
پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3575
سال سیزدهم

دو شنبه
16 حمل 1400

5 اپریل 2021
قیمت: 20 افغانی
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جزییات طرح غنی 
برای صلح روز سه شنبه 

همه گانی می شود
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كنفرانسصلحاستانبول؛فرصتهاوچالشها
تقسیم قدرت با طالبان یا سایر جناح های سیاسی مبتنی به قرارداد در عوض روش های مدرن و مردم ساالر، مشكل 
فعلی كشور را حل نمی كند؛ بلكه بر پیچیده گی وضعیت می افزاید. تنها تغییر ساختار سیاسی و مساعد شدن زمینه 

برای مشاركت سیاسی گسترده  مردم در همه روندهای سیاسی می تواند مشكل فعلی را حل كند.

نیروهای امنیتی برخی از نقاط نسی درواز بدخشان 
را از طالبان پس گرفتند

۸صبح، بدخشان: منابع امنیتی می گویند كه در نتیجه 
عملیات  هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در ولسوالی  نُسی 
درواز والیت بدخشان، حدود ۷۰ عضو گروه طالبان كشته 

و زخمی شده اند.
وزارت دفاع ملی روز یک شنبه، پانزدهم حمل اعالم كرد 
كه برخی از مواضع طالبان در نسی را پس از سه سال با 
وارد كردن تلفات سنگین به این گروه، تصرف كرده است.

طبق اعالم این وزارت، در این عملیات نیروهای ارتش ملی، 
كماندوها، پولیس و قطعات خیزش مردمی سهم داشته اند.
بدین ترتیب وزارت دفاع ملی اعالم كرده است كه همه 
ارتفاعات قوغذ، كوه دیوالخ، سر ُسغاچ ها كوه للم كودین، 
كوه كجک ها و منطقه سبز تا پل دوآب، به تصرف نیروهای 

امنیتی در آمده است.
این مناطق بیش تر از سه سال در كنترل طالبان بود.

نُسی  پولیس بدخشان كه در  ثناءاهلل روحانی، سخنگوی 

حضور دارد، می گوید كه چهار مواضع دیگر طالبان تصرف 
شده و اجساد جنگ جویان این گروه در محل جنگ باقی 

مانده است.
به گفته روحانی، در این عملیات به گروه طالبان تلفاتی 
مسوول  جمعه،  او،  گفته  به  است.  شده  وارد  »سنگین« 
میان  در  نیز  دروازها  در  طالبان  گروه  نظامی  عمومی 

كشته شده گان شامل است.
به  عملیات  این  كه  گفت  بدخشان  پولیس  سخنگوی 
بدخشان  پولیس  فرمانده  مرادی،  فرماندهی محمدصادق 

اجرا شده است.
او تصریح كرد كه عملیات در حال حاضر به دلیل بارنده گی 
نقاط  این  كامل  پاكسازی  اما  است،  شده  متوقف  شدید 

هم چنان ادامه خواهد داشت.
با روزنامه ۸صبح  در همین حال منابع محلی در تماس 
را  دوآبگی  )صخره(  آورینگ  طالبان  كه  می گویند 

ماین گذاری و بخشی از راه را تخریب كرده اند.
دلیل  به  هوایی  عملیات  كه  می كنند  تصریح  منابع  این 
اگر  حمایت هوایی  و  بارنده گی شدید متوقف شده است 
صورت نگیرد، نیروهای امنیتی در عملیات با مشكل مواجه 

خواهند شد.
گفتنی است كه این كوه ها در وسط یک نقطه استراتژیک و 
در چهارراه میان ولسوالی های نُسی، شكی، مایمی، كوفاب 

و راغستان قرار دارد.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

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

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

دریافت پول از ماشین های              در داخل و خارج از کشور 
 خریداری از طریق ماشین های 
 خریداری به صورت آنالین 
دریافت بیالنس حساب 

ماسرت دبت کارت های غضنفر بانک
(ATM)

(POS)

Ghazanfar Bank
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کارمندان زیردست عبداهلل چهار ماه 
معاش دریافت نکرده اند

اعتراض مالکان موترهای 
باربری در هرات: 

جبران خسارت کنید!
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شماری از كارمندان اداری شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح كه 
داراالنشای این شورا شمرده می شود، می گویند كه از سه تا چهار ماه به این سو معاش 
دریافت نكرده اند. آنان مدعی اند كه به رغم ارسال درخواست های مكرر به مراجع مسوول، 
تاكنون به این خواست ها توجه و رسیده گی نشده است. این كارمندان كه شمارشان به 
آنان در خانه های كرایی زنده گی می كنند و  صدها تن می رسد، می گویند كه بیش تر 
تاكنون نتوانسته اند كرایه خانه های شان را پرداخت كنند. آنان هشدار می دهند كه در 
صورت پرداخت نشدن معاش شان، با مشكالت اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. در 
همین حال وزارت مالیه می گوید كه در بخش پرداخت معاش  كارمندان عادی »كدام 
مشكلی« وجود ندارد. این نهاد اما تصریح می كند كه در حال حاضر تنها معاش  امتیازی 
»زیر بحث قرار دارد« و پس از نهایی شدن بحث ها روی آن، معاش ها به گونه عادی 

پرداخت خواهد شد.

این طرح برای دست یابی به صلح پایدار در نظر گرفته شده و در بر گیرنده نقشه  
راه حكومت برای ادامه روند صلح است. بدین ترتیب ارگ ریاست جمهوری توقع 
دارد كه طرف ها روی این طرح در نشست استانبول توافق كنند. طرح آقای غنی 
شامل سه مرحله اجماع در مورد یک توافق سیاسی هم زمان با برقراری آتش بس 

زیر نظارت بین المللی، استقرار حكومت صلح و برگزاری انتخابات است.



دانش: 
حفظ و تداوم قانون اساسی برای جلوگیری 

از فروپاشی نظام مهم است

در انفجار موتربمب در کابل سه نیروی امنیتی کشته 
و ۱۲ نیروی دیگر زخمی شدند

زمان احتمالی برگزاری امتحان کانکور ۱۴۰۰ اعالم شد

دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  ۸صبح، 
قانون  حفظ  كه  می گوید  جمهوری  ریاست 
اساسی برای جلوگیری از »انقطاع نظام، حفظ 
كارگزاران  بودن  انتخابی  و  نظام  بودن  انتخابی 
درجه یک و مشاركت عادالنه همه جوانب« مهم 
است و این موارد از محورهای اصلی طرح دولت 

افغانستان برای روند صلح است.
مراسم  در  پانزدهم حمل  یک شنبه،  روز  كه  او 
سرپرست  عنوان  به  كلیم  ذبیح اهلل  معرفی 
می كرد،  )لوی سارنوالی( صحبت  كل  دادستانی 
گفت كه »عادالنه بودن« و »پایدار بودن« باید 
به عنوان دو اصل اساسی در پروسه صلح كشور 

در نظر گرفته شود.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود: »بر همین 
اساس طرح صلح دولت افغانستان از نگاه اصول 
بر دو اصل اساسی استوار است: یكی »عادالنه« 
بودن و دیگری »پایدار« بودن. اگر صلح این دو 
پایدار  و  یعنی عادالنه  باشد  نداشته  را  ویژه گی 
در  بلكه  نیست،  اصاًل صلح  در حقیقت  نباشد، 
بطن و متن آن جنگ و منازعه به صورت و چهره 

دیگری نهفته خواهد بود.«
دانش تصریح كرد كه حفظ قانون اساسی برای 
در  نظام  انقطاع  از  جلوگیری  و  ارزش ها  حفظ 
قانون  تعدیل  اما  است،  اصل  یک  افغانستان 
اساسی افغانستان مطابق مقتضیات زمان حاضر 
براساس میكانیسم قانونی، یک ضرورت اساسی 

است.
محمدسرور دانش توضیح داد كه نقشه راه دولت 
برای انتقال مرحله جنگ  دوامدار به مرحله صلح 

۸صبح، کابل: در پی انفجار موتربمب گذاری 
شده در ساحه پنجه چنار ولسوالی پغمان والیت 
كابل سه نیروی امنیتی كشته شده  و ۱۲ نیروی 

دیگر زخمی شده اند.
حمل  پانزدهم  یک شنبه،  روز  عصر  انفجار  این 

صورت گرفت.
گفته  كابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
از یک كروالی  با استفاده  انفجار  این  است كه 
مملو از مواد انفجاری در نزدیكی وسایط نظامی 

۸صبح، کابل: اداره ملی امتحانات كانكور برنامه 
و زمان احتمالی امتحان كانكور سال ۱4۰۰ را 

اعالم كرد.
طبق این برنامه، امتحان كانكور ۱4۰۰ در سه 
دور برگزار می شود و از هشتم ثور آغاز خواهد 

شد.
والیت های  در  كانكور  امتحان  اول  دور  در 

اما  دارای عناصر متعدد است،  پایدار  و  عادالنه 
مشاركت عادالنه همه جوانب در دولت صلح بر 
اساس موافقت نامه ای كه به تأیید مردم افغانستان 
برسد، حفظ قانون اساسی و تداوم آن به عنوان 
چهارچوب حقوقی نظام به منظور تداوم نظام و 
حفظ آن از گسست، انقطاع، فروپاشی و تعدیل 
قانون اساسی به عنوان یک ضرورت به منظور 
بهبود در ساختار نظام سیاسی و اداری كشور و 
بر اساس میكانیسم تعریف شده در خود قانون 
اساسی و بر مبنای رأی مردم در لویه جرگه قانون 

اساسی از مهم ترین عناصر آن است.
به گفته او، از دیگر عناصر این نقشه راه، تأكید 
بودن  انتخابی  و  نظام  بودن  انتخابی  حفظ  بر 

كارگزاران درجه یک آن است.
را  طالبان  هم چنان  جمهور  رییس  دوم  معاون 
متهم كرد كه نه برای صلح سازی و اعمار صلح و 
پاس داری از آن طرحی دارد و نه در مذاكره از 
خود صداقت و حسن نیت نشان داده است، بلكه 
بر عكس تا هنوز هم بر تداوم جنگ و تشدید 

خشونت پافشاری می كند.
به گفته سرور دانش، طالبان اكنون بیش از ۲۷ 
سال است كه به كشتار و جنگ و خشونت ادامه 
داده است و به هدف خود یعنی كسب قدرت 
نرسید و بعد از این هم هرگز از این طریق به 

هدف نخواهد نرسید.
سرور دانش از طالبان خواست كه به مطالبات 
برحق مردم افغانستان تن دهند و راه  گفت وگو 
قضیه  مسالمت آمیز  و  سیاسی  حل  برای  را 

بپذیرند.

داده  رخ  پغمان  ولسوالی  پنجه چنار  ساحه  در 
است.

امنیتی  نیروی  سه  حادثه  این  در  كه  گفت  او 
كشته و ۱۲ نیروی دیگر زخمی شده اند.

در این حالی است كه یک رنجر نیروهای امنیتی 
صبح روز یک شنبه، پانزدهم حمل در ساحه بند 
قرغه ولسوالی پغمان هدف انفجار قرار گرفت كه 
و سه  امنیتی كشته  نیروی  یک  آن  نتیجه  در 

نیروی دیگر زخمی شدند.

