کنند. آنان می افزایند، علی رغم این که 
بارها به مقام های مسوول در شورای عالی مصالحه 
ملی مراجعه کرده اند، اما جواب قناعت بخش دریافت 
نکرده اند و مشکل آنان هم چنان پابرجا است. عالوه 

روزه سر از دوشنبه، بیست وسوم قوس، آغاز شود. قرار 
است این تصمیم به زودی از سوی دو طرف اعالم شود.
با توقف گفت وگوها، دور اول مذاکرات صلح بین االفغانی 
پایان می یابد. هرچند دو طرف پیش از این برنامه ریزی 
کرده بودند که کارشیوه و اجندا را در دور اول نهایی 
پیش برد  مبنای  تعیین  سر  بر  جنجال ها  اما  کنند، 
مذاکرات سبب شد که از برنامه ها عقب بیفتند. هیأت 
که  بود  کرده  سازمان دهی  خود  سهم  در  حتا  دولت 
تا دو  نهایی  سازد  اول  نیز در همین دور  را  آتش بس 
طرف با خیال راحت پا به دور دوم بگذارند. بدین ترتیب 
اول  دور  در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
مذاکرات تنها توانستند بر سر کارشیوه مذاکرات برای 
آغاز بحث روی اجندا توافق کنند. هرچند سازمان دهی 

بر این، کارمندان پیشین سپیدار مدعی اند که به آنان 
تشکیالت جدید شورای  در  تا  بود  داده شده  وعده 
استخدام  خالی  بست های  در  ملی  مصالحه  عالی 
می شوند، اکنون اما در تشکیالت این شورا استخدام 

نشده اند و در حالت بی سرنوشتی قرار دارند. 
از وی  نامی  از کارمندان سپیدار که نخواست  یکی 
گرفته شود، گفت که با لغو ریاست اجراییه از سوی 
حکومت، او و شماری دیگر از کارمندان این ریاست 
به کارهای شان ادامه اند. اکنون که نزدیک به نه ما از 
آن زمان می گذرد، معاش  آن ها اجرا نشده است. به 
گفته این کارمند، مسووالن ریاست اجراییه وقت، به 
تا  این کارمندان وعده سپرده بودند که به کارشان 
زمان نهایی شدن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی 
این تشکیل استخدام و  از آن در  ادامه دهند، پس 
معاش شان اجرا می شود. وی بیان کرد که در حال 
حاضر نه در تشکیل جدید جذب شده اند و نه معاش  
نشدن  پرداخت  او  می شود.  پرداخته  ماه شان  هفت  
حقوق شان از سوی حکومت را »ظلم بزرگ« توصیف 
کرد و گفت: »ما در جریان شیوع ویروس کرونا هفت 
ماه کار کردیم، به ما معاش نمی دهند. ما را از وظیفه 
هم کشیده  و به جای ما کارمندان جدید استخدام 

در  بین االفغانی  مذاکرات صلح  دوم  دور  که  بود  شده 
8صبح  روزنامه  به  منابع  اما  شود،  پی گیری  آلمان 
می گویند که این احتمال پس از شیوع موج دوم کرونا 
در اروپا، منتفی شده است. بر اساس معلومات، هیأت 
مذاکره کننده دولت در جریان این رخصتی »مشوره «ها 
ادامه می دهد و در مورد کارشیوه مذاکرات که در  را 
بیست وهفتم عقرب نهایی شد ، با مقام های دولتی بحث 

و تبادل نظر می کنند.
دور اول مذاکرات بین االفغانی در حالی پایان می یابد 
که برخی از سیاسیون خواستار پی گیری مراحل بعدی 
مذاکرات در داخل کشور شده اند. حمداهلل محب، مشاور 
امنیت ملی، روز شنبه، بیست ودوم قوس، گفت که باید 
مراحل بعدی گفت وگوها میان هیأ ت های مذاکره کننده 

کرده اند. این ظلم بزرگ است. ما مشکالت خانواده  
تصریح  کارمند  این  کنیم؟«  حل  چگونه  را  خود 
کرد، با وجودی  که چندین بار به مقام های نزدیک 
به عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 
دریافت  قناعت بخش  جواب  اما  کرده اند،  مراجعه 
نکرده  و معاش شان اجرا نشده است. او گفت که بیش 
از ۳۰۰ کارمند این اداره از وظیفه برکنار شده و به 
حالت بی سرنوشتی قرار دارند. وی هفت ماه معاش  را 
حق قانونی  کارمندان این ریاست خواند و گفت باید 
این حقوق پرداخت شود. این کارمند هشدار داد، در 
صورتی که حقوق شان پرداخت نشود، ممکن دست 

به اعتراضات مدنی بزنند. 
یک کارمند دیگر ریاست اجراییه که او نیز نخواست 
اکثر  گفت  8صبح  روزنامه  به  شود،  فاش  نامش 
از  نیافته اند،  راه  تشکیالت جدید  در  که  کارمندانی 
او  متحمل شده اند.  را  زیادی  و مشکالت  والیات اند 
نفر  از ۳۰۰  بیش  به  این کارمندان  گفت که شمار 
دریافت  معاش  سو  این  به  ماه  هفت  از  و  می رسد 
نکرده اند. وی افزود که خانواده اش هشت نفر جمعیت 
کارمندان  این  است.  او  خانواده  نان آور  تنها  و  دارد 
خاطر نشان کرد که به دلیل پرداخت نشدن حقوقش، 

دولت و طالبان در داخل کشور ادامه یابد. وی تصریح 
کرده است که دولت در مورد محل مذاکرات در داخل 
بر اساس  که  است  حاضر  و  ندارد  مالحظه ای  کشور 
داخل  در  مذاکرات  این  ادامه  برای  طالبان  پیشنهاد 
مذاکرات  ادامه  که  افزود  وی  بگیرد.  آماده گی  کشور 
صلح در داخل کشور سبب می شود که »ساحه امنیتی 
مطمین« را ایجاد کند و زمینه را برای مالکیت و نظارت 
مردم از روند صلح و مذاکرات فراهم سازد. آقای محب 
در ادامه گفته است که هیأت های مذاکره کننده دولت و 
طالبان نیز می توانند از خواست ها و مشکالت مردم آگاه 
شوند و افزون بر این، از »مصارف اضافی« در روند صلح 
نیز جلوگیری شود. او تصریح کرد که صلح باید به جای 
افغانی،  جامعه  واقعیت های  از  متاثر  خارجی،  شرایط 
سراسری و دایمی باشد؛ زیرا به باور محب، تجربه نشان 
داده است که صلح خارجی و متاثر از شرایط بیرونی، 

منافع افغانستان را تأمین نمی کند. 
سنبله  بیست ودوم  در  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
هیأت های  هرچند  شد.  آغاز  دوحه  در  جاری  سال 
را  بحث ها  زود  خیلی  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
آغاز کردند، اما جنجال بر سر تعیین مبنای پیش برد 
مذاکرات سبب شد که نهایی سازی کارشیوه مذاکرات 
بحث  نیز  این  از  پیش  ببرد.  زمان  ماه  به سه  نزدیک 
رخصتی  در جریان مذاکرات مطرح شده بود، اما منابع 
به روزنامه 8صبح گفتند که دو طرف مطرح کردن آن 
را در میز مذاکره برای خود کسر شأن می پنداشتند و 
به همین دلیل، از مطرح کردن آن پیش از نهایی  شدن 

کارشیوه مذاکرات خودداری کردند.

با مشکالت زیاد اقتصادی مواجه است. او افزود: »در 
خانه کرایی زنده گی می کنم. از هفت ماه به این سوم 
معاشم پرداخت نشده است. به ما وعده داده شده بود 
که در تشکیل جدید جذب می شویم، اکنون ما در 
یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. حاال باید معاش ما 
پرداخت شود تا به مشکالت زنده گی خود رسیده گی 

کنیم.«
سپیدار  به  بارها  که  کرد  خاطرنشان  کارمند  این 
مقام های  با  نشده  موفق  اما  است،  کرده  مراجعه 
مسوول دیدار کند و مشکالتش را در جریان بگذارد. 
به  شدن  داخل  اجازه  آنان  به  اکنون  که  گفت  او 
سپیدار داده نمی شود تا در مورد پرداخت حقوق شان 

با مقام های ذی ربط صحبت کنند. 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  ریاست  حال  همین  در 
به  نسبت  ریاست  این  تشکیالت  در  که  می گوید 
شماری  رو  این  از  آمده،  تنقیص  اجراییه  ریاست 
فریدون  مانده اند.  باز  جذب  پروسه  از  کارمندان  از 
اما  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  سخنگوی  خوزون، 
تالش  در  ریاست  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
است تا به کمک سایر ادارات، زمینه جذب کارمندان 
تنقیص شده را در سایر ادارات دولتی فراهم کنند. 
خوزون در مورد پرداخت معاش این کارمندان گفت 
که طی ماه های گذشته در این ریاست کدام کاری 
نبوده و این کارمندان در این نهاد کار نکرده اند. او 
گفت: »در تشکیالت کار نبود، از این خاطر معاش 

داده نمی شود.« 
در  پیشین  اجراییه  ریاست  که  است  گفتنی 
بیست ویکم حوت سال گذشته از سوی محمداشرف 
ریاست  کارمندان  شد.  لغو  جمهور،  رییس  غنی، 
اجراییه اما برای دو ماه و حدود ده روز به کارشان 
در سپیدار ادامه دادند. در ماده سوم فرمان لغو این 
نهاد زیر نام »سرنوشت کارکنان«، آمده است که این 
وضعیت  در  اجراییه  ریاست  لغو  از  پس  کارمندان 
انتظار با معاش قرار گرفته اند تا زمینه جذب شان در 
بست های کمبود از سوی کمیسیون اصالحات اداری 
توافق نامه  سرانجام  شود.  فراهم  ملکی  خدمات  و 
سیاسی میان محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در 
بیست وهشتم ثور سال جاری امضا شد. با نهایی شدن 
تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، شمار زیادی از کار 
برکنار و به جای شان افراد جدید استخدام شده اند. 
اکنون این کارمندان در حالت بی سرنوشتی قرار دارند 

و هفت ماه معاش شان اجرا نشده است.

پایان دور اول؛ 

هیأت های دولت و طالبان به توقف 
20 روزه مذاکرات توافق کردند

تنقیص در تشکیالت شورای مصالحه؛ 
صدها کارمند بدون پرداخت معاش 

هفت ماهه رخصت شده اند
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امراهلل صالح در مقام معاون نخست ریاست جمهوری، 
یک  شد،  موشک باران  کابل  آن که  از  پس  لحظاتی 
شبکه  این  کاربران  به  را  فیس بوکی  تازه  خوراک 
پرطرف دار در افغانستان تحویل داد. او در بند نخست 
گزارش جلسه شش ونیم روز شنبه، ۲۲ قوس، از دریافت 
یک پیام هشدارآمیز از سوی »طالبان داعشی« به دولت 
خبر داد. به نوشته صالح، »طالبان داعشی« در پیامی 
به دولت هشدار داده اند که اگر کسی از زندانیان آن ها 
اعدام شوند، کابل را به مسلخ شیعه ها تبدیل خواهند 
کرد. هم چنان افراد ربوده شده را سر خواهند برید. او در 
ادامه گفته است که هیچ تهدیدی مانع کار آن ها برای 
شناسایی چهره های این »آدم کشان« به ملت نخواهد 
شد. صالح از دستگاه قضایی، خواستار محاکمه علنی 

افراد زندانی »طالبان داعشی« شده است.
همین  پیوست  به  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
خبر  جلسه شش ونیم  جریان  در  که  است  آورده  بند 
ناکامی  صالح،  است.  رسیده  او  به  کابل  موشک باران 
از این حادثه را پذیرفته است. او  دولت در جلوگیری 
گفته است که این لکه ناکامی در برابر تروریستان را از 

دامن دولت پاک خواهد کرد.
این پست امراهلل صالح از نگاه های متفاوتی قابل بحث 
تازه  اسمی  عبارت  یک  داعشی«  »طالبان  اول،  است. 
است که برای نخستین بار یک مقام بلندپایه حکومت از 
آن یاد می کند. این عبارت در ساده ترین معنا به طالبانی 
اطالق می شود که زیر نام و عنوان داعش فعالیت دارند. 
سابقی  طالبان  اسمی،  عبارت  این  مسمای  این که  یا 
عبارت  این  شده اند.  استحاله  داعش  به  که  هستند 
می تواند به هر دو معنا صدق کند. در پیام صالح، معنا 
و مقصود این عبارت روشن نیست. از این رو نمی توان 
هدف صالح از عبارت »طالبان داعشی« را به درستی 

درک و تفسیر کرد.
دوم، طالب و داعش، دو گروه مسلح ضد دولت با دو 
اند. قلمرو حاکمیت مورد نظر طالبان،  داعیه متفاوت 
افغانستان و نظام سیاسی مورد نظر این گروه، امارت 
اسالمی است. داعش برای حاکمیت خود قلمرو فراتر از 
افغانستان در نظر دارد و شامل کل کشورهای اسالمی 
می شود. نوع نظام سیاسی مورد نظر این گروه، خالفت 
اسالمی است که باید امت مسلمان از آن تبعیت کند. 
این دو گروه با وجود این تفاوت ها، در جنگ با دولت 
افغانستان هدف مشترک دارند و آن ساقط کردن این 
دولت است. به همین دلیل، هر جریان سیاسی، گروه 
مذهبی و گروه قومی که در این هدف آن ها را همراهی 