فراه،  بادغیس،  نیمروز،  غور،  سرپل،  سمنگان، 
ارزگان،  زابل،  دایكندی،  پكتیكا،  نورستان، 
لوگر،  بامیان،  میدان وردک،  قندهار،  هملند، 
كنر،  لغمان،  پنجشیر،  كاپیسا،  خوست،  پكتیا، 
پروان، ننگرهار و بغالن در هشتم، نهم و دهم 

ثور برگزار خواهد شد.
بدخشان،  بلخ،  فاریاب،  در والیت های  دور دوم 
در سی ام  كندز  و  هرات  تخار،  غزنی، جوزجان 

و سی ویكم ثور امتحان كانكور گرفته می شود.
دور سوم امتحان كانكور در كابل در چهاردهم و 
پانزدهم ماه جوزا طبق برنامه احتمالی اداره ملی 

امتحانات برگزار خواهد شد.
اداره ملی امتحانات كانكور گفته است كه این 
برنامه در صورتی كه فورم های طی مراحل شده 
باشد،  مساعد  امنیتی  اوضاع  برسد،  موقع  به 
جوی  اوضاع  و  زمینی  و  ترانسپورتی  مشكل 

مساعد باشد، قابل تطبیق است.

افغان پست، سیستم  شركت  کابل:  ۸صبح، 
یک شنبه،  روز  را  خود  عامه  خدمات  آنالین 

پانزدهم حمل افتتاح كرد.
وحید ویس، رییس عمومی این شركت گفت 
كه این سیستم قابلیت عرضه انواع خدمات 

عامه دولتی را به صورت آنالین دارا است.
ویس می گوید كه در حال حاضر تفاهم نامه  ای 
عامه  خدمات  ارائه  برای  خارجه  وزارت  با 

دولتی امضا شده است.
او از سایر ادارات دولتی نیز خواست برای ارائه 

خدمات با این شركت تفاهم نامه امضا كنند.
وحید ویس گفت كه شركت افغان پست۱۵۰ 
در  و  كرده  شناسایی  را  عامه  خدمات  نوع 
سیستم آنالین خدمات عامه جاگزین كرده 

است.
او هم چنان تصریح كرد كه شركت افغان پست 
با ایجاد سیستم خدمات آنالین خود، ظرفیت 
عرضه انواع خدمات عامه در سراسر كشور را 
از طریق پسته خانه ها در مركز و والیت دارد.

توضیح  هم چنان  افغان پست  شركت  رییس 
با  كشور  شهروندان  حاضر  حال  در  كه  داد 
می توانند  شركت  این  وب سایت  به  مراجعه 
وارد سیستم آنالین خدمات شوند و وثایق، 
هدف  به  خود  تذكره  یا  و  تحصیلی  سند 
طی  را  خارجه  امور  وزارت  تصدیق  دریافت 

مراحل كنند.
به گفته ویس، شهروندان می توانند این اسناد 
را پس از مهلت محدودی كه سیستم به آن ها 
محل  نزدیک  پسته خانه  از  می كند،  تعیین 

زنده گی خود به دست آورد.
كه  می گویند  افغان پست  شركت  مسووالن 
عامه،  خدمات  آنالین  سیستم  از  استفاده 
سهولت های فراوانی را برای شهروندان كشور 
در یک  مراجعان  تجمع  از  و  می كند  فراهم 

نقطه جلوگیری خواهد كرد.

در  دنیا  خصوصی  دانشگاه  کابل:  ۸صبح، 
شهر كابل اعالم كرد كه صدها سیت بورسیه 
تحصیلی رایگان را زیر عنوان »قلم و صلح« 

برای جوانان در نظر گرفته است.
به  دانشگاه  این  رییس  سنگدل،  جاوید 
روزنامه ۸صبح گفت كه هدف از اعطای این 
تقویت  و  جوانان  ظرفیت  رشد  بورسیه ها، 

تحصیالت عالی در كشور است.
به گفته او، این شمار از بورسیه ها كارمندان 

رسانه ای را نیز در بر می گیرد.
بدین ترتیب بورسیه ها به دانش آموزانی اهدا 
می شود كه ۷۰ درصد نمرات سه ساله مكتب 
را تكمیل كرده باشند و سن شان از ۲۵ باالتر 

نباشد.
در جریان یک سال اخیر، این چهارمین بار 
است كه دانشگاه خصوصی دنیا بورسیه های 

تحصیلی رایگان را در نظر می گیرد.
این دانشگاه خصوصی در اواخر سال ۱3۹۸ 
بورسیه  ساله ۱۰ سیت  كه همه  كرد  اعالم 
اختصاص  خبرنگاران  برای  نیز  را  ماستری 

داده است.

 

كمیته  نشست  در  ارایه  برای  اسالمی  جمهوری  طرح  مسوده 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی تا ناوقت روز گذشته آماده نشده 
بود. كمیسیونی كه مامور تهیه این مسوده است، می گوید كه در 
حال توحید دیدگاه ها است. برای تهیه مسوده طرح صلح جمهوری 
چهره های  و  سیاسی  )احزاب  آدرس   ۲۵ از  طرح   3۰ اسالمی، 

مستقل( روی میز كمیسیون موظف گذاشته شده است.
شورای عالی مصالحه ملی روز یک شنبه اعالم كرد كه نماینده گان 
جمهوری اسالمی با یک طرح واحد در نشست استانبول شركت 
می كنند. طبق اعالم این شورا، »آتش بس و ختم كامل و دایمی 
شهروندان،  اساسی  حقوق  و  بشری  حقوق  ارزش های  جنگ، 
مشاركت عادالنه در قدرت و ساختار نظام سیاسی« از رئوس اصلی 
این طرح است. در اعالمیه روز گذشته شورای عالی مصالحه ملی 
كه در پیوند به این موضوع نشر شد، اشاره ای به سازوكار انتقال 

قدرت نشده است.
نیت نهادها، احزاب و كنش گران سیاسی حوزه جمهوریت برای 
تهیه و ارایه یک طرح واحد در نشست استانبول قابل قدر است. 
این كار باعث حضور قدرتمند نماینده گان جمهوری اسالمی در 
نشست سرنوشت ساز استانبول خواهد شد. در كنار آن، نیاز است 
كه كمیسیون تهیه و توحید مسوده طرح صلح باید از سرعت عمل 
بیش تری كار بگیرد و مسوده مذكور را هرچه زودتر آماده كند. 
هدف از این تأكید آن است كه اگر نشست استانبول در شانزدهم 
اپریل )۲۷ حمل( برگزار شود، باید وقت كافی برای نقد و ارزیابی 

این مسوده موجود باشد.
نباید  موظف  كه مسووالن كمیسیون  است  آن  دیگر  مهم  نكته 
و  گزینشی، غرض آلود  دیدگاه ها،  توحید  و  مسوده  این  تهیه  در 
باید  سلیقه ای رفتار كنند. مسوده طرح صلح جمهوری اسالمی 
بازتاب دهنده تنوع دیدگاه ها و پیشنهادات در عین وحدت باشد. 
از  با دیدگاه ها و پیشنهادات طرف ها  رفتار گزینشی و سلیقه ای 
حسن این مسوده خواهد كاست. چه بسا ممكن است راه را برای 
آماده كردن طرح موازی دیگر برای ارایه در نشست استانبول باز 

خواهد گذاشت.
كمیته  تصویب  از  پیش  اسالمی  جمهوری  صلح  طرح  مسوده 
رهبری شورای عالی مصالحه ملی و یا پیش از آن كه به عنوان 
یک طرح رهسپار استانبول شود، باید با مردم در میان گذاشته 
شود. مردم حق دارند بدانند كه نماینده گان جمهوری اسالمی با 
چه طرحی برای تصمیم گیری درباره صلح و آینده سیاسی آن ها 
راهی استانبول خواهند شد. این طرح نه یک سند محرم است و 
نه هم برای محرم نگه داشتن آن باید تالش شود. آگاهی و اطالع 
مردم از جزئیات و محتوای این طرح و نوع واكنش آن ها نسبت به 
آن، نماینده گان حوزه جمهوریت را در تصمیم گیری بهتر كمک 
خواهد كرد. از این رو، بسیار مهم است كه هم مردم از جزئیات 
نماینده گان حوزه جمهوریت  باشند و هم  آگاه  و محتوای طرح 
با آگاهی از چگونه گی واكنش مردم نسبت به این طرح رهسپار 

استانبول شوند.
دولت، طالبان و دیگر طرف های قضیه صلح افغانستان باید بدانند 
كه هیچ طرحی در خال تطبیق نخواهد شد. حمایت و رضایت 
مردم از طرح صلح شرط اصلی موفقیت این طرح است. هرگاه 
تالش شود كه طرح صلح از چشم مردم پنهان نگه داشته شود و 
یا به عمد انتقادات، پیشنهادات و خواسته های مردم نادیده گرفته 
شد.  نخواهد  فراهم  هرگز  طرح  آن  كردن  عملیاتی  بستر  شود، 
ممكن است پیشنهادات و خواسته های مردم متنوع و متناقض 
باشد؛ اما این تنوع و تناقض نباید به هیچ صورت بهانه ای برای 
نادیده گرفتن مردم واقع و نسبت به آن با سبک سری برخورد شود. 

از این رو، عمومی كردن مسوده طرح صلح یک ضرورت است.
كه  است  بوده  متمركز  این  بر  تالش ها  متأسفانه  این  از  پیش 
دیدگاه ها، پیشنهادات و مطالبات مردم در طرح های بزرگ ملی 
زیاد دخیل نشود. چند نفر به نماینده گی از دسته های سیاسی، 
قومی و حزبی با هم یک جا شده و برای آینده حكومت و سرنوشت 
مردم طرحی ریخته  و سپس آن را اجرا كرده اند. متأسفانه حكومت 
نوع  این  عینی  تبلور  مشاركتی  كنونی  حكومت  و  ملی  وحدت 
طرح ها و نادیده گرفته شدن مردم در قضایای بزرگ ملی است. 
از همین رو، می بینیم كه سود این نوع طرح ها صرفاً به چند فرد 
محدود رسیده است و مردم از نفع مورد انتظار آن محروم مانده اند. 
وضعیت وخیم و رقت بار كنونی بدون هیچ تردیدی حاصل همین 
اشتباهات و غیبت مردم در تصمیم گیری و یا پشت پا زدن به اراده 
آن ها در قضایای بزرگ ملی است. مردم بارها و با نیت پاک برای 
اما  رفتند؛  رای  پشت صندوق های  به  بهتر  آینده  از  برخورداری 
كنش گران سیاسی و مدعیان قدرت، رأی و خواست آن ها را نادیده 
گرفتند. این بار كه افغانستان در آستانه یک تحول تازه قرار دارد، 
نباید مردم و مصالح آن ها نادیده گرفته شود. در غیر این صورت، 

نظم و ثبات در افغانستان قوام نخواهد یافت.