نکنند، برای این گروه ها دشمن اند. 
تاریخ کشتار داعش و طالبان نشان می دهد که هر دو 
در  منطقه  و  مذهب  و  قوم  هر  از  تمایزی  هیچ  بدون 
افغانستان قربانی گرفته اند. داعشی ها به همان میزانی که 
پشتون های سنی را در شرق کشور کشته اند، به همان 
میزان، اوزبیک های سنی را در شمال کشور، هزاره ها، 

است. هم چنان دولت به خاطر کوتاهی در تأمین امنیت 
خبرنگاران به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار دارد. از 
جانب دیگر، به دلیل پیش رفت مذاکرات، طرح تشکیل 
عمر  و  است  نزدیک  اجرا  مرحله  به  موقت  حکومت 
حکومت بر سر اقتدار کوتاه تر به نظر می رسد. به همین 
شکل، مقامات بلندپایه دولت به علت مصرف بی رویه از 
ُکد ۹1 شدیداً منفور واقع شده اند. تردیدی نیست که 
هدف صالح از طرح این مسأله غافل گیرکننده تغییر جو 

عمومی و مدیریت آن به نفع تیم حاکم است.
جلسه شش ونیم به رهبری صالح با ناکامی های بسیاری 
تأمین  مسوول  صالح  که  زمانی  در  است.  بوده  همراه 
امنیت کابل بوده است، در این شهر حمالت انتحاری 
مرگ باری رخ داده است. او در پی هر حمله ای دست 
به کارهای تازه ای زده است که هدف آن انحراف افکار 
عمومی از اصل مسأله بوده است. زمانی که بر دانشگاه 
کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش حمله شد، او طرح 
تخریب سینما پارک را ریخت و در این کار موفق نیز 
شد. در آن زمان، افکار عمومی به جای آن که درگیر 
تخریب  با  مخالفت  به  می بود،  مرگ بار  حادثه  دو  این 

شیعه ها، هندوها و سیک ها را در کابل، ننگرهار، لوگر و 
هرات به کام مرگ فرستاده اند. ممکن است در مواردی 
این حمالت با نیت و انگیزه قومی - مذهبی اجرا شده 
باشد؛ اما آبشخور اصلی آن، همان داعیه ای بوده است 

که در باال ذکر شد.
معجون  این   - داعشی«  »طالبان  که  ادعا  این  سوم، 
به  دولت،  به  حمله  جای  به  دارند  قصد   - ناهم گون 
شیعه ها حمله کنند یک ادعای تازه است. هرچند در 
مقاطعی، داعش اعالم کرده است که شیعه ها را به دلیل 
هدف  سوریه،  در  گروه  این  علیه  جنگ  در  مشارکت 
نگفته  اما هیچ گاهی  این گروه  قرار خواهد داد.  حمله 
است که به خاطر انتقام گیری از دولت، افراد وابسته به 
فالن گروه مذهبی را خواهد کشت. طالبان نیز که خود 
لهجه  این صراحت  با  بدیل دولت کنونی می دانند،  را 
از انتقام گیری از شیعه ها به جای دولت یاد نکرده اند. 
نوع  در  است،  کرده  مطرح  که صالح  ادعایی  بنابراین، 

خود بی سابقه و غافل گیرکننده است.
همه گانی  روزی  در  را  خبر  این  صالح  امراهلل  چهارم، 
می کند که کابل هدف دست کم ده موشک واقع شده 

سینما پارک منحرف شد. به این ترتیب، صالح توانست 
افکار عمومی به خاطر تخریب  از زیر فشار  به راحتی 

سینما پارک بیرون شود.
یک  داعشی«  »طالبان  که  است  آن  سخن  فرجامین 
اسم بی مسما است. اگر این اسم، مسمایی دارد دولت 
باید در ارایه اسناد به مردم کوتاهی نکند. هم چنان، اگر 
است،  ناهم گون  تازه که یک معجون  گروه  این  هدف 
انتقام گیری از شیعه ها به جای دولت است، باید اسناد 
واضح  این صورت،  غیر  در  شود.  ارایه  آن  درباره  الزم 
درگیرکردن  برای  سمی  خوراک  یک  صالح  که  است 
افکار عمومی در شبکه اجتماعی فیس بوک با مسایل 
غیرضروری آماده کرده است. هدف از این خوراک هم 
تغذیه کاربران فیس بوک از یک فریب و دروغ است که 

اثبات آن ظاهراً محتمل نیست.
به  رسیده گی  جای  به  مقامات  که  است  تأسف  جای 
چالش های اصلی کشور به بازی با افکار عمومی روی 
آورده اند. می دانیم که دشمن در کمین است و هدف 
بقای نظام  برای  نابودی آن است.  آن تضعیف نظام و 
اما راه کار مناسب آن است که مقامات مسووالنه عمل 
کنند و مسووالنه حرف بزنند. به جای چپاول و غارت 
کنند.  سرمایه گذاری  نهادها  بهبود  روی  بیت المال 
به خود  به جانب  آن که چهره حق  به جای  هم چنان 
به  پر کنند.  را  را رفع و خالها  اختیار کنند، ضعف ها 
همین شکل، به جای هراس افکنی و اشاعه ترس و بیم، 
به مردم امید به زنده گی بدهند و آن ها را به هم یاری با 
دولت تشویق کنند. تردیدی نیست که مردم عاقل تر و 
آگاه تر از آن اند که با این ترفندها به دام توطئه گرفتار 

و نتوانند بین سیاه و سفید تفکیک قایل شوند.

برایفیسبوک
خوراک

است

سمیصالح

هر  گذشت  با  عمومی  اوضاع 
وخیم ترشدن  حال  در  روز 
جنگ  و  فقر  کرونا،  است. 
مردم  واحد  صف  یک  در 
می کنند  تهدید  را  افغانستان 
قبل  چندسال  تا  می کشند.  و 
تروریستی  گروه های  جنگ 
فقط با دولت و نیروهای خارجی بود؛ اما اکنون این 
گروه ها هر هفته یک خبرنگار و فعال فرهنگی را به 
کام مرگ می فرستند. تا یک ونیم ماه قبل کابل شاهد 
دزدی های کوچک بود؛ اما اکنون بر مرکز شهر راکت 
گرفته  مظلوم  و  بی گناه  انسان های  جان  و  شلیک 
می شود. سال های قبل مردم از زورگویی، پول شویی 
و حیف و میل پول و ثروت ملی توسط جنگ ساالران، 
شکایت  مجلس  نماینده گان  و  سیاسی  رهبران 
بی هوده  مصرف  و  حیف ومیل  اما  حاال  می کردند، 
ثروت ملت توسط فرهنگیان و مدعیان آزادی خواهی 
گوش  به  حکومت  درون  شاعران  و  برابری طلبی  و 
مردم می رسد. حکومت و در کل جمهوریت، روزانه 
یگ گام در مسیر ترقی، پیش رفت و خدمات عمومی 
و صد گام در مسیر فساد، فقر، جنگ و بی عدالتی بر 
می دارد. نه تنها جنگ و حمالت انتحاری مهار نشده؛ 

بلکه هر روز در حال تشدید و افزایش است. مبارزه 
علیه فساد جمهوریت به رهبری محمد اشرف غنی، 
در جهت رشد و تقویت فساد،  رشوه ستانی،  دزدی و 

حیف ومیل انجام شده است و صورت می گیرد.
ظاهراً بدون این که حکومت و یا طالبان اعالم کنند،  
برنامه  آن که  با  شده اند.  دیگری  مرحله  وارد  مردم 
هم چنان  جمهوریت  کل  در  و  دفاع  وزارت  جنگی 
تدافعی و فقط اختصاص یافته به نگه داری قرارگاه ها 
و قلمرو جمهوریت است؛ اما جنگ و حمالت طالبان 
یافته است. پس  افزایش  و  نظامی تشدید  بر مراکز 
از چند ماه آرامش نسبی، حاال حمالت تروریستی، 
حمله بر خبرنگاران و آزادی بیان از سر گرفته شده 
افغانستان و  اطراف  اغلب حمالت طالبان در  است. 
حمالت،  این  اثر  در  امنیتی  نیروهای  کشته شدن 
اغلب  که  است  این  واقعیت  اما  نمی شود.  رسانه ای 
شاهد  همه روزه  ولسوالی ها  و  والیت ها  در  مردم 
جنگ  طرف های  خون ریزی  و  کشتار  درگیری، 
دیگر  و  کابل  در  که  اخیری  رویدادهای  هستند. 
می دهد  نشان  است،   افتاده  اتفاق  والیت های کشور 
که نیروهای طالبان نسبت به سیاست حکومت جدید 
برای  به دیده شک می نگرند؛  امریکا  ایاالت متحده 
همین جنگ و حمالت شان را دوباره از سر گرفته اند.

کابل روز گذشته )شنبه، ۲۲ قوس( بار دیگر هدف 
حمله راکتی قرار گرفت. در صبح روز ۲۲ قوس، 1۰ 
راکت بر کابل شلیک شد. وزارت داخله یک کشته و 
دو زخمی در نتیجه شلیک این 1۰ راکت را اعالم 
کرده است. شلیک این 1۰ راکت شش میلیون نفر را 
ترسانده و برای شش میلیون انسان رعب و وحشت 
ایجاد کرده است. پایتخِت زخمی کشور در اول قوس 
نامعلوم قرار گرفته  نیز مورد حمله راکتی نیروهای 
بود. در اول قوس، ۲۴ راکت شلیک شد که در نتیجه 
آن 1۰ نفر کشته و ۵1 نفر زخمی شدند. اگر نیروهای 
را  کابل  در  راکت پراکنی  ریشه های  کشور  امنیتی 

نیابند، بار دیگر چنین حوادثی تکرار خواهد شد.
افزون بر حمالت انتحاری، ترور،  دزدی و جنگ که 
اکنون  است،   بوده  معمول  گذشته  سال  چهل  در 
خبرنگارُکشی نیز راه افتاده است. این برنامه ی تازه، 
تمام خبرنگاران و فرهنگیان را نگران ساخته است. 
خبرنگاران  بر  گروهی حمله  هیچ  که  این جهت  از 
این،  از  قبل  نمی گیرد.  عهده  بر  را  آن ها  ترور  و 
مسوولیت اکثریت حمالت و ترور  چهره های سیاسی 
و خبرنگاران بر عهده گرفته می شد؛ اما اکنون نه تنها 
نمی گیرد،  عهده  بر  کسی/گروهی  آن را  مسوولیت 
بلکه ترورها و کشتار خبرنگاران به گونه  بسیار مرموز 

سازمان دهی و اجرا می شود. حمله بر یما سیاووش 
مرگ  ننگرهار،  در  میوند  ماللی  بر  حمله  کابل،  در 
مرموز رفیع صدیقی و یک هم کارش در کابل و ترور 
الیاس داعی در والیت هلمند رویدادهایی است که 
در یک ماه اخیر علیه خبرنگاران و رسانه های کشور 
از  رخ داده است. گروه طالبان مسوولیت هیچ یک 
اما حکومت  نگرفته است؛   بر عهده  را  این رخدادها 
هم چنان اصرار دارد که پشت تمام حمالت انتحاری 
و تروریستی گروه طالبان قرار دارد. حکومت باید با 
اسناد در این مورد با مردم صحبت کند. ضعف،  ناکامی 
و غفلت مسووالن را نباید همیشه به گردن نیروهای 
گرداننده  امیری،   فردین  مرگ  انداخت.  تروریستی 
برنامه های سیاسی آریانانیوز نیز مبهم و مرموز عنوان 
تحویل دادن جسد  از  او  اعضای خانواده   است؛  شده 
وی به طب عدلی خودداری کرده اند. این مسأله نشان 

می دهد که چیزی پشت این رویداد پنهان است.
زنده گی  و  جان  امنیت  تأمین  قسمت  در  دولت 
خبرنگاران ناکام است. دولت تا هنوز نتوانسته است 
جلو چنین رویدادها را بگیرد. دولت پس از هر کشتار 
که  می دهد  تشکیل  بررسی  ویژه  تیم  فقط  ترور  و 
شریک  مردم  با  هم  بررسی  نتیجه  موارد  اغلب  در 
نمی شود. جمهوریت مدافع آزادی بیان و مطبوعات 
آزاد در کشور است. یکی از مواردی که جمهوریت 
دم از دفاع و نگه داری آن در مذاکرات صلخ دولت با 
طالبان می زند،  حفظ آزادی بیان و آزادی مطبوعات 
و  جمهوریت  که  می شود  دیده  اما  است.  کشور  در 
نظام در تأمین امنیت این بخش مهم بی اعتنا و ناکام 
جان  امنیت  و  مطبوعات  امنیت  دولت  اگر  است. 
دست اندرکاران مطبوعات را تأمین نکند، ممکن است 

این میدان به نفع تروریستان خالی شود.

ضعف حکومت در مهار حمالت تروریستی؛ 

کجای کار می لنگد؟

جلسه شش ونیم به رهبری صالح 
با ناکامی های بسیاری همراه بوده 
است. در زمانی که صالح مسوول 
تأمین امنیت کابل بوده، در این 
شهر حمالت انتحاری مرگ باری رخ 
داده است. او در پی هر حمله ای 
دست به کارهای تازه ای زده 
است که هدف آن انحراف افکار 
عمومی از اصل مسأله بوده است. 
زمانی که بر دانشگاه کابل و مرکز 
آموزشی کوثر دانش حمله شد، او 
طرح تخریب سینما پارک را ریخت 
و در این کار موفق نیز شد. در 
آن زمان، افکار عمومی به جای 
آن که درگیر این دو حادثه مرگ بار 
می بود، به مخالفت با تخریب سینما 
پارک منحرف شد. به این ترتیب، 
صالح توانست به راحتی از زیر 
فشار افکار عمومی به خاطر تخریب 
سینما پارک بیرون شود.

کابل روز گذشته )شنبه، 22 قوس( بار دیگر هدف حمله راکتی قرار گرفت. در صبح روز 22 قوس، 10 راکت بر کابل شلیک شد. وزارت 
داخله یک کشته و دو زخمی در نتیجه شلیک این 10 راکت را اعالم کرده است. شلیک این 10 راکت شش میلیون نفر را ترسانده و برای 

شش میلیون انسان رعب و وحشت ایجاد کرده است.

حبیب حمیدزاده
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح 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

5

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 ويژه شفاخانه آیینه صحت
2٨000 افغاني



در جوامعی که دچار ویژه گی کوتاه مدت و جمعیت انسانی با ذهن های انباشته اند، بدیهی و واضح است که هیچ رویدادی هرچند بزرگ، هرچند تلخ 
و هرچند تأثیرگذار، بیش از چند لحظه، ناخوشایند و زشت نمی نماید. به همین علت هیچ موضوعی جدی گرفته نمی شود و از طرف جمعیت مردمی 
تا رسیدن به نتیجه قناعت بخش و مطلوب تعقیب نمی گردد و دوسیه های بزرگ ضد حقوق بشری، فساد، جنایت، ترور و خیانت یکی روی دیگری تا 
سقف فراموشی انبار می شود. بنابراین در چنین جوامعی، نمی توان انتظار تغییرات بزرگ و کاربردی که در رأس آن نیروهای اجتماعی و مدنی قرار 

داشته باشند را در سر پروراند.

همسایه گان افغانستان، مانند پاکستان 
از طالبان حمایت خواهند کرد. چین 
به مسأله آزار و اذیت زنان از سوی 
اسالم گرایان توجه نخواهد کرد و با 

پرداخت هزینه به طالبان سرک خواهد 
ساخت و معادن را استخراج خواهد 
کرد. این گونه »یک جنگ بی پایان« 

ادامه خواهد یافت و تهدیدات امنیتی 
در نهایت ایاالت متحده را بار دیگر به 

این جا خواهد کشاند. پس چرا روی 
صلح و امنیت افغانستان سرمایه گذاری 

نشود و دلیل آن نیز به مردم امریکا 
گفته نشود؟

یک شنبه
شماره 3497

23 قوس 1399
13 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

6

رویینا شهابی

منبع: ایندیپیندنت  

به  که  است  این  جنگ  دچار  جوامع  ویژه گی های  از 
لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوق 
برنامه ریزی های  و  کوتاه مدت  روی کردهای  بشری 
مقطعی و فصلی دارند. یعنی تمام مناسبات اجتماعی 
آن،  اساسات  و  نام جنگ  به  بزرگی  تعریف  زیر چتر 
تبع  به  و  جنگ  هژمونی  می شود.  تنظیم  و  تعریف 
اجتماعی  زیست  الیه های  تمام  در  که  خشونت  آن 
- انسانی افراد جامعه فراگیر می شود، سیاست مداران 
بزرگ، نخبه های علمی، سلبریتی ها، فیگورهای مدنی 
و رهبران احزاب و جنبش های تأثیرگذار را ناخودآگاه 
به سمت تصمیم گیری های کوتاه مدت و حداقلی سوق 
می دهد. مختصات اصلی جوامع کوتاه مدت را رهبران 
و پیش روان فاقد دیدگاه بلندمدت و ملی و توده های 
پیرو با حافظه های انباشته شده شکل می دهند. عامل 
به  است.  جامعه  استبدادی بودن  دیگر،  تأثیرگذار 
دولت،  هم  و  اجتماعی  نیروهای  هم  که  معنی  این 

استبدادی هستند. 
نظامی  و  قهرآمیز  حکومت های  مفهوم  به  این  البته 
نیست. صرفاً منظور این است که استبداد یک ویژه گی 
اجتماعی است که مطابق آن دو سویه اصلی روایت، 
و  قانون  مبنای  بر  هیچ کدام  جامعه  و  دولت  یعنی 
انضباط رشد نکرده اند و روی کرد استبدادی در جامعه 
به مثابه یک رفتار اجتماعی فراگیر و  قابل پذیرش 
شده  پذیرفته  دولت  و  اجتماعی  گروه های  طرف  از 
است. به همین دلیل کلیدی، مشخص نیست که این 
نوع جوامع در درازمدت به کدام سمت می روند و در 
کوتاه مدت قرار است چه اتفاقاتی در چنین جوامعی 
حساسیت برانگیز  و  شکننده  مشروعیت  دهد.  رخ 
اصحاب قدرت، هم چنین بی اعتباری جان و مال مردم 
و این که مردم فکر می کنند هیچ تأثیری بر روندهای 
کارگزاران  از  بیزاری  سبب  ندارند؛  مملکت  سیاسی 
اعتماد، وجدان  جانبه  دو  کارکرد  و  سیاسی می شود 

و اخالق اجتماعی را به پایین ترین سطح می رساند. 
حس هم دلی و حرمت گذاری متقابل بین بدنه ملت 
جبران ناپذیر  صدمات  اوضاع،  همین  از  متأثر  نیز 
بر  جمعی  رذیلت  رفته رفته  یعنی  می شود.  متحمل 
فضیلت محوری سایه می افگند و هنگامی که رذیلت 

در شرایطی که رییس جمهور ترمپ با ویدیو و توییت 
یک  و  می کند  انکار  عصبانیت  با  را  خود  شکست 
روی  تمرکز  می گیرد،  نادیده  را  گسترده  همه گیری 
درست  اما  است.  دشوار  کشور  از  بیرون  تهدیدهای 
دامان  در  را  کووید-1۹  فاجعه  ترمپ  که  همان طور 
رییس جمهور منتخب، جو بایدن می اندازد، او به منظور 
خردکردن گزینه های سیاست خارجی بایدن در عراق، 

ایران، افغانستان و جاهای دیگر ماین گذاری می کند.
کاهش  بر  مبنی  ترمپ  تصمیم  ماین ها،  این  از  یکی 
 ۲۵۰۰ به   ۵۰۰۰ از  افغانستان  در  امریکایی  سربازان 
نفر، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش است که با 
مخالفت شدید ارتش و مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین 
روبه رو شد. طبق معمول، این تصمیم ترمپ به سیاست 
»پایان دادن به جنگ های طوالنی« وابسته است که از 
هرگونه تفکر استراتژیک به دور است. این عقب نشینی، 
هر فرصت کوچک برای مذاکره میان دولت افغانستان 
و طالبان را از بین می برد. طبق طرح صلح کاخ سفید، 
کنند،  واگذار  را  چیزی  اسالم گرایان  این که  از  قبل 

سربازان امریکایی شروع به ترک افغانستان می کنند.
اسالمی  امارت  مجدد  استقرار  احتمال  مسیر،  این  در 
وجود دارد که حقوق زنان افغان و اکثر افغان ها را زیر 
پا خواهد کرد؛ در حالی  که نیروگیری دوباره القاعده و 
داعش نیز محتمل است. برای جلوگیری از وقوع این 
فاجعه، دولت بایدن باید در مورد استراتژی »پایان دادن 

به جنگ های طوالنی« تجدید نظر کند. 
عراق  در  بی نتیجه  جنگ  دهه  دو  از  پس  شعار،  این 
حال  این  با  می رسد.  نظر  به  جذاب  افغانستان،  و 
»جنگ«  مورد  در  هنوز  ما  آیا  که  شود  پرسیده  باید 
سایر  که  حالی  در  دیگری؟  چیز  یا  می کنیم  صحبت 
کشورهای ناتو نیروی بیش تری نسبت به ایاالت متحده 
که  هستند  افغان  سربازان  این  دارند،  افغانستان  در 

می شود که ظلم و استبداد توجیه پیدا کند. بنابراین 
نباید انتظار داشت که در موجودیت چنین ساختاری، 
حقوق بشر، صلح و هم دیگرپذیری جوانه بزند و مجال 

رشد پیدا کند.
و  جنگ  جغرافیای  متمادی  سالیان  افغانستان 
رویدادهای ناخوشایند، از جمله کشته شدن های پی هم 
تلخی  این  است.  بوده  انسان ها  متداوم  بی خانمانی  و 
اکنون وجود  به گلو فرورفته است که  آن قدر مکرر 
انسان افغانستانی آن را به مثابه امر معمول و متداول 
تلقی می کند. اساسات جنگ تمام حوزه های زیستی 
سرزمین  این  در  ساکن  انسان های  روان شناختی  و 
آن چیره شده  بر  کاماًل  بلکه  متأثر کرده،  تنها  نه  را 
است. ذهن انسان های این خاک، دچار آشفته گی های 
منجمد و انباشت متورم رویدادها و حوادث است. روان 
از  لذت  و  اپیدمی شده  است  دیری  اجتماعی  رنجور 

خوشی ها را به مثابه نادرستی و حتا گناه می پندارد. 
برجسته  ویژه گی های  از  اجتماعی  حافظه کوتاه مدت 
جامعه موقت است که کلیدی ترین عامل آن انباشت 
این  بر  روال  انباشته،  است. در ذهن  و روحی  ذهنی 

ما نیاز دارند.«
امریکایی  سربازان  از  یک  هیچ  مرگ  روشن نشدن 
ادامه  متحده،  ایاالت  کاهش یافته  بسیار  هزینه  یا  و 
قرارگرفتن امریکا در برابر نوعی آشوب و بی ثباتی است 
که ما در زمان ظهور القاعده شاهد آن بودیم. میلیون ها 
پناه جو به اروپا فرار کردند و تروریست ها جایگاه خود را 

از آسیا تا آفریقا و اروپا وسعت بخشیدند.
اقلیت  اعضای  و  متوسط  طبقه  افغان های  از  بسیاری 
بزرگ شیعه در فکر فرار از کشور هستند. کسانی که در 
کابل با من ارتباط دارند به من می گویند: می ترسند که 
با خروج امریکا، طالبان تندرو سنی مذهب برای کشتن و 
یا سرکوب آن ها جسارت بیش تر پیدا نکنند. هیچ کسی 

است که رویدادها و اتفاقات اول عادی سازی و بعد به 
طور موقتی و مقطعی یکی پس از دیگری از یک سوی 
ذهن وارد و از سویی دیگر به نوبت از صفحه ی ذهن 
خارج می شود و جای را به نفع حوادث جدید خالی 
می کند. این چرخه به آهسته گی و با حرکت غیرقابل 
مشاهده، مدام تکرار و بازتکرار می شود، تا جایی که 
همه گزاره های عقلی و سنجشی را تحت تسلط خود 

درآورد. 
مشاهدات و رفتارشناسی انسان هایی که گرفتار انباشت 
ذهنی اشباع شده هستند، وابسته گی مستقیم به این 
نوع ذهنیت دارد و هرگز نمی تواند عمل کرد سالم و 
طبیعی داشته باشد. یکی از عوامل اساسی شکل گیری 
همین  انباشه،  اذهان  و  کوتاه مدت  جمعی  حافظه  
جامعه کوتاه مدت است. این دو مقوله به نوعی رابطه 
دوجانبه و تکمیلی با هم دارد، یعنی وجود یک دیگر 
امر  تکثیر روزمره ی  وقایع و  تعدد  را توجیه می کند. 
و  قباحت  است؛  از جنگ مستمر  متأثر  که  خشونت 
تا  و آن را  بین می برد  از  را  زننده گی جرم و جنایات 
به  مردم  و در دید  تنزل می دهد  امر معمولی  سطح 
عنوان یکی از الزمه های زنده گی روزمره تلقی می کند.

و جمعیت  کوتاه مدت  ویژه گی  دچار  که  در جوامعی 
است  واضح  و  بدیهی  انباشته اند،  با ذهن های  انسانی 
و  تلخ  هرچند  بزرگ،  هرچند  رویدادی  هیچ  که 
هرچند تأثیرگذار، بیش از چند لحظه، ناخوشایند و 
زشت نمی نماید. به همین علت هیچ موضوعی جدی 
گرفته نمی شود و از طرف جمعیت مردمی تا رسیدن 
به نتیجه قناعت بخش و مطلوب تعقیب نمی گردد و 
فساد، جنایت،  بشری،  بزرگ ضد حقوق  دوسیه های 
ترور و خیانت یکی روی دیگری تا سقف فراموشی انبار 
می شود. بنابراین در چنین جوامعی، نمی توان انتظار 
نیروهای  بزرگ و کاربردی که در رأس آن  تغییرات 

اجتماعی و مدنی قرار داشته باشند را در سر پروراند.

باور نمی کند که طالبان - القاعده و یا شورشیان داعش 
را تحت کنترل خود نگه دارند.