مسوده طرح صلح باید 
عمومی شود
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ارائه خدمات عامه دولتی 

انترنتی می شود

دانشگاه دنیا صدها بورسیه 
تحصیلی رایگان در مقطع 
لیسانس را برای رشد جوانان 

اختصاص داد



عبداالحمد حسینی 

کارمندان شورای عالی مصالحه 
ملی برای دومین بار از نرسیدن 

به موقع معاش  شان شاکی اند. یک 
کارمند وزارت دولت در امور صلح 

که نخواست نامش گرفته شود، 
روز یک شنبه، پانزدهم حمل، به 
روزنامه 8صبح گفت که وزارت 

مالیه معاش آنان را از ماه قوس 
سال گذشته تا کنون اجرا نکرده 

است. طبق معلومات او، شمار 
کارمندان این وزارت به بیش 

از 470 تن می رسد، اما بیش از 
چهار ماه است که بدون معاش به 

کارشان ادامه داده اند.

حكومت  در  آگاه  منابع 
محمداشرف  كه  می گویند 
غنی، رییس جمهور كشور، 
روند صلح  برای  طرح خود 
هفدهم  سه شنبه،  روز  را 
حمل، شرح می دهد. این طرح 
به  سیاسی  توافق  مرحله  سه 
شمول آتش بس زیر نظارت سازمان های بین المللی، 
با  را  انتخابات  برگزاری  و  صلح  حكومت  استقرار 
دارد.  بر  در  آن  زیرمجموعه های  از  دیگر  برخی 
بدین ترتیب آقای غنی پس از عملی شدن همه 
مراحل این طرح، قدرت را به حكومت بعدی واگذار 
نماینده گان  با  پیش تر  غنی  آقای  طرح  می كند. 
در  بین المللی  سازمان های  و  كشورها  سیاسی 
به  است  قرار  و  گذاشته شده  میان  در  افغانستان 
عنوان دیدگاه حكومت در نشست استانبول مطرح 
با طرح  ادغام این طرح  شود. هرچند هنوز بحث 
حكومت  اما  نیست،  روشن  مصالحه  شورای  ُكلی 
استانبول  نشست  در  كه همه طرف ها  دارد  توقع 
اما  منابع در سپیدار  توافق كنند.  این طرح  روی 
عبداهلل،  عبداهلل  با  غنی  آقای  طرح  كه  می گویند 
رییس شورای عالی مصالحه ملی، در میان گذاشته 
شده و قرار است با دیگر طرح ها توحید شود. این 
نهاد توقع دارد كه پس از توحید دیدگاه ها، بتواند 
در  آدرس حوزه جمهوریت  از  را  واحد  یک طرح 

نشست استانبول ارایه كند.
منابع آگاه می گویند كه محمداشرف غنی، رییس 
بیانگر  كه  را  خود  طرح  جزییات  كشور،  جمهور 
هفدهم  سه شنبه،  روز  است،  حكومت«  »دیدگاه 
دست یابی  برای  طرح  این  می دهد.  شرح  حمل، 
و در بر گیرنده  نظر گرفته شده  پایدار در  به صلح 
نقشه  راه حكومت برای ادامه روند صلح است. بدین 

حسیب بهش

مصالحه  عالی  شورای  اداری  كارمندان  از  شماری 
ملی و وزارت دولت در امور صلح كه داراالنشای این 
شورا شمرده می شود، می گویند كه از سه تا چهار 
ماه به این سو معاش دریافت نكرده اند. آنان مدعی اند 
مراجع  به  مكرر  درخواست های  ارسال  رغم  به  كه 
مسوول، تاكنون به این خواست ها توجه و رسیده گی 
به صدها  این كارمندان كه شمارشان  نشده است. 
تن می رسد، می گویند كه بیش تر آنان در خانه های 
كرایی زنده گی می كنند و تاكنون نتوانسته اند كرایه 
خانه های شان را پرداخت كنند. آنان هشدار می دهند 
كه در صورت پرداخت نشدن معاش شان، با مشكالت 
اقتصادی زیادی مواجه خواهند شد. در همین حال 
وزارت مالیه می گوید كه در بخش پرداخت معاش  
این  ندارد.  كارمندان عادی »كدام مشكلی« وجود 
تنها  حاضر  حال  در  كه  می كند  تصریح  اما  نهاد 
از  پس  و  دارد«  قرار  بحث  »زیر  امتیازی  معاش  
نهایی شدن بحث ها روی آن، معاش ها به گونه عادی 
پرداخت خواهد شد. از جانب دیگر مسووالن وزارت 
مالیه تصریح می كنند، از آن جایی كه شورای عالی 
مصالحه ملی دارای واحد بودجه ای مستقل نیست، 
امور ریاست  اداره  بودجه آن توسط  مسایل اجرای 
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ترتیب ارگ ریاست جمهوری توقع دارد كه طرف ها 
كنند.  توافق  استانبول  نشست  در  این طرح  روی 
طرح آقای غنی شامل سه مرحله اجماع در مورد 
آتش بس  برقراری  با  هم زمان  سیاسی  توافق  یک 
و  صلح  حكومت  استقرار  بین المللی،  نظارت  زیر 
برگزاری انتخابات است. براساس برنامه ریزی آقای 
غنی، او پس از عملی شدن این مراحل، قدرت را به 
حكومت بعدی واگذار خواهد كرد. به گفته منابع، 
حكومت این طرح را در نشست استانبول پیشكش 

می كند و توقع دارد كه روی آن توافق شود. 
كه  می گویند  سپیدار  در  منابع  این،  با  هم زمان 
مصالحه  عالی  شورای  آدرس  به  غنی  آقای  طرح 
روند  از  آگاه  منبع  یک  است.  فرستاده شده  ملی 
توحید طرح ها به روزنامه ۸صبح گفت كه عبداهلل 
طرح  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
به  را  آن  و  كرده  مطالعه  را  غنی  جمهور  رییس 
كمیته فنی سپرده است تا در میان سایر طرح ها 
آقای  از دید سپیدار، طرح  ترتیب  جا دهد. بدین 
مصالحه  شورای  كه  است  طرحی  از  بخشی  غنی 
ملی آن را به عنوان طرح »حوزه جمهوریت« در 
مصالحه  شورای  می كند.  ارایه  استانبول  نشست 
پانزدهم حمل، اعالم كرد كه  ملی روز یک شنبه، 
و  سیاسی  از سوی ۲۵ حزب  طرح  دست كم 3۰ 

اعضای كمیته رهبری این شورا ارایه شده است. 
این منبع آگاه گفت كه روند توحید طرح ها حوالی 
ساعت ۱۰ پیش از چاشت روز یک شنبه،  پانزدهم 

جمهوری به پیش  برده می شود. این در حالی است 
كه اداره امور ریاست جمهوری این مسوولیت را بر 

دوش وزارت مالیه می اندازد.
دومین  برای  ملی  مصالحه  عالی  شورای  كارمندان 
یک  شاكی اند.  معاش  شان  موقع  به  نرسیدن  از  بار 
نخواست  كه  صلح  امور  در  دولت  وزارت  كارمند 
نامش گرفته شود، روز یک شنبه، پانزدهم حمل، به 
روزنامه ۸صبح گفت كه وزارت مالیه معاش آنان را 
از ماه قوس سال گذشته تا كنون اجرا نكرده است. 
طبق معلومات او، شمار كارمندان این وزارت به بیش 
از 4۷۰ تن می رسد، اما بیش از چهار ماه است كه 
این كارمند  داده اند.  ادامه  به كارشان  بدون معاش 
وزارت دولت در امور صلح خاطر نشان كرد كه بیش تر 
در خانه های  امور صلح  در  دولت  وزارت  كارمندان 
كرایی زنده گی می كنند و در صورت پرداخت نشدن 
روبه رو  زیادی  اقتصادی  مشكالت  با  معاش ها،  این 
می شوند. او افزود: »خودم دانشجو هستم و در خانه 
كرایی زنده گی می كنم. از وزارت مالیه خواستیم كه 
معاش ما را حواله كند، اما امروز و فردا می كند و 
گاهی می گوید كه رییس جمهور كدام مكتوب نداده 
است. پنج ماه است كه ما بدون معاش هستیم. با 

تا  و  شد  آغاز  حمل، 
از  پس   ۲:۰۰ ساعت 
یافت.  ادامه  چاشت 
اعضای  حال  این  با 
تنها  نفری   ۱۵ كمیته 
این  نصف  توانستند 
كنند.  توحید  را  طرح 
اعضای  دیدگاه های 
شورای  رهبری  كمیته 
در  ملی  مصالحه  عالی 
جمع بندی  مورد   ۱۱

شده و قرار است در سه بخش توحید شود. روند 
توحید طرح امروز نیز ادامه می یابد و به گفته منبع، 
تكمیل آن به میزان نزدیک بودن دیدگاه ها بسته گی 
عبداهلل  طرح ها،  توحید  برای  نشست  در  دارد. 
عبداهلل نیز حضور یافته است و براساس معلومات 
منبع،  دیدگاه ها در شماری از موارد »نزدیک« بوده 
است. به گفته منبع، تاكنون موردی از اختالف در 
توحید دیدگاه ها دیده نشده است و توقع می رود كه 
طرح پس توحید و سرانجام تایید كمیته رهبری 
شورای مصالحه، از »آدرس نظام جمهوری اسالمی 

افغانستان« در نشست استانبول ارایه شود.
گفتنی است كه براساس سازمان دهی شورای عالی 
ریاست  به  نفری   ۱۵ كمیته  یک  ملی،  مصالحه 
و  توحید دیدگاه ها  قانونی مسوولیت  محمدیونس 
طرح های اعضای كمیته رهبری این شورا را بر عهده 

مشكالت زیاد اقتصادی مواجه هستیم.«
یک كارمند دیگر وزارت دولت در امور صلح كه او 
نیز نخواست نامش گرفته شود، از پرداخت نشدن 
معاشش توسط وزارت مالیه انتقاد كرد. او گفت كه 
وقت  در  را  دولتی  كارمندان  معاش  باید  حكومت 
همین  با  دولتی  كارمندان  زیرا  بپردازد؛  آن  معین 
»معاش اندک« مایحتاج خانواده های شان را تأمین 
می كنند. این كارمند افزود در صورتی كه معاش شان 
پرداخت نشود، با مشكالت اقتصادی فراوانی مواجه 
خواهند شد. او از نهادهای حكومت، به ویژه وزارت 
مالیه، خواست كه معاش كارمندان این نهاد را در 

زمان معین آن پرداخت كنند.
عالی  شورای  كارمندان  از  برخی  این،  با  هم زمان 
سال  ماه جدی  از  كه  می گویند  نیز  ملی  مصالحه 
گفته  به  نكرده اند.  دریافت  معاش  تاكنون  گذشته 
آنان، مشكالت در اجرای معاش ها با كش وقوس ها 
كه  زمانی  زیرا  است؛  مرتبط  سپیدار  و  ارگ  میان 
و  كشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  روابط 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
تیره می شود، اداره امور ریاست جمهوری معاش آنان 
را اجرا نمی كند. به گفته آنان، از آن جایی كه شورای 
عالی مصالحه ملی واحد بودجه  ای مستقل نیست، 
وزارت مالیه براساس حكم ریاست جمهوری معاش 
آنان را پرداخت می كند. به گفته این كارمندان، همه 
امور  اداره  دست  به  اختیارات  و  قراردادها  بودجه، 
ریاست جمهوری است و این نهاد باید حكم پرداخت 
معاشات را اجرایی كند. به باور آنان، اكنون كارمندان 
این اداره با مشكالت اقتصادی زیادی روبه رو اند و 
حكومت باید با درک این چالش ها، معاش كارمندان 

را پرداخت كند. 
اداره امور ریاست جمهوری اما می گوید كه موضوع 
اجرای معاش ها مربوط وزارت مالیه است. این اداره 
كه خود را در برابر این پرسش ها پاسخگو نمی داند، 
نشدن  اجرا  دلیل  باید  مالیه  وزارت  كه  می گوید 
معاش كارمندان شورای عالی مصالحه ملی را روشن 
عالی  شورای  كه  می گوید  اما  مالیه  وزارت  كند. 