البته بایدن در صورتی که سعی در عقب نشینی مطابق 
برنامه ریزی ترمپ برای برگشت تمامی نیروها نداشته 
بگذارید  داشت.  خواهد  قرار  مداوم  فشار  تحت  باشد، 
دیپلمات ها کار خود را انجام دهند؛ اختالفات برطرف 
خواهد شد. کمک به زنان افغان بدون توجه به این که چه 
کسی حاکم کابل است، می تواند ادامه یابد. در صورت 
به  بیش تری  تمایل  طالبان  امریکایی،  نیروهای  ترک 
مصالحه خواهند داشت و آن گاه همسایه گان افغانستان 
می توانند درباره صلح این کشور مذاکره کنند. این همه 

استدالل با عقل جور نمی آید.
در صورت عقب نشینی تمامی سربازان ایاالت متحده، 
نیروهای ناتو نیز فوراً افغانستان را ترک می کنند. افسار 
نیز  امریکایی  دیپلمات های  شد،  خواهد  آزاد  طالبان 
کرد. هیچ کمک  ترک خواهند  را  این جا  فشار،  تحت 
ایاالت متحده نمی تواند، محدودیتی را که طالبان برای 
تحصیل دختران و کارکردن زنان وضع می کنند، مانع 

شود.
طالبان  از  پاکستان  مانند  افغانستان،  همسایه گان 
حمایت خواهند کرد. چین به مسأله آزار و اذیت زنان 
از سوی اسالم گرایان توجه نخواهد کرد و با پرداخت 
را  معادن  و  ساخت  خواهد  سرک  طالبان  به  هزینه 
این گونه »یک جنگ بی پایان«  استخراج خواهد کرد. 
ادامه خواهد یافت و تهدیدات امنیتی در نهایت ایاالت 
این جا خواهد کشاند. پس چرا  به  بار دیگر  را  متحده 
و  نشود  افغانستان سرمایه گذاری  امنیت  و  روی صلح 

دلیل آن نیز به مردم امریکا گفته نشود؟

سردبیر  و  ستون نویس  روبین،  ترودی  یادداشت: 
روزنامه فیالدلفیا اینکوایرر است.

در جامعه کارکرد عینی پیدا کند، دیگر با وضع قانون 
دینی  آموزه های  و  اخالقی  قاعده های  و  نصیحت  و 
نمی توان با آن مقابله کرد. از دیگر ویژه گی های جوامع 
خودسر  جامعه  و  بی مسوولیت  حکومت  کوتاه مدت، 
درصد  کم ترین  قدرت  اصحاب  دیگر،  بیان  به  است. 
مسوولیت پذیری در قبال نیروهای اجتماعی را دارند. 
از طرف دیگر جامعه نیز افسارگسیخته و فرمان ناپذیر 

است و حالت تدافعی دارد.
به  نزدیک شدن  اساسی  هدف  کوتاه مدت،  جوامع  در 
مجاری قدرت و پایگاه های ثروت است؛ چرا که خطوط 
تضمینی برای توسعه و امنیت حتا در آینده نزدیک، 
کم رنگ و بی رمق است. لذا این ابهام کارکرد جمعی 
را به تقالهای فردی برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی 
تقلیل می دهد و افراد به صورت جدا جدا و نیز بدون 
ابزاری  هر  از  ملی  منافع  اولویت های  نظرداشت  در 
می جویند.  سود  خویش  اهداف  به  دستیابی  جهت 
بیگانه پنداشتن  و  توطئه  تیوری  وضعیتی  چنین  در 
در  پیش  از  بیش  دیگری(   - خود  )نظریه  دیگران 
ذهنیت اجتماعی رواج پیدا می کند و این قاعده سبب 

تقریباً همه تلفات را متحمل می شوند. البته بایدن نیز 
است.  داده  قول  مداوم«  به جنگ های  »پایان دادن  به 
اما پایان دادن جنگ از سوی ایاالت متحده به معنای 
افغانستان  در  تروریسم  از  ناشی  تهدیدات  پایان یافتن 
بارک  یاد داریم که رییس جمهور  به  ما  نیست. همه 
عراق  از  را  امریکایی  نیروهای   ۲۰11 سال  در  اوباما 
بیرون کشید )طرحی که رییس جمهور جورج دبلیو 
بوش در سال ۲۰۰8 به اجرا درآورد(. این امر درهای 
امارت طالبان و بازگشت ۵۰۰۰ سرباز امریکایی را برای 

عقب راندن آن ها باز کرد.
بنابراین منطقی است که بایدن می گوید از مأموریت های 
محلی  نیروهای  با  متحده  ایاالت  کوچک تر  نظامی 
تروریسم  حیات  تجدید  از  جلوگیری  برای  افغانستان 
اسالم گرا، پشتیبانی می کند. اما این دو سوال مهم را 

به وجود می آورد:

اول، به چه اندازه نیرو نیاز دارید تا افراد بد و منطقه را 
متقاعد کنید که جدی هستید و با یک اعالن توییتری 
این کشور را ترک نمی کنید؟ من از بیش تر کارشناسان 
ناچیز  بسیار  را  سرباز   ۲۵۰۰ آنان  پرسیدم،  نظامی 
سربازان  از  تعداد  این  کارشناسان،  باور  به  می دانند. 
فقط می توانند از خود و سایر شهروندان ایاالت متحده 
در کابل محافظت کنند. آنان اما می گویند که ۴۵۰۰ 
سربازی که فعاًل در افغانستان حضور دارند، کافی است.

به  را  تان  اهداف  که  را  تان  مأموریت  چگونه  دوم، 
صورت کلی تعریف کند، توجیه می کنید؟ رایان کراکر، 
که  می گوید  بغداد  و  کابل  در  امریکا  پیشین  سفیر 
هوایی  و حمایت  آموزش  برای  مأموریت کوچک  یک 
نیروهای افغان یک بیمه خیلی ارزان است.  کراکر به 
من گفت: »افغان ها به حمایت ما و پول شرکای ناتوی 

جامعه فراموشکار

تیم جو بايدن نبايد به دونالد ترمپ اجازه دهد که 
طالبان را در افغانستان توان مند سازد

مترجم: سیدجمال اخگرنویسنده: ترودی روبین



با   طالبان  گروه  مخالفت  از  پس 
واکسین  خانه به خانه  تطبیق 
جنوب،  حوزه  در  پولیو 
گونه  به  پولیو  به  ابتال  موارد 
چشم گیری افزایش یافته است. 
که  می گویند  محلی  مقام های 
بدین سو  سال  دوونیم  از  طالبان 
زابل،  هلمند،  قندهار،  در  خانه به خانه  واکسین  تطبیق 
نیمروز و ارزگان را متوقف کرده اند. بر اساس آمارها، تنها 
در سال جاری میالدی ۳6 مورد تازه ابتال به پولیو در حوزه 
جنوب ثبت شده است. از میان این آمار، ۲8 مورد آن در 
مناطقی است که طالبان روند تطبیق خانه به خانه واکسین 
پولیو را در آن جا متوقف کرده اند. کارمندان صحی هشدار 
می دهند که اگر این روند ادامه یابد، آمار ابتال به پولیو در 
این حوزه افزایش می یابد. در حال حاضر نزدیک به یک 
میلیون کودک در حوزه جنوب از دریافت واکسین پولیو 
زمینه  تا  خواسته اند  طالبان  گروه  از  مردم  مانده اند.  باز 
تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو را فراهم کنند. طالبان 
اما می گویند که تطبیق واکسین خانه به خانه یک »روند 
استخباراتی« است و پیشنهاد کرده اند که این واکسین ها 
اما  برنامه محو پولیو  در مساجد تطبیق شود. مسووالن 
به مسایل سیاسی  ربطی  برنامه هیچ  این  می گویند که 

ندارد و تنها هدف آن، محو فلج کودکان است.
گروه طالبان در ماه ثور 1۳۹۷ با روند تطبیق واکسین 
خانه به خانه در حوزه جنوب مخالفت کرد. این روند از آن 
زمان تاکنون در والیت های قندهار، هلمند، زابل، ارزگان 
محلی  مقام های  اکنون  است.  شده  متوقف  نیمروز  و 
می گویند که با توقف روند تطبیق خانه به خانه واکسین، 
ابتال به پولیو افزایش یافته است. عبدالقیوم پخال، مسوول 
معافیت کتله ای حوزه جنوب، به روزنامه 8صبح گفت که 
در سال جاری ۳6 مورد ابتال به پولیو در این والیت ها ثبت 
شده است. به گفته وی، 1۴ مورد از واقعات پولیو تنها 
در والیت قندهار تشخیص شده است. وی دلیل افزایش 
آمار ابتال به پولیو در این والیت را دوام سفرها از سایر 

انفرادی  نمایشگاه  نخستین 
سبک  به  خطاطی  آثار 
یکی  سوی  از  »سیاه مشق« 
از هنرمندان خوش نویس در 
عرضه  آثار  شد.  برگزار  هرات 
طی  نمایشگاه،  این  در  شده 
18 سال اخیر خلق شده است. 
این نمایشگاه، نخستین نمایشگاه انفرادی خطاطی به 

سبک سیاه مشق در کشور است.
برگزارکننده  این نمایشگاه، هدف از برپایی آن را دور 
ترویج  و  خشونت«  و  »جنگ  از  مردم  ذهن  کردن 
فرهنگ صلح پروری در کشور عنوان می کند. از دید 
او، مردم با تماشای آثار هنری، به آرامش می رسند و 
از این طریق برای مدتی ذهن شان از جنگ و خشونت 

دور می شود.
شماری از بازدیدکننده گان نمایشگاه با ستایش از آثار 
به نمایش درآمده در آن، تالش هنرمندان برای پایان 
از  می دانند.  موثر  را  کشور  در  صلح  تأمین  و  جنگ 
دید برخی هنرمندان، آثار هنری نوعی آرامش با خود 
دارد و هنرمندان می توانند برای پایان جنگ در کشور، 

تالش کنند.
»سیاه مشق های عاشقانه«، عنوان نمایشگاهی است که 
روز شنبه، بیست ودوم قوس، در هرات برگزار شد. این 
نمایشگاه هنری نخستین نمایشگاه انفرادی با سبک 
خطاطی »سیاه مشق« در افغانستان است. عبدالحکیم 
کریم زاده، برگزارکننده نمایشگاه، در صحبت با روزنامه 
8صبح می گوید که هدف از راه اندازی آن دور کردن 

جنگ و خشونت از ذهن مردم است.
از دید او، در تمام آثار هنری به ویژه در هنر خطاطی 
نوعی آرامش نهفته است و افرادی که به تماشای آثار 
هنری خطاطی می آیند، با دیدن تابلوهای خطاطی، 
برای لحظاتی ذهن شان از جنگ و خشونت جاری در 

کشور دور می شود و به آرامش می رسند.
و  خطاطی  برجسته  استادان  از  که  کریم زاده  استاد 
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آقای کریم زاده کوشیده در آثارش مضامین گوناگون 
و سوژه های اجتماعی را جای دهد. در یکی از تابلوها، 
بید  آن  نه  )من  انجمن  نادیه  مشهور  شعر  از  بیتی 
ضعیفم که ز هر باد بلرزم( دیده می شود و در تابلویی 
دیگر، بیتی از غزل مشهور موالنا )بیا تا قدر یک دیگر 

بدانیم( به چشم می خورد.

انجمن  رییس  هروی،  صبری  میرولی احمد 
8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  خوش نویسان 
حوزه  در  که  افرادی  ویژه  به  هنرمندان  می گوید 
زیادی  مشکالت  با  دارند،  فعالیت  خوش نویسی 
تا  کوشیده اند  هم  باز  اما  هستند،  به  گریبان  دست  
او، هنر  از دید  از این میراث ماندگار حراست کنند. 
اندیشه های  با  مساوی  افغانستان،  در  خوش نویسی 
»هگل در آلمان و ویکتور هوگو در فرانسه« است و 

همان گونه که آلمان و فرانسه با هگل و ویکتور هوگو 
شناخته می شوند، افغانستان هم با هنر خوش نویسی 

شهرت جهانی دارد.
هنری  »خوش نویسی  می افزاید:  هروی  صبری  آقای 
افراد  روحیه  و  احساسات  با  و  است  ظریف  بسیار 
آرامش  تماشاگران  و  هنرمندان  به  و  دارد  سروکار 
نتیجه  نیز  صلح  بدهد،  آرامش  هنر  وقتی  می دهد. 
از  می توانند  هنرمندان  او،  گفته  به  است.«  آرامش 
طریق خوش نویسی پیام صلح را به مردم انتقال دهند.

شماری از افرادی که برای تماشای آثار هنری استاد 
نمایشگاه  برگزاری  محل  به  کریم زاده  عبدالحکیم 
آمده بودند، می گویند هرچند هنرمندان باید در آثار 
هنری شان واقعیت های عینی جامعه را جلوه دهند، 

اما آنان می توانند صلح را نیز در جامعه تقویت کنند.
فایزه ابراهیمی، بازدیدکننده نمایشگاه، می گوید آثار 
برخی کتاب های  در  این  از  پیش  را  هنری خطاطی 
قدیمی مشاهده کرده بود، اما آثار هنری این نمایشگاه 
نوعی آرامش ذهنی را برایش ایجاد می کند و همین 
آرامش، ذهنش را از مشکالت موجود در جامعه دور 

می کند.
جاوید نبی زاده، یکی دیگر از افرادی که برای تماشای 
دارد که رسالت  بود، عقیده  آمده  تابلوهای خطاطی 
بازتاب  را  اجتماعی  اوضاع  تا  است  این  هنرمندان 
نیستند،  جنگ  از  فارغ  مردم  که  می گوید  او  دهند. 
اما هنرمندان باید تالش کنند تا ناامیدی را از مردم 

دور بسازند.
است  خوش نویسی  هنری  سبک های  از  سیاه مشق، 
این سبک  دارد.  قدمت  تا ۴۰۰ سال  و حدود ۳۰۰ 
خوش نویسی بخشی از روش خوش نویسی نستعلیق 
است و هنرمندانی در افغانستان و ایران سال ها پیش 

آن را به اوج شکوه و بالنده گی رساندند.
عطار  محمدعلی  میرعماد،  اصفهانی،  میرزاغالم رضا 
دیگر،  افراد  برخی  و  پوپل زایی  عزیزالدین  هروی، 
این شیوه  در  هنرمندانی اند که طی سالیان گذشته 
اخیر  سال های  جریان  در  و  داشتند  ویژه ای  مهارت 
نیز هنرمندان خوش نویس این سبک هنری را دنبال 

کرده اند.
در  صلح  روزی  که  دارد  آرزو  کریم زاده  عبدالحکیم 
والیت های  به  سفر  با  بتواند  او  و  شود  تأمین  کشور 
و  کند  برپا  را  هنری  نمایشگاه های  کشور،  گوناگون 
آثار  تماشای  با  او،  نمایشگاه های  در  با حضور  مردم 
هنری خطاطی، لذت ببرند و ذهن شان درگیر جنگ 

نباشد.