دارد. شماری از منابع آگاه از این روند گفته اند كه 
بحث حكومت متمركز و غیرمتمركز و تقسیم قدرت 
به شیوه افقی و عمودی محور بحث ها را تشكیل 
می دهد. با وجود اختالف در دیدگاه ها، تصریح یافته 
است كه نقش رای مردم در تعیین حكومت آینده 
قومی،  بر  تعادل  مورد،  این  بر  افزون  است.  مهم 
سمتی و جنسیتی نیز در حكومت آینده تأكید شده 
است. قرار است این طرح در نشست استانبول كه 
هدف آن بحث روی شكل گیری دولت انتقالی صلح 
است ، ارایه شود. در كنار حوزه جمهوریت، طالبان 
نیز رای  زنی های شان روی طرح پیشنهادی امریكا 
ارایه خواهند كرد.  را  داده اند و طرح شان  ادامه  را 
هرچند بیست وهفتم حمل به عنوان زمان احتمالی 
این نشست در نظر گرفته شده است، اما به گفته 

منابع، این زمان نهایی نیست.

بودجه ای مستقل نیست و  نهاد  مصالحه ملی یک 
مسایل بودجه آن توسط اداره امور ریاست جمهوری 
به پیش برده می شود. با این حال مسووالن در این 
عادی  معاش های  اجرای  در  كه  می گویند  وزارت 
تابع،  رفیع  ندارد.  وجود  مشكلی  كدام  كارمندان 
سخنگوی وزارت مالیه، به روزنامه ۸صبح گفت كه 
معاش  عادی كارمندان شورای عالی مصالحه ملی به 
گونه نورمال اجرا می شود، اما در حال حاضر روی 
معاش امتیازی بحث جریان دارد و با نهایی شدن 
این قضیه، معاشات پرداخت خواهد شد. سخنگوی 
چه  معاشات  این  كه  نكرد  مشخص  مالیه  وزارت 
زمانی پرداخت خواهد شد. به گفته آقای تابع، یک 
تشكیل  امتیازی  بودجه  نهایی سازی  برای  كمیته 
شده و روی آن كار می كند. این در حالی است كه به 
گفته ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور 
صلح، تاخیر كنونی بخشی از روند عادی معاش ها 
با تغییر سال مالی، طی مراحل بودجه  است؛ زیرا 
زمان بر می باشد. او اما تصریح كرد كه این مشكل به 

زودی برطرف می شود.
از سوی  پرداخت نشدن معاشات  گفتنی است كه 
نیز  این  از  پیش  نیست.  تازه ای  مالیه، چیز  وزارت 
و  ملی  مصالحه  عالی  شورای  كارمندان  از  شماری 
برخی دیگر از ادارات از پرداخت نشدن معاشات در 
وقت معین آن شكایت داشتند. براساس معلومات، 
عالی  شورای  كارمندان  معاشات  نیز  گذشته  سال 
مصالحه ملی بیش از هشت ماه پرداخت نشده بود. 

جزییات طرح غنی 
برای صلح روز سه شنبه 
همه گانی می شود

کارمندان زیردست عبداهلل 
چهار ماه معاش دریافت نکرده اند



تقسیم قدرت با طالبان یا سایر جناح های سیاسی مبتنی به قرارداد در عوض روش های مدرن و 
مردم ساالر، مشکل فعلی کشور را حل نمی کند؛ بلکه بر پیچیده گی وضعیت می افزاید. تنها تغییر 
ساختار سیاسی و مساعد شدن زمینه برای مشارکت سیاسی گسترده  مردم در همه روندهای 
سیاسی می تواند مشکل فعلی را حل کند. یگانه ساختاری که بتواند یک بستر مطلوب را برای 
آمیزش سیاسی اقوام مختلف کشور، گروه های اقتصادی، احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی 

در یک جامعه  چندقومی فراهم سازد، ساختار سیاسی پارلمانی است. الگوی موفق این ساختار، 
هندوستان است که با وجود پیچیده گی عمیق اجتماعی و دارا بودن چند صد قوم و ده ها زبان 

و بیش تر از یک میلیارد نفوس، توانسته است بزرگ ترین دموکراسی جهان را شکل دهد و یک 
کشور باثبات و رو به رشد بماند.

اما برای پایان دادن به این برتری طلبی که شکاف عمیقی در بین ملت افغانستان ایجاد کرده 
است، چه باید بکنیم؟ وظیفه اصلی بر عهده دولت است. جریان حاکم باید این واقعیت را بپذیرد 

که یک ملت مشترک و واحد سبب رشد و شکوفایی جامعه می شود. پس جریان ملت سازی، 
وظیفه اصلی دولت است. این موضوع مستلزم پالیسی سازی و برنامه ریزی دقیق است. 

دولت باید به یکسان سازی فرهنگی بپردازد، مشارکت عامه را در سیاست افزایش دهد و بر 
مشترکاتی که سبب همبسته گی و اتحاد می شود، سرمایه گذاری کند.
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را  اساسی  سیاسی  بنیاد  یک  می تواند  كنفرانس  این 
به وجود آورد. بی ثباتی سیاسی در طول  در كشور ما 
حیات سیاسی كشور ما ریشه در ساختارهای قبیله ای 
و قومی دارد. تا زمانی  كه مشكل قومی و قبیله ای در 
كشور ما حل نشود، بسیار دشوار خواهد بود تا به یک 
راه حل سیاسی قابل قبول همه گانی دست یابیم. فقط 
اگر در یک نگاه گذرا، حكومت های صد سال پسین - از 
دوران عبدالرحمان خان تاكنون را مرور كنیم، هیچ گونه 
فضای مشاركت سیاسی برای سایر اقوام وجود نداشته 
رفتارهای  در  عمیقاً  قوم گرایانه  روی كرد  این  است. 
سیاسی این كشور ریشه داشته است. حتا روسای حزب 
انترناسیونالیستی  آن كه شعارهای  با  دموكراتیک خلق 
سر می دادند، در اخیر به طرف مسایل قومی رو آوردند 
و این گرایشات قومی سبب فروپاشی حزب دموكراتیک 
خلق و هم چنان سقوط حكومت داكتر نجیب اهلل شد. در 
زمان حاكمیت مجاهدین هم وقتی دیده شد كه رییس 
جمهور كشور یک شخصیت از قوم تاجیک است، سایر 
گروه های قومی در برابر حكومت پروفسور برهان الدین 
ربانی قیام كردند و با درگیری های فرسایشی و خونین، 
زمینه  سقوط آن را در كابل مساعد ساختند. حاكمیت 
با رهبری پشتون ها تشكیل شده بود  طالبان در كابل 
ایستادند و  بر علیه آن  اقوام  و در آن زمان هم، سایر 
سر  پشت  با  شدند.  طالبان  حكومت  فروپاشی  سبب 
گذاشتن این تجربیات سنگین، در حال حاضر هم كه 
جامعه بین المللی و كشورهای منطقه ناظر بر تحوالت 
سیاسی افغانستان اند، باید به این نتیجه رسیده باشیم 
كه هیچ گروهی یا قومی نمی تواند به تنهایی حكومت 
كند. رسیدن به ثبات و همگام شدن با سایر كشورهای 
رو به توسعه تا رسیدن به زمینه  مشاركت همه اقوام در 
ساختار سیاسی وابسته است. بنا بر همین دالیل بوده 
است كه حاكمیت یک گروه كوچک در كابل نتوانست، 
قناعت و مشروعیت الزم را برای ثبات سیاسی در كشور 
ایجاد كند. حضور نداشتن این چهره ها در روزهای دشوار 
كشور در دهه های پسین و رسیدن شان بر خوان غنایم 
پس از حضور غرب در افغانستان، این مشروعیت نیم بند 
را بیش تر از گذشته مورد پرسش قرار داده است. با وجود 
تجربه های ناكام گذشته، این پرسش در گفتمان سیاسی 
فعلی،  سیاسی  رهبران  چرا  كه  است  مطرح  كنونی 
طرف دار مشاركت سیاسی همه جانبه  و عادالنه بین همه 
اقشار و اقوام افغانستان نیستند و چرا می خواهند با تداوم 
حكومت های قومی سبب گسترده شدن دامنه  بی ثباتی 
سیاسی، ناامنی، ركود اقتصادی و انجماد سیاسی شوند؟ 
با آن كه تبعیض قومی مخالف با روحیه شهروندی است؛ 
حمایت  تحت  دولت  یک  كه  است  ممكن  چگونه  اما 

یالوم  د.  اروین  از  كتابی  خواندن  مشغول  روزها  این 
هستم. كتاب، روایت خیالی از زنده گی آلفرد روزنبرگ، 
یكی از نظریه پردازان حزب نازی است. قسمت عمده ای 
آلفرد  چرا  كه  می پردازد  موضوع  این  به  كتاب  از 
بودن  پست  و  آریایی  نژاد  برتری  به  عمیقاً  روزنبرگ 

یهودیان باور دارد.
زیادی  آلفردهای  اطراف مان،  به  نگاهی  با  ما  هركدام 
دارد،  باور  كه  قومی  به  متعلق  همكار  می بینیم.  را 
به  متعلق  همكار  یا  می داشت،  باید  بیش تری  سهم 
قوم دیگری كه معتقد است، قبیله ای از یک قوم باید 
دیگر  قبیله های  و  باشد  افغانستان  اصلی  زمامداران 
متعلق به همین قوم محق و سزاوار رهبری نیستند، 
یا پولیسی سفید پوستی در امریكا كه جان یک سیاه 

پوست را به آسانی می گیرد.
باعث  چیزی  چه  كه  است  بوده  سوال  همیشه  برایم 
می شود، این فرهنگ برتری طلبی و قربانی انگاری هر 
روز بیش تر شدت بگیرد. چرا با این كه برابری انسان ها 
انسان هایی  هنوز  است،  بشر  حقوق  بدیهیات  از  یكی 
هستند كه باور دارند یک نژاد انسانی می تواند از یک 

نژاد دیگر برتر یا پست تر باشد.