عضو انجمن خوش نویسان هرات است، طی 18 سال 
گذشته حدود ۴۴ تابلوی خطاطی به سبک سیاه مشق 
را خلق کرده و روش کاری او شامل »سبک سنتی و 

مدرن« است.
این هنرمند می گوید: »هیچ هنرمندی ذهنش جنگ 
را دوست ندارد، برای این که آثار هنری آرامش بخش 

است و هدف هنرمندان صلح و آرامش است.« از دید 
او، هنرمندان باید تالش ورزند تا از لحاظ روانی فضای 

صلح آمیز را برای مردم ایجاد کنند.
الفبای  در برخی آثار هنری استاد کریم زاده، حروف 
می کند.  خودنمایی  نستعلیق  سبک  به  فارسی  زبان 
درتابلویی هم تنها چند حرف »الف« به گونه بسیار 
هنرمندانه  نقش بسته است. شماری از تابلوها نیز از 

شعرهای کوچک، اما با مفاهیم بزرگ، پدید آمده اند.

محمدحسین نیک خواه

احمدشاه شاداب

بازی با رنگ بر ضد جنگ

خانه به خانه واکسین پولیو »از سوی امنیت ملی استخدام 
شده بودند« و »کارهای استخباراتی« می کردند. او افزود 
که پس از تشخیص چند مورد از کارهای استخباراتی و 
ترور افراد این گروه، سه سال پیش فیصله شد که روند 
تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در حوزه جنوب متوقف 
تطبیق  هرچند  طالبان،  گروه  سخنگوی  گفته  به  شود. 
است،  برخوردار  بیش تری  شفافیت  از  پولیو  خانه به خانه 
ناحیه  این  از  موجود  تهدیدهای  نمی تواند  گروه  این  اما 
او تصریح کرد که  بگیرد.  نادیده  را  برای جنگ جویانش 
طالبان هم چنان این روند را متوقف نگه داشته اند و اگر 
»خطرهای برخاسته از آن« رفع شود، اجازه خواهند داد 

تا تطبیق خانه به خانه از سر گرفته شود.
در همین حال، مقام ها در برنامه محو پولیو می گویند که 
کارمندان واکسیناسیون در مسایل سیاسی دخیل نیستند 
و تاکنون هیچ گونه موردی که بتواند چنین موضوعی را 
راسخ، مسوول  میرجان  است.  نشده  تثبیت  کند،  تایید 
بیست ودوم  شنبه،  روز  پولیو،  محو  برنامه  آگاهی عامه 
قوس، به روزنامه 8صبح گفت که برنامه محو پولیو یک 
برنامه ملی، غیرسیاسی و غیرجانب دارانه است و هدف 
آن را جلوگیری از فلج شدن کودکان تشکیل می دهد. او 
تصریح کرد که بر اساس روال معین، واکسیناتوران محلی 

مبتنی بر تضمین بزرگان محل معرفی می شوند و سپس 
آموزش های ضروری را فرا می گیرند. به گفته او، حتا در 
از موارد طالبان نیز کارمندان را معرفی کرده اند  برخی 
برای  واکسین  تطبیق  برنامه،  این  هدف  به  توجه  با  و 
جلوگیری از فلج کودکان به روال عادی ادامه یافته است. 
این مسوول صحی تصریح کرد که در گذشته موارد ابتال 
به پولیو در حوزه جنوب در حال نابودی بود،  اما آمارها 
پس از توقف روند تطبیق خانه به خانه افزایش چشم گیری 

داشته است. 
در حال حاضر با وجود تطبیق واکسین پولیو با شیوه های 
مختلف در کشور، بیش از ۳۰ درصد کودکان هنوز زیر 
پوشش قرار نگرفته اند. این در حالی است که نزدیک به 
۹۵ درصد کودکان در زمان تطبیق خانه به خانه واکسین 
می شدند. بر اساس آمارهای برنامه محو پولیو، در جریان 
سال های ۲۰1۷ تا ۲۰1۹ میالدی، به ترتیب 1۴، ۲1 و 
۲۹ مورد از واقعات پولیو ثبت شده است. گفتنی است که 
بر اساس این آمار، حوزه جنوب در سال گذشته میالدی 
ابتال به فلج کودکان را داشته است.  نیز بیش ترین آمار 
فلج  از  مورد   ۵6 که  کرده اند  اعالم  مسووالن  پیش تر 
افزایش  که  شده  ثبت  میالدی  روان  سال  در  کودکان 

چشم گیر ابتال به این ویروس را نشان می دهد.

والیت ها به قندهار و هم چنان برگشت مهاجران افغان از 
پاکستان خواند. او افزود که نیاز است واکسین هشت گانه 
پولیو در زمان معین آن به کودکانی که در سفر می باشند، 

تطبیق شود.
هلمند، چهار  در  پولیو  به  ابتال  مورد  این، 1۴  بر  افزون 
مورد در ارزگان، سه مورد در زابل و یک مورد در نیمروز 
ثبت شده است. به گفته آقای پخال، دست کم ۲8 مورد از 
مجموع واقعات پولیو در این حوزه در نقاطی زیر کنترل 
خانه به خانه  واکسین  تطبیق  که  شده  تشخیص  طالبان 
در آن جا ممنوع است. او افزود که از حدود دوونیم سال 
بدین سو این کمپین متوقف است و کودکان زیر پنج سال 
از واکسین پولیو مستفید نمی شوند. وی همین مورد را از 
نامید. مسوول  پولیو  به  ابتال  آمار  افزایش  دالیل اساسی 
معافیت کتله ای حوزه جنوب از مردم خواست که واکسین 
صحت شان  تا  کنند  تطبیق  کودکان شان  به  را  پولیو 

تضمین شود. 
تا  اجازه دهند  از گروه طالبان می خواهند که  نیز  مردم 
کمپین واکسین خانه به خانه در نقاط زیر کنترل شان به 
تطبیق  قندهار،  باشنده گان  گفته  به  شود.  انداخته  راه 
از این  واکسین در گذشته کمک کرده بود که کودکان 
بیماری خطرناک مصون بمانند و اکنون نیز نیاز است که 
کودکان از فلج دایمی نجات یابند. آنان هم چنان از طالبان 
می خواهند که جلو خدمات صحی در این حوزه را نگیرند 
و بگذارند واکسین پولیو تطبیق شود. این در حالی است 
که میزان ابتال به پولیو در حوزه جنوب پیش از توقف این 

روند، کاهش یافته بود. 
طالبان اما می گویند که با تطبیق واکسین پولیو مشکلی 
شیوه  خانه به خانه،  تطبیق  جای  به  آن ها  اما  ندارند، 
پیشنهاد  را  قریه«  َملِک  خانه  یا  مساجد  در  »تطبیق 
می گوید  گروه  این  مجاهد، سخنگوی  ذبیح اهلل  کرده اند. 
تطبیق  صحی  کارکنان  آن ها،  یافته های   براساس  که 

به دلیل مخالفت طالبان، یک میلیون کودک 
واکسین پولیو دریافت نکرده اند



نورین نظری
نامزد دکترای آموزش و پرورش در دانشگاه اتاوا 

چارچوب ریاست سوادآموزی و ریاست تربیه معلم در 
مسوده سومین برنامه ملی وزارت معارف پیشنهاد شد. 

)ص ۴۹(.
در  نیز  تمویل کننده  خارجی  نهادهای  و  کشورها 
از فعالیت های وزارت معارف به مساجد  انتقال بخشی 
برای  مالی  تقاضای  آن ها  هرچند  بوده اند.  همسو 
را  معارف  وزارت  دینی«  »تعلیمات  برنامه های  اجرای 
آموزشی  برنامه های  اجرای  پشتیبان  اما  نپذیرفته اند؛ 
»تعلیمات عمومی« و سوادآموزی این وزارت در مساجد 
به دلیل کمبود منابع بوده اند و پروژه هایی را نیز اجرا 
چون  متحد  ملل  سازمان  جهانی  برنامه های  کرده اند. 
»دستور کار آموزش جهانی ۲۰۳۰«، کشورها و نهادهای 
تمویل کننده را مکلف ساخته است تا برای رسیدن به 
این هدف مشترک جهانی در کشورهای رو به انکشاف از 
هر گزینه برای ارتقای سوادآموزی و آموزش کار بگیرند. 
این شتاب زده گی سبب شد تا جامعه جهانی نیز ممد 
سوادآموزی  واگذاری  برای  معارف  وزارت  برنامه های 
بزرگ ساالن و تعلیمات قبل از مکتب کودکان به مساجد 
شود و از آن حمایت کند.  به دنبال طرح جدید وزارت 
معارف برای انتقال صنوف اول تا سوم مکاتب به مساجد، 
آن  از  بشر،  حقوق  دیده بان  سازمان  زنان  حقوق  اداره 
صرفاً به دلیل این که مساجد رسماً ثبت دولت نیستند و 
از نصاب تعلیمی وزارت معارف استفاده نمی کنند، انتقاد 
به  به دلیل منحصربودن  کرده است. چنین واکنش ها 

اصول ابتدایی آموزش، به ویژه نصاب تعلیمی و پداگوژی، 
به  نوین که  معارف  ایده  از  غافل  و  تقلیل گرایانه است 
فضاهای گسترده، شیوه های آموزش و تدریس چندالیه 
و هم چنان رابطه متقابل عناصر آموزش نیازمند است، 
مطرح می شود. کشاندن کودکان از مکتب به مسجد، به 
بهانه کمبود منابع و تأمین دست رسی متوازن به خدمات 
تعلیمی، به ویژه در مناطق دوردست و کم جمعیت، شاید 
پالیسی برای مدیران بی برنامه و طراحان مکاتب خیالی 
باشد؛ اما تطبیق چنین برنامه هایی پیامد ناگواری برای 
افغانستان خواهد داشت که  آینده  و نسل های  معارف 

بخش بعدی این نوشته به آن پرداخته است.

چرا مساجد نمی توانند جاگزین مکاتب شوند؟
از هر سه برنامه ملی وزارت معارف بر می آید که تهیه 
نصاب درسی و کورس های تربیه آموزگار )معلمان مکاتب 
و مال امامان مساجد( توسط وزارت معارف یگانه شرط 
این  است.  دانسته شده  ایجاد فضای سالم درسی  برای 
در  معارف  درسی  نصاب  اگر  که  می کند  تأکید  دیدگاه 
مساجد تطبیق شود و مال امامان کورس های پداگوژی 
بگیرند، وزارت معارف تصور دارد که فضای درسی مساجد 
با مکاتب یک سان خواهد شد. اما این دیدگاه به اساس 
دو پیش فرِض اشتباه بنا یافته است: نخست این که نصاب 
درسی و شیوه تدریس قادر به ایجاد فضای درسی مناسب 
است و دوم این که روش های یادگیری و آموزش می تواند 
اشکاالت  و  محدودیت  کند.  ایجاد  آموزش  نوین  فضای 
این دیدگاه را با توضیِح چیستی و مراحل شکل گیری و 

پیاده سازی نصاب درسی در ذیل شرح می دهم. 

ایجاد یک هزار مرکز سوادآموزی در مساجد را پیشنهاد 
کرده بود. )ص ۹۹(. در چارچوب همین برنامه، وزارت 
معارف »اداره تعلیمات اسالمی« را برای محقق ساختن 
برنامه های دینی در تشکیل این وزارت ایجاد کرد. )ص 
معارف »شورای  نخست  ملی  برنامه  ۷(. هرچند طبق 
علوم  تدریس  از  نظارت  برای  اسالمی«  تعلیمات  عالی 
از  اما هدف  بود؛  دینی در چارچوب وزارت فعال شده 
ایجاد »اداره تعلیمات اسالمی« این بود تا تدریس تمام 
مضامین با معیارهای دینی نظارت شود. )ص ۷(. عالوه 
بر این تغییرات، ساختار دیگری نیز در تشکیل وزارت 
معارف ایجاد شد تا به طور مشخص به مساجد در امر 
)ص  برساند.  کمک  مکتب،  از  پیش  کودکان  تدریس 
طرح های  معارف  ملی  دوم  برنامه  این،  کنار  در   .)۳۲
تجربی برای واگذاری آموزش پیش از مکتب به مساجد 
را نیز ریخته بود. )ص 6۳(. این مثال ها نشان می دهد 
که تالش برای ایجاد رابطه ساختاری و کارکردی میان 
وزارت معارف و مساجد در دومین برنامه ملی معارف 
اجرای  برای  عملی  گام های  حتا  و  گرفته  دست  روی 
زمان  در همان  معارف  وزارت  از سوی  آنان  از  بخشی 

برداشته شده بود. 
معارف )1۳۹۴- وزارت  ملی  برنامه  در مسوده سومین 

اما  طرح  وردک  فاروق  وزارت  زمان  در  که   )1۳۹8
در  امامان  مال  و  مساجد  از  استفاده  به  نشد،  اجرایی 
این  شد.  بیش تری  تأکید  افغانستان  معارف  چارچوب 

سند می رساند که در سال 1۳۹1 حدود ۴۰۰ مال امام 
وزارت  کورس های  در  سوادآموزی  آموزگاران  عنوان  به 
معارف اشتراک کرده بودند.  )ص 1۳(.  باالخره سومین 
برنامه ملی معارف که در زمان وزارت اسداهلل حنیف بلخی 
)1۳۹8-1۴۰۰( طرح و نهایی شد، سوادآموزی و آموزش 
کودکان پیش از مکتب را به مساجد و مال امامان واگذار 
و استفاده از مساجد را به عنون »استراتژی های جانبی 
تعلیمی«  خدمات  به  متوازن  دست رسی  تأمین  برای 
پیشنهاد کرد. )صص 6 و ۴۵(. هر سه برنامه ملی وزارت 
معارف افغانستان نشان می دهد که طی دو دهه پسین 
برای واردکردن مساجد و مال  تالش و اشتیاق مستمر 

امامان در سپهر معارف افغانستان وجود داشته است. 
اما با وجود اشتیاق وزارت معارف و طرح سیاست های 
معارف  چارچوب  در  مساجد  از  استفاده  برای  ملی 
می دهد  نشان  معارف  وزارت  گزارش های  افغانستان، 
با  برای هماهنگ سازی کار مشترک  که تمام تالش ها 
مساجد موفق نبوده است. نخست، مساجد عالقه مندی 
نشان  معارف  وزارت  برنامه های  از  حمایت  به  چندانی 
می دهد  نشان  معارف  ملی  برنامه  نخستین  نداده اند. 
به  افغانستان حاضر شدند  که تنها ۵۵ درصد مساجد 
عمرانی  نیازهای  درباره  وزارت  این  پرسش نامه های 
برای  معارف  ملی  برنامه های  چارچوب  در  که  مساجد 
)ص  دهند.  پاسخ  بود،  شده  انجام  مساجد  از  استفاده 
نشان  معارف  ملی  مسوده  سومین  هم چنان،   .)۳۹
تقریباً  کارگماری  به  و  استخدام  برنامه  که  می دهد 
ناکام  کاماًل  مساجد  در  معلم  عنوان  به  امام  مال   ۴۰۰
بوده است، به همین دلیل پالن تربیت مال امامان در 

افغانستان شاید  معارف  وزارت  و سیاست های  تصامیم 
حاشیه ای ترین مواردی بوده است که در سپهر عمومی 
کشور در دو دهه پسین به آن پرداخته شده است. برنامه 
استفاده از مساجد از سوی وزارت معارف افغانستان تازه 
سه  هر  چارچوب  در  پسین،  سال  بیست  در  و  نیست 
برنامه ملی وزارت معارف، به طور یک سان به آن تأکید 
وزارت  ساله  پنج  برنامه  سه  در  آن که  با  است.  شده 
امکانات  و  فضاها  از  یکی  عنوان  به  مساجد  معارف، 
جاگزین برای سوادآموزی در نظر گرفته شده است، هر 
سه برنامه ملی، به استفاده از مساجد برای تعلیمات قبل 
تأکید می کند.  یگانه گزینه ممکن  به حیث  از مکتب 
در  مکتب  از  قبل  آموزش های  اجرایی ساختن  برای 
مسجد، وزارت معارف حتا مسوده نصاب تعلیمات قبل 
اما تصور وزارت  نیز تهیه کرد.  را  از مکتب در مسجد 
معارف برای همسان سازی کیفیت مکاتب و مساجد از 
طریق فراهم آوری نصاب تعلیمی برای مساجد و تربیت 
شیوه  و  درسی  نصاب  است.  نابه جا  کاماًل  امامان  مال 
تدریس یا پداگوژی در علوم آموزشی قابل نقد و ماهیتاً 
تفاوت  معارف  وزارت  سیاست  است.  مشاجره برانگیز 
میان فضای مسجد و مکتب و رابطه متفاوت جامعه با 
این نهادها را نادیده گرفته است و ساده انگارانه انتظار 
نونهاالن  برای  ایده آل  دارد حجله های مساجد، صنوف 
کشور در قرن بیست ویکم شود.علم آموزش و پرورش 
یا  پداگوژی  درسی،  مواد  یا  تعلیمی  نصاب  به  معاصر 
شیوه تدریس، روش های یادگیری و فضای درسی دید 
عمومی  سپهر  و  گفتمان  دارد.  سخت گیرانه  اما  فراخ 
افغانستان باید با اتکا به پیشنهادات علم آموزش نوین 
نونهاالن  فرستادن  از  تا  آورد  فشار  معارف  وزارت  بر 
جلوگیری  بدیل  فضاهای  عنوان  به  مساجد  به  کشور 
بهتر آموزش دانش آموزان کودک را  کند و زمینه های 
نوشته،  این  فراهم سازد.  مکاتب  در صنف های رسمی 
روی کرد وزارت معارف به مساجد به عنوان کانون های 

آموزشی کودکان را نقد و بررسی می کند. 

از  استفاده  در  معارف  وزارت  اشتیاق  پیشینه 
مساجد 

گونه  به   ۲۰۰1 سال  از  پس  افغانستان  معارف  وزارت 
مشتاقانه و مستمر کوشیده است تا از مسجد به حیث 
مجری برنامه های  آموزش و پرورش کشور استفاده کند. 
این تالش در هر سه برنامه ملی معارف برجسته است. 
نخستین برنامه ملی معارف )1۳8۵-1۳8۹( که در زمان 
وزارت حنیف اتمر طرح شد، به واگذاری برنامه های سواد 
آموزی به مساجد تأکید کرد. )ص 86(. طبق این برنامه، 
تا   1۵ دارای  شهروندانی  برای  سوادآموزی  کورس های 
۴۵ سال، در مساجد در نظر گرفته شده بود که برای 
اجرای آن بیش از دو میلیون دالر و برای نظارت آن 68۰ 
در   .)1۲۴-1۲۲ )صص  بود.  یافته  اختصاص  دالر  هزار 
همین دوره، وزارت معارف برای تحقیق نقش مساجد در 
تعلیمات قبل از مکتب، ۲6۹ هزار دالر امریکایی بودجه 
مکتب  از  قبل  تعلیمات  انتقال  طرح  و  داد  اختصاص 
ترتیب، دیده  این  به  را ریخت. )ص 1۰۰(.  به مساجد 
می شود که در نخستین برنامه پنج ساله وزارت معارف، 
و چگونه گی  در مساجد  آموزی  برنامه های سواد  ایجاد 
انتقال تعلیمات قبل از مکتب به مساجد طرح شده بود. 
در  که   )1۳۹۳-1۳8۹( معارف  ملی  برنامه  دومین  در 
از  استفاده  به  شد،  طرح  وردک  فاروق  وزارت  زمان 
مساجد و مال امامان به عنوان ساختارها و هم کاران بدیل 
آموزش و پرورش تأکید واضح تر و بیش تر صورت گرفت؛ 
چنان چه این سند موضوع عقد قرارداد میان مال امامان و 
وزارت معارف را مطرح کرد. )ص ۹8(. این برنامه وزارت 
غیرانتفاعی  نهاد  از  مسجد  شکل  تغییر  برای  معارف 
سنتی به نهاد قراردادی در چارچوب انجوها اصوالً یک 
این  کارگزاران  ناآشنایی  از  ناشی  و  فرهنگی  انحراف 
وزارت از چگونه گی، کارکرد و حدود سازمان های دینی 
افغانستان بود. عالوه بر این، دومین برنامه ملی معارف، 

مطابق علوم نوین آموزش، تدریس و یادگیری متکی به 
نصاب درسی است؛ اما نصاب ماهیتاً قابل تفسیر و تغییر 
در مراحل متفاوت آموزش بوده است، به همین دلیل 
محدودیت های ویژه ای دارد. نصاب درسی به این دلیل 
محدود است که حاکمان به اقتضای سیاست، اقتصاد، 
فرهنگ و سایر ملحوظات، برخی از ارزش ها، مهارت ها 
نصاب  شامل  را  کودکان  عالقه  و  نیاز  مورد  مفاهیم  و 
می کنند و برخی را نمی کنند. در این زمینه، عالوه بر 
معارف طرح می شود،  وزارت  توسط  که  نصاب رسمی 
 absent( غایب«  »نصاب  به نام  پدیده ای  بررسی 
دارای  غایب«  »نصاب  است.  الزم  نیز   )curriculum
 ،)null curriculum( »سه مرحله است: »نصاب هیچ
و   )unselected curriculum( ناگزیده«  »نصاب 
 .)unenacted curriculum( اجرانشده«  »نصاب 
نصاب درسی و پیاده سازی آن در هر سه مرحله ممکن 
در   .)۲۰1۴ )ولکنسن،  گیرد.  قرار  تأثیر  تحت  است 
مرحله »نصاب هیچ«، نهادهای رسمی تصمیم می گیرند 
بنابر دالیلی که  را  که واقعیت ها و مهارت های خاصی 
نگذارند.  شاگرد  اختیار  در  است،  مطرح  خودشان  نزد 
به طور نمونه، برای وزارت معارف محال است  که در 
نصاب تعلیمی، خشونت فیزیکی از سوی مال یا عالم دین 
در فضاهای آموزشی را به طور علنی مردود و ممنوع 
اعالن کند. هم چنین، در مرحله دوم یا مرحله »نصاب 
ناگزیده«، اداره و رهبری نهاد آموزشی برخی موضوعات 

را ناپسند می پندارند و از مواد درسی حذف می کنند. 
به  مرتبط  موارد  احتمالی  آن، در مساجد حذف  مثال 
یا ممنوعیت  حقوق مساوی میان دختران و پسران و 
پرسش گری است. سوم، در مرحله »نصاب اجرانشده« 
ممکن است برخورد گزینشی از سوی آموزگار با نصاب 
درسی در داخل صنف صورت گیرد. به طور مثال، اگر 
آموزگار در صنف به جای نصاب رسمی که به بازی های 
تفریحی تأکید دارد، فعالیت دیگری را انجام دهد، نصاب 
درسی در مورد نقش بازی های تفریحی بر رشد کودک 

»اجرا نشده« باقی می ماند. 
مرحله  سه  هر  تأثیرگذاری  و  نقش  رفته،  هم  روی 
نصاب غایب در فضای آموزشی افغانستان هویدا است. 
اما فضای رسمی مکاتب و حضور معلمان مسلکی در 
از آسیب های نصاب غایب می کاهد.  صنف های درسی 
نگران کننده  مساجد  در  غایب  نصاب  زمینه  در  آن چه 
نصاب  کامل  تطبیق  و  مساجد  بر  نظارت  نبود  است، 
رسمی در این نهادها است. در فقدان چنین ساختار و 
نظارت، تضمینی وجود ندارد که مساجد و مال امامان تا 
چه حدی از نصاب غایب استفاده می کنند. اتکا به نصاب 
ارزش هایی شود  غایب می تواند شامل حذف گزینشی 
که طی بیست سال پسین وارد نصاب درسی شده است. 
در مساجد جاگزین  روشی  و  ارزش  نیست چه  معلوم 
نصاب رسمی خواهد شد. به این ترتیب، دیده می شود 
که نصاب غایب به پیمانه نصاب رسمی در تربیت کودک 
نقش دارد؛ چیزی که ممکن در مساجد به دلیل ناآگاهی 

مسلکی از آن، نادیده گرفته شود.
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نقدی بر طرح واگذاری امور مکاتب به مساجد
وزارت معارف افغانستان پس از سال 2001 به گونه مشتاقانه و مستمر کوشیده است تا از مسجد به حیث مجری برنامه های  آموزش و پرورش کشور استفاده کند. این تالش 
در هر سه برنامه ملی معارف برجسته است. نخستین برنامه ملی معارف )13۸۵-13۸9( که در زمان وزارت حنیف اتمر طرح شد، به واگذاری برنامه های سواد آموزی به مساجد 
تأکید کرد. )ص ۸۶(. طبق این برنامه، کورس های سوادآموزی برای شهروندانی دارای 1۵ تا 4۵ سال، در مساجد در نظر گرفته شده بود که برای اجرای آن بیش از دو میلیون 
دالر و برای نظارت آن ۶۸0 هزار دالر اختصاص یافته بود. )صص 122-124(. در همین دوره، وزارت معارف برای تحقیق نقش مساجد در تعلیمات قبل از مکتب، 2۶9 هزار 
دالر امریکایی بودجه اختصاص داد و طرح انتقال تعلیمات قبل از مکتب به مساجد را ریخت. )ص 100(. به این ترتیب، دیده می شود که در نخستین برنامه پنج ساله وزارت 

معارف، ایجاد برنامه های سواد آموزی در مساجد و چگونه گی انتقال تعلیمات قبل از مکتب به مساجد طرح شده بود. 



نقدی بر طرح...