سیاسی كشور ما است. در این كنفرانس همه  جناح ها 
سیاسی  ساختار  یک  تا  دهند  خرج  به  مساعی  باید 
اقشار  و  اقوام  همه  سیاسی  مشاركت  كننده   تضمین 
طول  در  متمركز  ریاستی  ساختار  شود.  هموار  جامعه 
بیست سال گذشته نتوانست در پروسه  ملت سازی موفق 
باشد؛ چون هیچ  نوع زمینه ای برای آمیزش سیاسی اقوام 
نرسید.  به مشاهده  این ساختار  مختلف در موجودیت 
متمركز  نظام های  ناكامی  وجود  با  آن كه  تعجب  جای 
بیست سال  از سران سیاسی در طول  برخی  گذشته، 
پذیرش  و  اداری  و  نوسازی سیاسی  به  معتقد  گذشته 
با وجود  نیستند.  و  نبوده اند  پدیده های مدرن سیاسی 
در  موضوع  اصلی ترین  پسین،  سالیان  طی  در  آن كه 
گفتمان جاری سیاسی، تغییر نظام متمركز به پارلمانی 
بوده و نوشته ها و صحبت های فراوانی در رابطه به درست 
بودن آن از جانب نخبه گان سیاسی و فرهنگی به جامعه 
نظام متمركز كنونی  اما طرف داران  عرضه شده است؛ 
تاكنون در رابطه به درست بودن مسیر سیاسی خویش، 
گفتمان،  این  در  و شركت  قناعت  قابل  ارایه  دالیل  از 

عاجز بوده اند.
تقسیم قدرت با طالبان یا سایر جناح های سیاسی مبتنی 
مردم ساالر،  و  مدرن  روش های  عوض  در  قرارداد  به 
مشكل فعلی كشور را حل نمی كند؛ بلكه بر پیچیده گی 
وضعیت می افزاید. تنها تغییر ساختار سیاسی و مساعد 
شدن زمینه برای مشاركت سیاسی گسترده  مردم در 
حل  را  فعلی  مشكل  می تواند  سیاسی  روندهای  همه 
را  مطلوب  بستر  یک  بتواند  كه  ساختاری  یگانه  كند. 
گروه های  كشور،  مختلف  اقوام  سیاسی  آمیزش  برای 
اقتصادی، احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی در یک 
جامعه  چندقومی فراهم سازد، ساختار سیاسی پارلمانی 
است. الگوی موفق این ساختار، هندوستان است كه با 
وجود پیچیده گی عمیق اجتماعی و دارا بودن چند صد 
قوم و ده ها زبان و بیش تر از یک میلیارد نفوس، توانسته 
است بزرگ ترین دموكراسی جهان را شكل دهد و یک 
كشور باثبات و رو به رشد بماند. ساختار پارلمانی هم 
ببخشد و  را استحكام  می تواند رشته های وحدت ملی 
گروه های  و  سیاسی  احزاب  اقوام،  آمیزش  زمینه   هم 
قومی را مساعد سازد. با ایجاد ائتالف های سیاسی درون 
پارلمانی ما می توانیم افكار خود را در مورد مسایل كالن 
ملی مشترک سازیم. در حالی كه در ساختار ریاستی 
فعلی هیچ نوع زمینه ای برای رسیدن به تفاهم در مورد 
فعلی حتا  ندارد. حكومت  ملی وجود  موضوعات كالن 
نمی تواند یک اجماع ملی را به خاطر كنفرانس استانبول 
به وجود آورد. این گسست تا اندازه  ای عمیق است كه 
هیچ نوع رابطه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین گروه 
حاكم و مردم و سیاسیون وجود ندارد. همه سیاسیون 
جدا از هم با نظریات مختلف به سر می برند. در حالی كه 
در یک نظام پارلمانی، این اجماع در طی چند مجلس 
و نظریات مشترک، دست یافتنی است. ساختار پارلمانی 
زمینه های مشاركت سیاسی را فراهم می كند و پارلمان 
و  پیشنهادات  افكار،  ساختن  مشترک  برای  را  زمینه 
و  داخلی  سیاست های  در  مردم  نماینده گان  نظریات 
حاكمیت  پارلمانی  نظام  می سازد.  مساعد  بین المللی 
میان  در  را  بین می برد و حس شهروندی  از  را  قومی 
همه اقشار اجتماعی و گروه های قومی نهادینه می سازد. 
ساختار پارلمانی در تشكیل حكومت پاسخ گو و مسوول 
موثر خواهد بود. نخست وزیر نمی تواند بدون مشورت با 
همه جناح ها افكار خود را بر پارلمان تحمیل كند. این 
پدیده با توجه به بافت اجتماعی و پیچیده گی تركیب 

قومی كشور ما، مناسب است.
یا  متمركز   - پارلمانی  نظام  چگونه گی  مورد  در 
با  را  نظریات خود  بعدی  نوشته های  در   - غیرمتمركز 

هم وطنان عزیز شریک خواهم كرد.

می توانیم بی طرفی دانش و معلوماتی را كه در اختیار 
مان قرار می گیرد، تضمین كنیم؟ به طور مثال، چند نفر 
از ما می توانیم با اطمینان خاطر بگوییم كه كتاب های 
درسی بی طرفانه طراحی شده است ، یا خبرهایی كه 
هر روز در رسانه ها انعكاس می یابد، بر مبنای واقعیت 

تهیه شده است.
جریان های سیاسی هر روز در حال جهت دادن به افكار 
ما هستند. یک جریان از این كه قربانی همیشه گی باشد، 
سود می برد و جریان دیگر از برتر بودن سود می برد. در 
حقیقت، تفكیک قومی به یكی از عوامل تعیین كننده 

كنش سیاسی افغانستان تبدیل شده است.
اعتراف به این واقعیت كه بخش عمده ای از آگاهی ما 
توسط افراد دیگر مدیریت می شود، دشوار است؛ اما اگر 
واقع بین باشیم، می بینیم كه رسانه ها هر روز با ساخت 
غیرواقعی یا انعكاس گزینشی واقعیت، افكار ما را در  
جهت منافع یک گروه یا یک جریان جهت می دهند. 

فضای مجازی با الگوهای خاص تعامالت ما را مدیریت 
می كند و ما ناخودآگاه از این الگوها پیروی می كنیم.

كه  می كند  اشاره  نكته  این  به  جمعیت  روانشناسی 
با عكس العمل یک فرد بسیار  عكس العمل یک گروه 
یک  مقابل  در  گروه  كه  معنا  این  به  است.  متفاوت 
فرد  از  متفاوت  عكس العمل  اتفاق،  یا  حادثه  پدیده، 
نشان می دهد. گروپ بازخوردهای احساسی قوی تری 
این  می كند.  كار  عادات  و  احساسات  براساس  و  دارد 
ذهن  عمل كرد  دانستن  با  كه  می دهد  نشان  واقعیت 

جمعی می توان توده را بدون آگاهی شان كنترل كرد.
همه ما تجربه پیوستن به بعضی هشتگ ها را داریم؛ اما 
چقدر از درستی واقعیت های ذكر شده در هشتگ ها و 
اهداف آن ها آگاه بوده ایم: وقتی یک فرد به یک هشتگ 
می پیوندد، هویت فردی اش در هویت مجموعه انتشار 
دهنده هشتگ ذوب می شود. همین امر باعث می شود 
هشتگ  موضوع  منطقی  و  عمیق  تحلیل  به  فرد  كه 
فضای  بر  و شور حاكم  احساسات  براساس  و  نپردازد 
مجازی به انتشار هشتگ بپردازد. به همین دلیل است 
احساسی در فضای  برخوردهای  بیش تر شاهد  ما  كه 
احساسی  برخوردهای  این  البته  كه  هستیم  مجازی 

مجازی، در زنده گی واقعی ما هم تأثیرگذار است.
شكاف  كه  برتری طلبی  این  به  دادن  پایان  برای  اما 
عمیقی در بین ملت افغانستان ایجاد كرده است، چه 
باید بكنیم؟ وظیفه اصلی بر عهده دولت است. جریان 
حاكم باید این واقعیت را بپذیرد كه یک ملت مشترک 
و شكوفایی جامعه می شود. پس  رشد  واحد سبب  و 
این  است.  دولت  اصلی  وظیفه  ملت سازی،  جریان 
موضوع مستلزم پالیسی سازی و برنامه ریزی دقیق است. 
دولت باید به یكسان سازی فرهنگی بپردازد، مشاركت 
بر مشتركاتی كه  افزایش دهد و  را در سیاست  عامه 
سبب همبسته گی و اتحاد می شود، سرمایه گذاری كند.

اما وظیفه اصلی بر دوش خود ما است. تفكیک واقعیت 
از شایعه و دروغ و بازبینی ایدیولوژی های مان، ما را از 

بند انقیاد دگم اندیشی خواهد رهاند.

جامعه  جهانی و با وجود نشر و پخش گسترده  اخبار، به 
صورت سازمان یافته دست به تبعیض آشكار و غیر قابل 
انكار قومی در مسایل مهم ملی، چون امتحان كانكور و 

شناس نامه  برقی بزند؟
سیاست های برتری جویانه در محور قوم، اهداف بزرگی 
چون ملت سازی و دولت سازی را ناكام كرده و از اعتبار 
دولت در چشم جامعه،  به خصوص نسل جوان آگاه و 
تحصیل یافته كاسته است. دردمندانه كه بعضی رهبران 
سیاسی در طول تاریخ با طبیعت و روحیه  خودشیفته گی، 
نژادپرستی و برتری جویی قومی تولد می شوند و داشتن 
همچو افكار از نظر آن ها ارزش های اخالقی و طبیعی 
همچو  ساختن  پذیرش  قابل  برای  حتا  می شود.  تلقی 
افكار و ایدیولوژی ها مبانی فلسفی هم تدارک دیده اند. 
چنان چه حزب نازی در آلمان برای شست وشوی مغزی 
جامعه، مبانی نظری برای تیوری برتری نژادی خویش 
بافته بود و این نظریه به عنوان یک اصل علمی در نظام 

آموزشی تدریس می شد.
كنفرانس استانبول یک فرصت حیاتی برای آینده های 

در كتاب مذكور، نویسنده به بررسی زنده گی شخصی 
آلفرد می پردازد و در كندوكاو دوران كودكی او به این 
از  گرفته  نشأت  برتری طلبی  این  كه  می رسد  نتیجه 
كودكی پر از رنج او است. او كه در كودكی همیشه در 
حاشیه بوده و نادیده انگاشته شده است، در بزرگ سالی 
و  توجه  دارد  سعی  نژادش  و  خود  پنداشتن  برتر  با 

احترام دیگران را جلب كند.
این واقعیت در جامعه ما هم صدق می كند. بسیاری 
از افراد تحت تأثیر تربیت نادرست به درجاتی از عقده 
حقارت دچار می شوند كه در بزرگ سالی به روش های 
عده ای  كنند.  غلبه  عقده  این  بر  دارند  مختلف سعی 
تمام  دیگر  عده  و  می بینند  برتر  را  قوم شان  و  خود 
به  و  می دهند  نسبت  دیگران  به  را  شكست های شان 
عده   توسط  حقیقی شان  جایگاه  كه  هستند  باور  این 