آب های زیرزمینی یکی از ذخایر 
استراتژیک و مهم برای ساکنان 

زمین شمرده می شود. مقدار این 
آب ها با توجه به خشک سالی ها و 
ترسالی ها همیشه در حال تغییر 
است. دولت موظف به حفاظت از 

این ذخایر مهم است. استفاده 
بی رویه از این آب ها موجب از 

بین رفتن همیشه گی پوشش گیاهی 
و ایجاد حفره های بزرگ در زمین 

می شود. متأسفانه افغانستان یکی 
از کشورهایی است که با چالش 

بزرگ در زمینه کنترل ذخایر آب 
روبه رو است. عدم کنترل دولت 

در مدیریت آب های زیرزمینی باعث 
شده است تا شمار زیادی از مردم 
دست به حفر چاه های عمیق بزنند.

مهم  و  استراتژیک  ذخایر  از  یکی  زیرزمینی  آب های 
آب ها  این  مقدار  زمین شمرده می شود.  برای ساکنان 
با توجه به خشک سالی ها و ترسالی ها همیشه در حال 
تغییر است. دولت موظف به حفاظت از این ذخایر مهم 
است. استفاده بی رویه از این آب ها موجب از بین رفتن 
همیشه گی پوشش گیاهی و ایجاد حفره های بزرگ در 
زمین می شود. متأسفانه افغانستان یکی از کشورهایی 
زمینه کنترل ذخایر آب  در  بزرگ  با چالش  است که 
آب های  مدیریت  در  دولت  کنترل  عدم  است.  روبه رو 
مردم  از  زیادی  شمار  تا  است  شده  باعث  زیرزمینی 
دست به حفر چاه های عمیق بزنند. از سویی هم، عدم 
باعث شده  خدمات رسانی آب آشامیدنی توسط دولت 
بی آبی  مشکل  حل  برای  چاره ای  خود  مردم  تا  است 
بیندیشند. در کنار استفاده از آب های زیرزمینی برای 
کشاورزی  در  آب ها  این  از  بی رویه  استفاده  آشامیدن، 
فاجعه بزرگی را در بعضی از نقاط افغانستان، به خصوص 
والیت هلمند خلق کرده است. از این که کشت کوکنار 
قاچاق بران  و  دهقانان  برای  خوبی  عاید  افغانستان  در 
الزم  کنترل  دولت  که  مناطقی  در  دارد؛  مخدر  مواد 
باالی اراضی ندارد، فرصت برای قاچاق بران و گروه های 
بزرگ مافیایی مساعد است تا بتوانند با تشویق دهقانان 
به کشت کوکنار، زمینه عاید پایدار را برای خود ایجاد 

یا شیوه های  این، وزارت معارف به پداگوژی  در کنار 
تدریس شاگردمحور در چوکات وزارت معارف تأکید 
دارد؛ چیزی که نمی تواند تدریس و آموزش معیاری در 
مدارس را تضمین کند. پداگوژی شاگردمحور در برابر 
نظام سنتی که مدرس یا آموزگار را در محور تدریس 
قرار می دهد، شکل گرفته است. در حالی که پداگوژی 
مبنای  بر  و  رفته  فراتر  دوگانه  تقابل  این  از  نوین 
»آموزش رابطه محور« استوار است. )استنگل، ۲۰۰۴(. 
این شیوه نوین آموزش، تأکید مبالغه آمیز روی نصاب 
درسی دارد، امتحان و روش تدریس سنتی را نقد و بر 
اتکا می کند. مطابق  انسانی در جریان تدریس  روابط 
این دیدگاه، تدریس و آموزش در جریان رابطه انسانی 
شکل می گیرد و ایجاب می کند تا آموزگار در چارچوب 
مناسبات قدرت در مقام برابر با دانش آموز قرار گیرد و 
آماده باشد تا خود نیز از فضای درسی بیاموزد. هرچند 
اصول آموزش رابطه محور همین اکنون نیز در مکاتب 
نقض  امکان  اما  نمی شود؛  رعایت  افغانستان  رسمی 
قواعد آن در مساجد شدیداً باال است و امکان دارد که 
فضای سلسله مراتبی و سنتی مساجد کودکان را زیر 

فشارهای مخرب روانی و عقده حقارت قرار دهد.
از سوی دیگر، کودکان دارای توانایی ها و ناتوانی ها یا 
اختالالت ویژه سنی، فردی و رون شناختی هستند که 
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به  پایین رفتن سطح آب  از  در سال ۲۰1۷ کشاورزان 
یک الی دو متر در سال گزارش داده اند. این در حالی 
است که در آغاز معرفی سیستم سولری در سال ۲۰1۵، 
سطح آب ۰.۵ الی یک متر کاهش یافته بود. کشاورزان 
در مناطق صحرایی هلمند و بکوا از رشد سیستم سولری 
درازمدت  در  سیستم  این  رشد  چون  هستند؛  نگران 
تأثیرات منفی باالی تولیدات زراعتی خواهد داشت. با 
رشد جمعیت در مناطق صحرایی و کمبود زمین برای 
زراعت در دره ها، این احتمال وجود دارد که مردم مکررأ 
با کشت کوکنار،  اما  مواجه شوند.  ناکامی حاصالت  با 
زراعت  برای  را  زمین ها  توانسته اند،  کشاورزان همیشه 
آماده و مصارف زنده گی شان را تأمین کنند. )گزارش از 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ۲۰18(.
 gravity recovery( آن   به  که   GRACE ماهواره 
صورت  به  and climate experiment(می گویند، 
تا  پرتاب  ابتدای  از  که  است  دوتایی  یعنی  دوگانه گی 
سال ۲۰1۷ که مأموریت آن به پایان رسید، اطالعات 
مهم را در مقیاس جهانی به دسترس محققان حوزه های 
ماهواره  این  داد.  قرار  زیستی  محیط  و  طبیعی  منابع 
پوشش های  زمینه  در  نوع محصول  دارای چندین  که 
بحری و خشکی است، در هر دو عرصه دارای کارایی 
فوق العاده بوده است. در صورت استفاده از معلومات آن 
به صورت سری های زمانی، می توانیم نتایج بسیار خوبی 

می گیرد. 
به  امور مکاتب  واگذاری  آخرین موردی که در بحث 
مساجد باید به طور جدی روی آن فکر شود، »فضای 
درسی« است.  )برون، ۲۰1۵(. فضای درسی عالوه بر 
محوطه مکتب و ترتیب و تنظیم صنف ها، دربرگیرنده 
روش هایی برای هماهنگ سازی محیط آموزش و رفتار 
جنسیتی،  زبانی،  فرهنگی،  ویژه گی های  با  معلمان 
شخصیتی، و تجربی کودکان است. مال امامان مساجد 
از لحاظ مسلکی توانایی فراهم آوری چنین فضایی را 
برای کودکان ندارند و امکان زیاد وجود دارد تا کودکان 
در فضای نامناسب آموزشی قربانی تبعیض و تعصب 
نیز شوند. کاستی های گسترده ای در نظام معارف وجود 
نگران کننده  مساجد  مورد  در  به ویژه  آن چه  اما  دارد؛ 
است، این است که روحیه آموزش در مساجد بنا بر انزوا 
باورها و شیوه های سنتی  بر  از مراکز آموزش رسمی 

استوار است.
کاستی های  افغانستان  آموزش  اداره  و  معارف  نظام 
گزینه ای  تنها  اداره  و  نظام  همین  اما  دارد؛  فراوانی 
برای آموزش کودکان افغانستان است. کار روی اصالح 
این اداره و ارتقای ظرفیت مکاتب بهتر از روی آوردن 
به  توجه  با  است.  معارف  به  نامرتبط  بدیل های  به 
فضا  به  نیاز  که  آموزش کودک  ویژه گی  و  حساسیت 

از آن بگیریم. 
استفاده از این ماهواره برای اندازه گیری میزان آب به 
صورت زمانی در والیت هلمند نتیجه ناامید کننده برای 
داده  نشان  را  زیرزمینی  آب های  زمینه  در  والیت  این 

است. قسمی که در گراف دیده می شود:

به  زیرزمینی،  آب های  بیالنس  و  تناوب  فوق  گراف 
خصوص از سال ۲۰11 به بعد در والیت هلمند را نشان 
می دهد که با گذشت هر روز رو به کاهش است. استفاده 
والیت  کشاورزی،  زمینه  در  آب  این  از  حد  از  بیش 
مهاجرت های  و  کشت  بزرگ  بحران  دچار  را  هلمند 

عظیم خواهد کرد.

منبع ها
واحد  تحقیقی  گزارش  آرام تر،  عمیق تر  هرچه  آب   .1

نظارت و ارزیابی افغانستان، سال ۲۰18.

GRACE ۲. اطالعات عمومی در مورد ماهواره

https://developers.google.com/earth-  .۳
engine/datasets/catalog/NASA_GRACE_

MASS_GRIDS_MASCON_CRI

و برنامه مناسب درسی و آموزگاران آگاه با روش های 
مسلکی نوین دارد، واگذاری آموزش کودکان به نهادی 
که فلسفه وجودی و هدف آن متفاوت از مکاتب است، 
وزارت  خیالی  مکاتب  است.  غیرمسووالنه  و  ناآگاهانه 
معارف در خیال مردم باقی خواهد ماند؛ اما نسلی که 
کودکی شان بیرون از فضای آموزش رسمی سپری شده 
است و استعدادشان در سایه هیبت مالهای ناآشنا با 
اصول و مقدمات آموزش نوین مثله می شود، عینیت 

خواهد داشت و گریبان گیر این مملکت خواهد شد. 

منبع ها

کنند. 
هجوم مردم به مناطق صحرایی با نوآوری های فوق العاده 
همراه بوده است؛ تا جایی که چاه های عمیق جانشین 
انرژی  اواخر  همین  در  و  است  کم عمق شده  چاه های 
می رود.  کار  به  دیزلی  جنراتورهای  جای  به  سولری 
تقویت کننده  مواد  و  حشرات  کشنده  مواد  هم چنان 
زمین، تولیدات کوکنار را تا حد زیاد تقویت کرده است. 
استفاده از انرژی سولری که قباًل فقط برای روشن ساختن 
خانه ها به کار می رفت، حاال به شکل گسترده در زراعت 
زمین ها نیز به کار می رود. یک تحقیق نشان می دهد 
از  انگشت شماری  تعداد   ۲۰1۳ سال  خزان  در  که 
چاه های عمیق انرژی سولری در مناطق صحرایی بکوا 
در هلمند و قندهار وجود داشته است؛ اما با رسیدن بهار 
فقط  سولری  انرژی  سیستم  از ۲۵۰۰۰  بیش   ،۲۰1۷
در جنوب غرب کشور حفر شده است. هم چنان در بکوا 
68 درصد کسانی که همرای شان مصاحبه صورت گرفته 

بود، چاه های عمیق انرژی سولری داشتند.
دلیل رشد سریع انرژی سولری در این مناطق، فراوانی 
تخته های  نرخ  چون  است؛  چین  پیش رفته  تکنولوژی 
سولری در چهار سال اخیر به نصف قیمت کاهش یافته 
است. عالوه بر آن، به دلیل بهترشدن سرک ها و حمل 
در  مناطق  این  نزدیکی  در  سولری  تخته های  نقل،  و 
بازارها فروخته می شود. در حالی که در سال ۲۰1۳، 
تا  می رفتند  قندهار  به  باید  بکوا  و  هلمند  کشاورزان 
اما حال این تخته ها  بتوانند تخته های سولری بخرند؛ 
تخته های  می رسد.  فروش  به  خودشان  قریه های  در 
سولری نسبت به جنراتورهای دیزلی مصارف بعدی و 

مکرر ندارد.
تکنولوژی  سیستم  رشد  بالقوه  نگرانی های  جمله  از 
سولری، یکی هم تأثیر آن بر آب های زیرزمینی است. 