برتری جو از ایشان گرفته شده است.
اما در بسیاری از موارد می بینیم كه این پدیده )عقده 
نمی كند. سوال  افراد صدق  از  تعدادی  برای  حقارت( 
این جا است كه چه چیز دیگری به پدیده برتری طلبی 

قومی دامن می زند؟
انسان  از  هوشمندتر  را  خود  امروزی  انسان های 
سده های پیشین می دانند؛ چرا كه به طور گسترده تری 
ما چقدر  اما  دارند.  دانش دست رسی  و  تكنولوژی  به 





مروری بر کتاب »خیابان؛ اعتراض و قدرت«

اعتراض؛
رسالت انسانی و شهروندی

هر كنش و منشی كه به منظور تثبیت و توجیه و 
نگه داشتن وضع موجود باشد، در خدمت سلطه و 
در خدمت از یاد بردن و فراموشی و در نهایت در 
خدمت گونه ای از شر است. هر وضع موجود - چه 
در افغانستان و چه در گوشه های دیگر جهان گاه و 
ناگاه مرتكب خیانت و جفا علیه بخش پایین جامعه 
- مردم می شود و این نوعی شر است. وضع مقابل 
نفی دایم و  این یعنی »خیر«، چیزی دیگری جز 
افشای این شر - وضع موجود نیست. در افتادن با 
اقتدار نامشروع موجود، با دم و دستگاه تبلیغاتی و 
دروغ پرداز آن و برداشتن صورتک آن، دست به دست 
هم دادن شهروندان و نفی كننده گان - برای بی اثر 
ساختنش و تالش برای رسیدن یا یافتن افق جدید 
- افق آزادی و عدالت، مسوولیت و رسالت انسانی هر 
شهروند بیدار جهان و از جمله افغانستان است. این 
افشاگری،  مقاومت در برابر وضع موجود، اعتراض و 
نه گفتن به سیاست های نادرست حكومت و دولت ها 
است. فقط با اعتراض دایمی نفی كننده گان وضع 
موجود، ممكن است دولت ها و حكومت ها از موضع 
خویش عقب نشینی كنند. پیروزی ایده و هدف نفی 
كننده گان تعیین می كند كه دنیا و افغانستان جایی 
آن  در  انسان شرافتمند می خواهد  كه  بود  خواهد 

زنده گی كند.
كتاب »خیابان؛ اعتراض و قدرت« كه در هفته های 
اخیر توسط نشر واژه در كابل منتشر شده است، با 
نثر سلیس و تأمل عمیق ضرورت مقاومت و اعتراض 
در برابر قدرت ها و حكومت هایی كه مرتكب خیانت 
و  تبیین  را  می شوند  علیه شهروندان  بی عدالتی  و 
تئوریزه كرده است. رامین كمانگر و شهیر سیرت به 
طور مشترک در »خیابان؛ اعتراض و قدرت« بعد از 
تشریح سرشت تمامیت خواه و سلطه طلب قدرت، ما 
را به موضع گیری - ایستادن و مقاومت در برابر این 
قدرت - البته به طور مسالمت آمیز، فرامی خوانند. 
آنان با تشریح سرشت قدرت های سركوب گر، ما را 

به كار جمعی و مبارزه علیه آن دعوت می كنند.
كتاب »خیابان؛ اعتراض و قدرت« اولین كار منظم، 
تأمل برانگیز و بسیار مهم در این زمینه است. نیاز 
اساسی جامعه ای كه بیش تر از دیگر جوامع نیاز به 
اول  بخش  مقدمه  در  دارد.  دادخواهی  و  اعتراض 
كتاب به درستی اشاره شده است: »كمبود متن در 
راستای كار اعتراضی و نافرمانی مدنی در افغانستان، 
كتاب  این  نوشتن  برای  نویسنده ها  اصلی  محرک 
این  در  افغانستان  است؛  همین طور  است.«  بوده 
زمینه كم ترین متن را تولید كرده است و امیدواریم 

كه این آغازی برای كارهایی از این دست باشد.
از رفتار  اعتراض مدنی، نوعی  یا  جنبش اجتماعی 
جمعی است. رفتار جمعی پاسخ عده ای از مردم به 
یا بی عدالتی در جامعه است.  وضعیت غیرمطلوب 
این رفتارها در درون جوامع به صورت های گوناگون 
از آن ها  ظهور و بروز می كنند كه تمام گونه ها یی 
گفت.  اعتراض  یا  اجتماعی  جنبش  نمی توان  را 
جنبش های اجتماعی و اعتراض های مدنی در وسط 
رفتارهای »بروكراتیک« و »انقالبی« قرار می گیرند. 
نیستند،  قیام  و  شورش  اجتماعی،  جنبش های 
تظاهرات یک  از  نیستند. حتا  انقالب هم  و  كودتا 
دارند.  فاصله  خاص  هویت  یک  یا  سیاسی  حزب 
جنبش های اجتماعی آن نوع رفتار دسته جمعی  اند 
فكرهای  و  طیف ها  از   - مردم  از  زیادی  عده  كه 
در  عمومی اند.  هدف  یک  تحقق  پی  در  گوناگون 
جنبش اجتماعی یا اعتراض عمومی تعداد زیادی از 
گروه های رسمی و غیررسمی، رسانه ها، سازمان ها، 
محافل،  شخصیت ها و مردم بدون این كه یک دیگر 
نشان  عالقه  خاصی  هدف  تحقق  به  بشناسند،  را 

می دهند و آن را پی گیری می كنند.
 - اجتماعی  جنبش های  جالیی پور  حمیدرضا 
ویژه گی  چهار  دارای  را  مسالمت آمیز  اعتراض های 
می داند: »۱( جنبش ها در محور یک یا چند تضاد 
شكاف  مثاًل  می گیرند.  شكل  اجتماعی  شكاف  و 

 )۲ طبقاتی.  شكاف  و  جنسیتی،  قومی  سیاسی، 
اشتراک  میان  مشترک  شعار  و  ایده ها  آموزه ها، 
شكل  باید  اجتماعی  جنبش  یک  در  كننده گان 
و هواداران جنبش در جریان  اعضا  و  باشد  گرفته 
قبول و استقبال از این آموزه ها نسبت به یک دیگر 
 )3 كنند.  همبسته گی  و  هویت  آگاهی،   احساس 
احزاب،  به  فقط  جنبش  طرف داران  میان  روابط 
متكی  بروكراتیک  بزرگ  سازمان های  و  نهادها 
نیست؛ بلكه به شبكه  وسیع تر از آن، یعنی در میان 
همفكران، همكاران و دوستان اتكای اساسی دارد و 
برای همین نهادهای حكومتی به راحتی نمی توانند 
بردارند.  میان  از  را  وسیع  شبكه  این  ساده گی  به 
موجودیت شبكه های غیررسمی بیرون از نهادهای 
اصلی  ویژه گی  دیگری  سیاسی  نهاد  هر  یا  دولتی 
جنبش های اجتماعی است. البته این امر مانع این 
نمی شود كه اعضای نهادها و احزاب و دولت به یک 
جنبش اجتماعی و اعتراضی نپیوندند. 4( در تمام 
جنبش ها باید امكان شكل خاصی از اعتراض جمعی 
و سیاسی وجود داشته باشد؛ یعنی ساختار دولت ها 
یا  بدهد،  را  جنبش ها  این  به  فعالیت  اجازه  باید 
دولت ضعیف باشد و قادر به كنترل و سركوب آنان 
نباشد و یا نیروی مردمی چنان قوی باشد كه دولت 
نتواند آن را كنترل كند.« )جالیی پور: ۱3۸۹، ۲۹ 
- 3۰( همین چهار ویژه گی یک جنبش اجتماعی 
و اعتراضی مورد بحث در كتاب »خیابان؛ اعتراض 
شورش ها،  مانند  دیگر  رفتارهای  از  را  قدرت«  و 
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هیجانات جمعی، ائتالف ها و جبهه های سیاسی و 
نهادهای بروكراتیک جدا می كند.

هر  است،  داده  توضیح  كمانگر  رامین  كه  آن گونه 
آغاز   )۱ است.  اساسی  مرحله  سه  دارای  اعتراض 
اعتراض و نادیده گرفتن آن از سوی قدرت حاكم. 
از  آن  شناختن  رسمیت  به  و  اعتراض  میانه   )۲
به  و  طرح   - اعتراض  اوج   )3 حاكم.  قدرت  سوی 
كرسی نشاندن خواست های اعتراض توسط اعتراض 

كننده ها.
در مرحله نخست، دولت اعتراض را نادیده می گیرد 
و اگر برای قدرت میسر باشد، با توطیه و خدعه آن 
مرحله  در  می سازد.  منحرف  اصلی اش  مسیر  از  را 
دوم، پایگاه قدرت اعتراض را به رسمیت می شناسد. 
شاید قدرت در گام نخست سعی كند با قایل شدن 
حداقل امتیاز، اعتراض را متوقف كند. مرحله سوم، 
مرحله ای كه اعتراض به هدف ایده آل خود، یعنی به 
كرسی نشاندن خواسته های برحق خود می رسد و 
قدرت را وادار به تسلیم شدن در برابر خواست هایش 
)بعد  مدنی  اعتراض های  سایر  احتماالً  می كند. 
اولیه  مراحل  همان  در  افغانستان  در   )۲۰۰۱ از 
متوقف شدند؛ زیرا »مطالعه اعتراض های مدنی در 
افغانستان و هم چنین تجربه و حضور در اعتراض ها 
نشان می دهد كه اعتراض های ما بیش ترین صدمه 
را از این ناحیه دیده اند. جایی كه افراد فرصت طلب 
در خفا تالش كرده اند با به دست آوردن امتیازات 
شخصی،  اعتراض را منحرف و خاموش سازند. باری، 
دوام اعتراض در این مرحله اعتراض را در یک قدمی 
می كند.«  سوم  مرحله  وارد  و  داده  قرار  موفقیت 

)كمانگر و سیرت، ۱3۹۹: 3۸(
به باور كمانگر هر اعتراض مدنی نیازمند ابزار است. 
هیچ اعتراضی بدون قربانی، تعهد، تفكر، زمان، منابع 
به پیروزی  مالی و حتا خطر مرگ، ممكن نیست 
با  نخست  گام  همان  در  شاید  این ها  بدون  برسد. 
شیطنت و فساد پایگاه قدرت از میان برداشته شود. 
بنابراین، هر اشتراک كننده  در اعتراض های مدنی 
با این مفروض ثابت كه اعتراض او در برابر قدرت 
با  می رود.  مبارزه  میدان  به  است،  مسلح  و  مجهز 
در  اعتراض  است  ممكن  شجاعت  و  آگاهی  این 
رفتار اهل قدرت اثر بگذارد. تعهد به آرمان و هدف 
است.  اجتماعی  اعتراض  هر  ملزومات  از  اعتراض 
حقوق  و  حق  برای  مبارزه  یا  اعتراض  كه  چون 
دیگری یا منافع و خیر عمومی است، هر معترض 
جمعی  و  عمومی  خیر  به  متعهد  را  خودش  باید 
عنوان كند. اعتراض های مدنی در افغانستان بیش تر 
»اعتراض برای خود« بوده است و برای همین، هیچ 
و  خواسته ها  نتوانستند  مدنی  اعتراض های  از  یک 
و  تفكر  بدون  بنشانند.  كرسی  به  را  مطالبات شان 
تأمل عمیق در مورد گامی كه به منظور خیر جمعی 
عدالت  نیست  ممكن  می شود،  برداشته  عمومی  و 
تامین شود. هر اعتراض و حركت یا امر دیگری، قبل 

اندیشه درآورده  باید به  از مرحله پراتیک و عمل، 
شود و با خرد سنجیده شود.

بوده كه  این  افغانستان  در  اعتراض كننده ها  رسم 
رأس ساعت از قبل تعیین شده به محلی كه از قبل 
به اطالع عده ای رسانده شده است، جمع شوند، بنر 
و شعار خود را به اصحاب رسانه ها نشان بدهند و 
با خواندن اعالمیه ای كه در آن خواست معترضان 
گنجانیده شده است،  محل را ترک كنند. كسانی 
از  باج گیری  جز  هدفی  نادرست،  پندار  چنین  با 
حكومت و دم و دستگاه مسوول آن ندارند. بخش 
اول این كتاب به ما می گوید؛ معترضی كه ایثارگر، 
متعهد و دارای تفكر است، باید برای اعتراض وقت 
انتظار رسیده گی فوری  از قدرت موجود  بگذارد و 
اعتراض های درازمدت  باشد. چون فقط  نداشته  را 

منجر به تغییر و تأثیر می شوند.
منابع مالی یكی از مواردی است كه در هر اعتراض 
می شود.  صحبت  موردش  در  افغانستان  در  مدنی 
اعتراض باید بتواند برای حفظ استقالل و آرمانش، با 
سهم گیری و پرداخت اندک معترضان،  استقاللش را 
حفظ كند و باالخره خطر مرگ موضوعی است كه 

باید هر معترض وقوع آن را پیش بین باشد.
شهیر سیرت در بخش دوم این كتاب، تاریخ بشر 
و  تفكر  تاریخ  می داند.  بشر  نافرمانی های  تاریخ  را 
تمدن بشر با اعتراض آغاز می شود. انسان كنونی و 
انسان در گذشته با آن كه صاحب تمدن و برخوردار 
هم چنان  است،  زنده گی  الزم  و  مختصر  جیره  از 
اعتراض می كند و می تپد تا نظم موجود را بپاشاند و 
نظم نو در اندازد. پس تا روزی كه تاریخ ادامه دارد 
و بشر می اندیشد، اعتراض هم وجود خواهد داشت. 

)همان، ۷۶(
نظر  مورد  اعتراض  از  منظور  كه  نگذریم  ناگفته 
نویسنده گان كتاب، »نه گویی« و »نافرمانی« ارزشی 
و  سیاسی  واالتر  و  بهتر  ارزش های  برای  مبارزه   -
اجتماعی است كه عدالت اجتماعی اساسی ترین و 
ضرورترین شان است. منظور از این اعتراض،  قیام، 
دیگری  انقالب  هرگونه  یا  سرخ  انقالب  خشونت، 
این  بلكه  باشد،  نیست.  نداشته  مدنی  ویژه گی  كه 
راستای  در  تالشی  كه  حالی  عین  »...در  اعتراض 
تامین حقوق و آزادی های افراد و شهروندان است، 

در پی كاهش خشونت نیز می باشد.« )همان، ۸۷(
كوتاه مدت  در  نه  می دهند؛  اما  نتیجه  اعتراض ها 
در  اعتراض ها  می خواهند.  مردم  كه  آن گونه  و 
اصلی  قدرت  می خورند؛  ولی  شكست  كوتاه مدت 
باالی  كه  است  طوالنی مدت شان  اثرات  در  آنان 
در  می گذارند.  جامعه  اعضای  سایر  و  معترضان 
كوتاه مدت نتیجه اعتراضات ممكن است ترساندن 
متصدیان حكومت ها و قدرت ها و وادار ساختن آنان 
به تغییر رفتار باشد. هر اعتراض منسجمی، پیامی به 
قدرت دارد؛ »ما راضی نیستیم و با وضع موجود كنار 
نتیجه  طوالنی مدت  در  اعتراضات  آمد.«  نخواهیم 
می دهند. اگر معترضان بتوانند هفته ها و ماه ها، با 
تعهد، قربانی، تفكر و استقالل رأی اعتراض را دوام 
بدهند، قدرت به خواست آنان تسلیم خواهد شد. 
در مینیاپولیس كه جورج فلوید كشته شد و اولین 
اعتراض سربرآورد، شهردار شهر تقاضای اصالحات 
ساختاری كرد - اكنون شورای شهر مصوبه ای برای 
انحالل پولیس و جایگزین كردن گزینه دیگر برای 
محافظت شهر و مردم به تصویب رسانده است. یكی 
از نتایج خوب هر اعتراض این است كه اقدام جمعی 
تجربه ای است كه زنده گی افراد را متحول می كند. 
اعتراضات مسالمت آمیز، طعم  شركت كننده ها در 
آب های  كردن  رها  پولیس،  باتوم  آشک آور،  گاز 
جمع شده از مرداب های شهر با موتر شهرداری و 
گلوله های پالستیكی را می چشیدند و این مورد، هر 
شركت كننده را وادار به تفكر كردن در امور زنده گی 
می دهند؛  نتیجه  اعتراضات  می سازد.  اجتماعی  و 
چون توجه مردم را به بی عدالتی جلب می كنند و 
این گونه می توانند فكر شهروندان را در جهت مثبت 

تغییر دهند. )توفكچی: ۱3۹۹(

منبع ها
۱. توفكچی، زینب )۱3۹۹(، آیا اعتراضات به نتیجه 

می رسند؟ سایت اینترنتی آسو.
جامعه شناسی   ،)۱3۸۹( حمیدرضا  جالیی پور،   .۲

جنبش های اجتماعی، چاپ دوم، تهران: طرح نو.
3. كمانگر، رامین، سیرت، شهیر )۱3۹۹(، خیابان؛ 

اعتراض و قدرت، كابل: نشر واژه.

حبیب حمیدزاده

رسم اعتراض کننده ها در 
افغانستان این بوده که رأس ساعت 

از قبل تعیین شده به محلی که از 
قبل به اطالع عده ای رسانده شده 
است، جمع شوند، بنر و شعار خود 

را به اصحاب رسانه ها نشان بدهند 
و با خواندن اعالمیه ای که در آن 

خواست معترضان گنجانیده شده 
است،  محل را ترک کنند. کسانی 

با چنین پندار نادرست، هدفی جز 
باج گیری از حکومت و دم و دستگاه 
مسوول آن ندارند. بخش اول این 

کتاب به ما می گوید؛ معترضی که 
ایثارگر، متعهد و دارای تفکر است، 

باید برای اعتراض وقت بگذارد و 
از قدرت موجود انتظار رسیده گی 
فوری را نداشته باشد. چون فقط 

اعتراض های درازمدت منجر به 
تغییر و تأثیر می شوند.



در  باربری  موترهای  مالكان 
هرات، مسیرهای بندر تجارتی 
را  تورغندی  و  اسالم قلعه 
مسدود  رفت وآمد  روی  به 
به  واكنش  در  آنان  كرده اند. 
گمرک  آتش سوزی  رویداد 
كه  می گویند  اسالم قلعه، 
به  آن  غیر  در  كند،  خسارت  جبران  باید  حكومت 
هیچ وسیله ای اجازه رفت وآمد را نمی دهند. مالكان 
موترهای متضرر می گویند، با وجودی  كه نزدیک به 
دو ماه از آتش سوزی گذشته است، حكومت اما هیچ 
اقدامی در راستای جبران خسارت نكرده است. اتاق 
كه  است  معتقد  نیز  هرات  و سرمایه گذاری  تجارت 
باید مشكل مالكان موترهای باربری به  زودی برطرف 
شود. این نهاد معتقد است كه مسدود شدن بندرهای 
مشكالت جدی  بروز  والیت، سبب  این  در  تجارتی 
اقتصادی خواهد شد. مقام های محلی والیت هرات اما 
می گویند كه حكومت در كنار متضرران است و خود 
می داند.  مكلف  متضرران  قبال حل مشكالت  در  را 
این مقام ها از اعتراض كننده گان می خواهند كه دست 
از بستن راه های ترانزیتی بردارند؛ زیرا به گفته آن ها، 
مسدودن بودن راه ها سبب وارد شدن زیان های مالی 

به مردم می شود. 
از جریان آتش سوزی بندر اسالم  قلعه حدود ۵۰ روز 
این  متضرران  برای  تاكنون  اما  حكومت  می گذرد، 
رویداد كدام كمكی نكرده و این سبب انتقاد شدید 
مالكان این موترها شده است. اكنون شماری از مالكان 
موترهای بابری در هرات دست به اعتراض زده اند. این 
معترضان روز شنبه، چهاردهم حمل، راه های ترانزیتی 
بندر اسالم قلعه و تورغندی را مسدود كرده اند. آنان با 
برگزاری یک گردهمایی، از حكومت خواستار جبران 
در  می دهند  هشدار  معترضان  این  شدند.  خسارت 
صورتی كه حكومت خسارت آنان را جبران نكند، به 
اعتراضات شان ادامه می دهند و راه های عبور و مرور 

را به  روی ترافیک مسدود خواهند كرد. 
ترانسپورتی  بخش  متضرران  نماینده  آرین،  بصیر 

خلیل رسولی 

پوهنیار حامد عبیدی

هنگامی که صحبت از تحصیل به میان می آید، الگوی مشخصی تعریف می شود. تا اوایل قرن بیست ویکم، تحصیل در یک 
محیط آموزشی مطرح بود که شاگردان به واسطه  یک معلم هدایت می شدند. حضور فیزیکی افراد امری بدیهی بود و هر روش 

دیگری از یادگیری در بهترین حالت، به نحوی زیر سوال برده می شد. سپس با ایجاد فضای مجازی در قلمرو آموزش، چشم انداز 
یادگیری تغییر بنیادی کرد و آموزش هم مانند سایر ابعاد زنده  گی، با پیش رفت تکنولوژی، شکل تازه ای به خود گرفت.