خصوصیات یادگیری آن ها را از همان ابتدا سمت و سو 
و صیقل می دهد. )رایدینگ، ۲۰۰۲(. اگر به توانایی ها 
و ناتوانی های یادگیری کودکان در نخستین سال های 
آموزش توجه تخصصی نشود، توانایی های آن ها به مرور 
زمان هدر می رود و حجم اختالالت و ناتوانی در آنان 
روزبه روز انباشته تر می شود. فقدان آموزش رابطه محور 
و  شناختی  اختالالت  به  توجه  عدم  حال  عین  در  و 
آموزشی کودکان، فضایی را ایجاد می کند که پیامدهای 

ناگوار در روند آموزش کودک دارد. 
به سه اختالل احتمالی آموزشی در این زمینه اشاره 
سبب  که  »نارساخوانی«  اختالل  نخست،  می کنم. 
را تشخیص دهد. دوم،  نتواند صداها  می شود کودک 
موجب  به  که  بیش فعالی«  و  توجه  »نقص  اختالل 
آن کودک تمرکز فکری اندک و فعالیت فزیکی زیاد 
به طور خاص  که  اختالل »دیسکلکولیا«  دارد. سوم، 
به توانایی های ریاضی کودک صدمه می رساند. این سه 
کودکان  میان  در  عام  اختالالت  از  نمونه هایی  مثال، 
ترک  اختالالت  این  ناگوار  پیامدهای  است.  نوآموز 
و  روان پریشی  روانی،  و  فزیکی  کاستی های  مکتب، 
که  درسی  فضای  در  است.  کودک  در  پرخاش گری 
آگاهی تخصصی و بردباری در این موارد وجود نداشته 
باشد، کودک به دلیل این اختالالت مورد خشونت قرار 

بررسی چگونه گی کاهش 
آب های زیرزمینی هلمند 

با استفاده از تصویرهای 
GRACE ماهواره ای

احمد سمیر شهیم
کارشناس سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای

https://areu.org.af/publication/1808/?lang=fa&f
bclid=IwAR2lKD0OyXyN0VK4wkQHpH7Mu6V
zhCTTxA-qKL_qlOwtNCBFAALxP2_1Cq4

http://apsis.ir/%D9%85%D8%A7%D9%8
7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-grace/
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به گزارش بی بی سی فارسی، یک مقام بازرگانی ایران گفته 
است که حجم تجارت هفت ماهه ایران و سوریه به 8۳ 
میلیون دالر رسیده که این رقم بسیار کم تر ازحجم تجارت 

قبل از آغاز جنگ داخلی در سوریه است.
سازمان  آفریقایی  و  عربی  دفتر  مدیرکل  پیلتن،  فرزاد 
توسعه تجارت ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که 
در هفت ماه اول امسال، ارزش کاالهای صادراتی به سوریه 
حدود ۷۳ میلیون دالر و ارزش کاالهای وارداتی سوریه به 

ایران حدود 1۰ میلیون دالر بوده است.
 ۵۵۰ ساالنه   1۳8۹ سال  در  سوریه  به  ایران  صادرات 
میلیون دالر بود، اما به دلیل بروز جنگ داخلی و ناامنی در 

این کشور، کاهش یافت و به زیر صد میلیون دالر رسید.
در  اسد  بشار  دولت  حامیان  مهم ترین  از  یکی  ایران 
جریان جنگ داخلی سوریه بود و صدها نیروی ایرانی در 
ایران در  درگیری های سوریه کشته شدند. حمایت های 
طول سال  های جنگ ابعاد گسترده تری یافت، اما به رغم 
روابط نزدیک سیاسی و نظامی، روابط تجاری دو طرف 

توسعه چندانی نیافته است.
خبرگزاری فارس چندی پیش در گزارشی نوشت که نه 
دوران  در  کشور  این  بخش خصوصی  نه  و  ایران  دولت 

بازسازی سوریه به صورت جدی مشارکت کرده اند.
آقای پیلتن گفته است که عمده ترین محصوالت صادراتی 
ایران به سوریه، شیر خشک، قطعات خودرو، لوله و پروفیل 

و انواع میله های آهنی و فوالدی است.
از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1۳۵۷، روابط 
میان ایران و سوریه به طور مداوم گسترش یافته است. 
سرمایه گذاری های  اخیر  سال های  طی  سوریه  در  ایران 
وسیعی کرده و دو کشور چندی پیش توافق نامه همکاری 

در زمینه مسایل نظامی نیز امضا کردند.
در جریان سفر سال ۲۰1۷ نخست وزیر سوریه به تهران، 
این  از  به موجب یکی  امضا شد که  پنج سند همکاری 
سندها، مجوز یک اپراتور شبکه تلفن همراه در سوریه به 

ایران واگذار شد.
طبق این اسناد همکاری، پنج هزار هکتار زمین کشاورزی 
ایران  و زمین برای مخازن و تاسیسات نفتی در اختیار 
قرار گرفت و بهره برداری از یک معدن فسفر نیز به ایران 

واگذار شد.
آقای پیلتن در مصاحبه خود به فارس گفته است که از 
سال 1۳8۷ تا 1۳۹۷ صادرات خدمات فنی و مهندسی 
ایران به سوریه حدود ۲.۲ میلیارد دالر بوده و کشورش در 
سوریه کارخانه آرد و تصفیه روغن های معدنی راه اندازی 

کرده است.
تجارت  توسعه  سازمان  آفریقایی  و  عربی  دفتر  مدیرکل 
ایران هم چنین به راه اندازی خطوط تولید خودرو و ایجاد 
پست های برق اشاره کرده و آن ها را از جمله مهم ترین 

فعالیت های کشورش در سوریه دانسته است.
روابط  گسترش  راه  سر  متعددی  موانع  به  پیلتن  آقای 
تجاری از جمله نبود روابط بین بانکی مناسب، دشواری 
حمل و نقل  خطوط  نبود  بازرگانان،  توسط  پول  مبادله 
مستقیم زمینی و دریایی میان دو کشور، حضور نداشتن 
از  نگرانی  و  سوریه  بازار  در  ایرانی  شرکت های  مستقیم 

ناامنی در سوریه اشاره کرده است.

روابط تجارتی میان ایران 
و سوریه کاهش یافته است

رهبران اتحادیه اروپا بر سر کاهش ۵۵ درصدی 
انتشار گازهای گل خانه ای توافق کردند

الوروف: 
برجام نباید مورد بازنگری 

قرار گیرد

اروپا  اتحادیه  رهبران  نیوز،  یورو  گزارش  به 
از  پس  و  گذشته  روز  پایان  در  سرانجام 
شب  از  پاسی  تا  که  طوالنی  گفت وگوهای 
ادامه داشت، به توافق سختی دست یافتند تا 
را در  انتشار گازهای گل خانه ای  بر اساس آن 
این اتحادیه تا 1۰ سال دیگر حداقل به میزان 
 1۹۹۰ سال  سطح  با  مقایسه  در  درصد   ۵۵

میالدی کاهش دهند.
۲۷ کشور عضو این اتحادیه در پایان نشست 
پیشنهادی  طرح  بروکسل،  در  خود  روزه   دو 
با  تدابیر  تشدید  موضوع  در  اروپا  کمیسیون 
برای  اتحادیه  میان مدت  اهداف  تحقق  هدف 
کاهش تولید گازهای گل خانه ای تا اواسط قرن 
جاری میالدی را تایید کردند. این توافق در 
برخی کشورهای عمدتاً  حالی میسر شد که 
واقع در شرق اروپا، تا آخرین لحظات هم چنان 
زغال  سنگ،  سوخت  بر  اتکا  کاهش  برابر  در 

مقاومت می کردند.
پس از حصول این توافق شارل میشل، رییس 
شورای اروپا، در پیامی توییتری نوشت: »اروپا 
رهبر مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. ما 
گل خانه ای  گازهای  انتشار  گرفتیم  تصمیم 
خود را تا سال ۲۰۳۰ میالدی حداقل به میزان 

۵۵ درصد کاهش دهیم.«
دبیرکل سازمان ملل توافق به دست آمده را 
تحسین کرد و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، 

ساعت   ۲1 که  گفت وگوها  این  پایان  در  نیز 
دست  به  نتیجه  که  کرد  اعالم  کشید،  طول 
آمده »ارزش یک شب بی خوابی را داشت« و 

می تواند بسیاری از نگرانی ها را برطرف کند.
پنج سال پس از توافق آب و هوایی پاریس، 
اتحادیه اروپا هم چنان به دنبال رهبری جهانی 
کارزار مبارزه با گرمایش زمین است؛ چیزی 
که در پی ناکامی رهبران در رسیدن به توافقی 
در ماه اکتبر، غیرممکن به نظر می رسید. علت 
اصلی این ناکامی، نگرانی های مالی به ویژه در 
خواستار  که  بود  اروپا  شرق  کشورهای  میان 
مدیریت  و  تامین  نحوه  در  بیش تر  شفافیت 
و چرخش  »انتقال سبز«  در جریان  پروژه ها 
سمت  به  فسیلی  سوخت های  از  فعالیت ها 

سوخت های سبز بودند.
این اختالفات سرانجام با رسیدن به توافقی بر 
سر بودجه بلندمدت اتحادیه و هم چنین دادن 
تضمین های مالی به کشورها مبنی بر حمایت 
از آن ها در مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا، 
برطرف و راه برای رسیدن به یک توافق جهت 

کاهش تولید گازهای گل خانه ای هموار شد.
به  مالی  بسته  یک  است  قرار  اساس  این  بر 
ارزش 1.8۲ تریلیون یورو صرف سرمایه گذاری 
و اجرای پروژه های »انتقال سبز« در کشورهای 
عضو و هم چنین حمایت از بخش هایی شود 

که از این پروسه انتقال آسیب می بینند.

به  امریکا موسوم  ایاالت متحده  داروی  و  سازمان غذا 
تزریق  برای  اضطراری  استفاده  مجوز  »اف دی ای«، 
تولید  فایزر  توسط شرکت  که  کرونا  واکسین  عمومی 

شده را صادر کرد.
به نقل از صدای امریکا، »اف دی ای« روز گذشته با تأیید 
واکسین کرونا، به نهادهای مرتبط اجازه داد تا تزریق 

واکسین در امریکا را آغاز کنند.
دقایقی بعد از انتشار این خبر،  دونالد ترمپ در یک پیام 
ویدیویی از کاخ سفید، تأیید استفاده از این واکسین را 
در طول ۹ ماه یک »معجزه پزشکی« نامید و گفت این 
واکسین ایمن و موثر است. وی گفت: »ساخت واکسین 
در این مدت، یکی از موفقیت های بزرگ علمی در تاریخ 
است. این واکسین میلیون ها جان را حفظ خواهد کرد 

و به زودی به همه گیری پایان می دهد.«
بر اساس معلومات دانشگاه جان هاپکینز، تا روز گذشته 
در امریکا 1۵.8 میلیون نفر به کرونا مبتال شده  و ۲۹۴ 

هزار نفر بر اثر این بیماری جان باخته اند.
این واکسین کرونا ساخت شرکت فایزر و بیون تک است 
و نخستین واکسین برای همه گیری کرونا است که از 

سوی امریکا مجوز می گیرد. سازمان غذا و داروی امریکا 
یکی از نهادهای وابسته به وزارت بهداشت و خدمات 

انسانی ایاالت متحده است.
پیش تر کمیته ویژه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده به 
این نهاد توصیه کرده بود که استفاده اضطراری واکسین 
فایزر را تأیید کند. نظر مساعد این کمیته با استقبال 
جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، روبه رو شده 
بود. آقای بایدن روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای گفت: 
»پیشنهاد امروز کمیته مشورتی سازمان نظارت بر غذا 
و داروی امریکا مبنی بر صدور مجوز اضطراری استفاده 

از واکسین کووید-1۹ فایزر- بایو ان تک، نوری درخشان 
در دورانی تاریک است.«

دولت امریکا بالفاصله پس از تأیید نهایی، 6.۴ میلیون 
این واکسین را در سراسر کشور توزیع خواهد  از  دوز 
کرد. اعضای کادر درمانی حاضر در خط مقدم مبارزه 
با کرونا، در اولویت دریافت واکسین قرار دارند. ارتش 
امریکا نیز کارکنان بهداشتی اش را در اولویت دریافت 
به  تخصیص یافته  واکسین های  از  بخش  نخستین 
نیروهای نظامی قرار داده است. تعداد این واکسین ها 

نزدیک به ۴۴ هزار دوز خواهد بود.
سخنگوی پنتاگون روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت 
که ارتش امریکا پس از صدور مجوز استفاده اضطراری 
توسط سازمان نظارت بر غذا و داروی امریکا، »طی یک 

یا دو روز« واکسیناسیون را آغاز می کند.
واکسیناسیون در آغاز دا وطلبانه خواهد بود، اما پس از 

صدور مجوز کامل ممکن است اجباری شود.
پیش تر، بریتانیا به واکسین فایزر مجوز داده بود. عالوه 
بر این واکسین، شرکت مدرنا هم در امریکا منتظر مجوز 

سازمان غذا و داروی ایالت متحده است.

امریکا مجوز واکسین فایرز را صادر کرد

به گزارش رادیو فردا، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، 
سو  یک  از  اتمی،  توافق  به  امریکا  بازگشت  از  با حمایت 
خواستار حذف »تحریم های فراملیتی امریکا« و از سوی 

دیگر خواهان اجرای کامل برجام توسط ایران شد.
او در گفت وگویی که روز شنبه، ۲۲ قوس، در خبرگزاری 
ایرنا منتشر شد، تاکید کرد که برجام »نباید مورد بازنگری 
و تجدید نظر قرار گیرد و در آن مسایل دیگر مطرح شود.«

در روزهای گذشته جو بایدن، رییس  جمهور منتخب امریکا 
بحث  بر طرح  او، عالوه  به  نزدیک  از چهره های  برخی  و 
افزایش زمان  از بندهای برجام به منظور  بازنگری برخی 
گفت وگو  برای  تالش  از  ایران،  هسته ای  محدودیت های 
درباره مسایل موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران سخن 

گفته بودند.
عالوه بر این، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با طرح همین 

موارد گفته است که به توافقی فراتر از برجام نیاز داریم.
آقای الوروف در مقابل گفته است که »متهم کردن ایران 
در برجام به نفع ما نیست« و اجرای پروتکل الحاقی توسط 
ایران »قابل احترام و تحسین است«. او هم چنین گفته که 
روسیه از ایران »با اقدامات مشخص« حمایت می کند، ولی 
به دلیل »حساس« بودن این اقدامات به آن اشاره نمی کند.
محسن  ترور  به  اشاره  با  هم چنین  روسیه  خارجه  وزیر 
فخری زاده، چهره اتمی ایران، گفت دولت روسیه این ترور 
را یک »دسیسه« می داند که برای »بی ثبات کردن اوضاع 
منطقه« انجام شده است. او هم چنین گفت: »شنیدم که در 
ایران اعالم شده است که نتایج تحقیقات درباره ترور آقای 

فخری زاده به دست آمده است.«
به صورت رسمی درباره  تاکنون  ایران  مقام های حکومت 
»نتایج تحقیقات« گزارش دقیقی نداده و در اظهار نظرهای 
برخی از مقام های حکومتی ایران، اسراییل به انجام ترور 

محسن فخری زاده متهم شده است.