هنگامی كه صحبت از تحصیل به میان می آید، الگوی 
مشخصی تعریف می شود. تا اوایل قرن بیست ویكم، 
كه  بود  مطرح  آموزشی  محیط  یک  در  تحصیل 
شاگردان به واسطه  یک معلم هدایت می شدند. حضور 
دیگری  روش  هر  و  بود  بدیهی  امری  افراد  فیزیكی 
سوال  زیر  نحوی  به  حالت،  بهترین  در  یادگیری  از 
برده می شد. سپس با ایجاد فضای مجازی در قلمرو 
و  كرد  بنیادی  تغییر  یادگیری  چشم انداز  آموزش، 
پیش رفت  با  زنده  گی،  ابعاد  سایر  مانند  هم  آموزش 

تكنولوژی، شكل تازه ای به خود گرفت.
جامعه امروزی ما در زمینه های گوناگونی در حال رشد 
است، این تحول نه تنها در فناوری و ابزارها خالصه 
نمی شود؛ بلكه نحوه آموزش را نیز تغییر داده است. 
در دنیای امروزی، افراد باید بتوانند اطالعات، دانش 
و مهارت های الزم برای زنده گی آسان و موفق را از 
متنوع  ارتباطی  و  اطالعاتی  منابع  از  استفاده  طریق 
به دست آورند. پدیدار شدن تكنولوژی های جدید در 
حوزه ارتباطات و اطالعات، سبب ظهور اصطالحات و 
مفاهیم جدیدی شده است. به طور مثال، می توان به 
این مفاهیم اشاره كرد: تجارت الكترونیک، بانكداری 
الكترونیک، كسب وكار الكترونیک، نشر الكترونیک و 
شهر الكترونیک. از دیگر مفاهیم جدیدی كه متعاقباً 
شكل گرفت، اصطالح آموزش الكترونیک است كه در 
حوزه تعلیم و تحصیل مطرح شد و توجه زیادی را به 

خود جلب كرد.
نهادهای  تكنولوژی،  پیش رفت های  به  توجه  با 
ارایه  به  قادر  حضوری  درس های  كنار  در  تحصیلی 
خدمات تحصیلی نیمه حضوری، غیرحضوری و آنالین 

نیز هستند.
در عصر كنونی، پایگاه های مختلف و معتبر آموزش 
حوزه  در  هركدام  كه  دارند  وجود  دنیا  در  آنالین 
تحصیالت عالی نقش اساسی دارد و می تواند شیوه 

زاید خوست آماده شده است كه بعد از نهایی سازی و 
عیارسازی با معیارهای ایدكس به نشر می رسد.

امروز زمینه خوب دست رسی به تحصیالت عالی نه 
غیرحضوری  شكل  به  بلكه  حضوری،  شكل  به  تنها 
از شبكه  با استفاده  افغان  برای استادان و محصالن 
برنامه  این  راه اندازی  با  و  مهیا شده  ایدكس  جهانی 
سهولت های بیش تر و استفاده از كورس های مختلف 
طور  به  افغان  محصالن  و  استادان  برای  آموزشی 
رایگان فراهم شده است. این برنامه كمک می كند تا 
و  زمانی  محدودیت  بدون  اوقات،  همه  در  محصالن 
مكانی به مواد درسی، لكچرهای مدرن و مواد آموزشی 

دست رسی داشته باشند.
دهلیز  همه، شبیه  برای  عالی  تحصیالت  یا  ایدكس 
هوایی یا ایجاد شبكه فایبر نوری است و این اقدام، 
زمینه های خوب تر  تدریس، تعلیم و تحصیل را مهیا 
می كند. ایدكس یا آموزشگاه مجازی، فرصت خوبی 
ساخته  فراهم  افغانستان  تحصیلی  نهادهای  برای  را 
است تا با استفاده از آن محیط چهارمی آموزش برای 
استادان و محصالن افغان به شكل بهتر جهت بلند 
بردن ظرفیت ها، تولید دانش، كسب تجارب و استفاده 

از برنامه های مختلف آموزشی مساعد شود.
وزارت تحصیالت عالی كه برای شامل ساختن تمام 
نهادهای تحصیلی كشور براساس یک برنامه مشخص 
دنیای  و  تكنولوژی  از  تا  دارد  تالش  می كند،  كار 
مجازی در امور علمی به شكل بهتر استفاده و خدمات 
بهتر تحصیلی را به نسل نوین اففانستان ارایه كند. 
درس های  )پلتفرم   HELMS و  ایكس  افغان  ایجاد 
غیرحضوری(، نمونه های خوبی از این تالش ها است 
علمی  كورس های  نشر  با  ما  استادان  و  محققان  تا 
ساختن  شریک  و  ایكس  افغان  در  تحقیقی شان  و 
انتقال  در   HELMS وسیله  به  درسی شان  مواد 
و  محققان  سایر  به  درسی شان  مواد  علمی  تجارب 
افغانستان  دهند.  انجام  را  خود  رسالت  محصالن 
و  است  گشوده  را  الكترونیک  آموزش های  َدر  تازه 
حكومت،  رهبری  قاطع  حمایت  به  نیاز  آن  تقویت 
توجه جدی استادان نهاد های تحصیلی افغانستان و 
برنامه ریزی های دقیق و همه جانبه وزارت تحصیالت 

عالی افغانستان دارد.

صدمه وارد می كند. او از نهادهای مسوول خواست كه 
به این مشكل رسیده گی كنند.

از سوی دیگر مسووالن اتاق صنایع و معادن، اعتراض 
مالكان موترهای باربری را به جا می خوانند و تأكید 
میلیون ها  هرات،  گمرک  آتش سوزی  در  كه  دارند 
تجارتی،  مختلف  بخش های  به  امریكایی  دالر 
است.  رسیده  آسیب  ترانسپورت  و  سرمایه گذاران 
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، 
به روزنامه ۸صبح گفت، با این كه نزدیک به دو ماه از 
حادثه آتش سوزی گمرک هرات گذشته، اما حكومت 
تاكنون كدام اقدامی نكرده است. به گفته او، هیأتی 
كه از سوی حكومت مركزی برای بررسی این رویداد 
جبران  وعده  بررسی  ها،  از  پس  بود،  آمده  هرات  به 
وعده   این  شدن  عملی  از  تاكنون  اما  داد ،  خسارت 
كشور  جمهور  رییس  از  خادم  آقای  نیست.  خبری 
رسیده گی  مشكل  این  به  زودتر  هرچه  كه  خواست 

كند. 
مقام های محلی والیت هرات می گویند كه حكومت 
گمرک  در  آتش سوزی  واقعه  روزهای  نخستین  از 
در  همواره  و  نورزیده  دریغ  تالشی  هیچ  از  هرات، 
والی  قتالی،  سید وحید  است.  بوده  متضرران  كنار 
هرات، در صحبت با رسانه ها گفته است كه در اسرع 
وقت مشكالت مالكان موترهای باربری را با حكومت 
مركزی در میان می گذارد و تالش می كند تا حكومت 
مركزی با متضرران همكاری كند. او اما مسدود كردن 
راه های تجارتی را راه حل نمی داند. آقای قتالی گفته 
آسیب  تجارتی هرات،  بنادر  بودن  است كه مسدود 
جدی بر پیكر اقتصاد این والیت وارد می آورد. او از 
پیشه  اندكی صبر  است كه  موترها خواسته  مالكان 
كنند و اجازه دهند مسافران و موترهای باربری در 

این مسیرها رفت وآمد كنند. 
اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  در  كه  است  گفتنی 
هرات، بیش از یک  هزار موتر مواد نفتی و كاالهای 
تجارتی، طعمه آتش شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
بازرگانی  به بخش  وارده  میزان خسارت  این والیت 

هرات را بیش از ۵۰ میلیون دالر تخمین زده است.
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آموزش  به  آموزش حضوری،  برعالوه  و  یافت  دست 
غیرحضوری نیز دست رسی داشت تا از دنیای جدید 
بردن ظرفیت ها  بلند  برای  نیز  آموزش های جدید  و 
در  نیز  افغانستان  منظور،  همین  به  شود.  استفاده 
سال ۲۰۱۸ به همكاری مالی اداره FHI-360 كه به 
 USAID پروژه  كننده  تطبیق   Off-Budget شكل 
آن  برنامه  و  بود  كشور  عالی  تحصیالت  سكتور  در 
 USWDP در سكتور تحصیالت عالی به نام برنامه
فعالیت داشت، عضویت این شبكه بزرگ جهانی را به 
دست آورد. با به دست آوردن عضویت افغانستان در 
شبكه جهانی ایدكس، وزارت تحصیالت عالی پلتفرمی 
را به نام »افغان ایكس« برای افغانستان ایجاد كرد و 
تمام فعالیت های خویش را با استفاده از این پلتفرم 

عیار ساخت.
با  افغانستان  در  آنالین  آموزشی  سیستم  نخستین 
در  ایكس  افغان  نام  زیر  است«،  توانایی  »علم  شعار 
سال ۱3۹۷ از سوی وزارت تحصیالت عالی راه اندازی 
شد كه با استفاده از این سیستم، متقاضیان می توانند 
از طریق اینترنت بدون محدودیت زمانی و مكانی در 
مثل  ابتدایی  امكانات  داشتن  با  همه وقت  و  همه جا 
 )MOOC( موبایل و لپ تاپ به كورس های تحصیلی
دانشگاه های معتبر كشور و جهان دست رسی داشته 
آن  از  خویش  مسلكی  دانش  ارتقای  در  و  باشند 

بهره مند شوند.
با استفاده از امكانات پروژه انكشاف بین المللی ایاالت 
پنج   ،۱3۹۷ سال  در   )USAID( امریكا  متحده 
كورس بین المللی در پلتفرم جهانی ایدكس از طرف 
دانشگاه های هرات، بلخ، ننگرهار، شیخ زاید خوست و 
تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به نشر رسید. امسال 
۸ كورس برای نشر در پلتفرم جهانی ایدكس از سوی 
دانشگاه های تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، طبی 
كابل )ابن سینا(، بلخ، هرات، قندهار، ننگرهار و شیخ 

درآمد ندارد و با  مشكالت اقتصادی دست وپنجه نرم 
می كند. صمدی بیان كرد، با وجودی  كه وزارت دولت 
وعده جبران  آنان  به  به حوادث  امور رسیده گی  در 
خسارت را داده بود، اما با گذشت نزدیک به دو ماه، 
به این وعده هایش عمل نكرده است. او از حكومت 
خواست كه به وعده هایش جامه عمل بپوشاند و به 

مشكالت متضرران رسیده گی كند. 
هم زمان با این، مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
هرات، متضرران این رویداد را حق به جانب می خوانند 
و از حكومت می خواهند كه به این متضرران كمک 
كند. محمدلطیف قناویزیان، معاون نخست و سرپرست 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، به روزنامه ۸صبح 
اندكی  می توانند  سرمایه گذاران  و  تاجران  كه  گفت 
صبر كنند و منتظر بنشینند. او اما تصریح كرد كه 
مالكان موترهای باربری همه دارو ندارشان را از دست 
داده اند و اكنون دچار مشكالت اقتصادی اند. به باور او، 
این متضرران نمی توانند صبر كنند. از سوی دیگر وی 
خاطرنشان كرد كه مسدود شدن بندرهای تجارتی 
هرات، روزانه میلیون ها دالر امریكایی به اقتصاد كشور 

تعلیم و تحصیل را دگرگون و محیط چهارم آموزشی 
را خلق كند و دست رسی به كسب دانش و مهارت ها 
را بیش تر سازد. یكی از این پایگاه های معتبر آموزش 
مجازی، »ایدكس« است. ایدكس یكی از معتبرترین 
كه  است  آنالین  و  مجازی  بزرگ  آموزشگاه های 
و مطرح جهان »هاروارد«  بزرگ  دانشگاه  توسط دو 
بشری در جهان  دانش  برای گسترش  »ام آی تی«  و 
با شعار »آینده تحصیالت آنالین، همه، همه جا و در 
پایه گذاری شده  همه وقت« در سال ۲۰۱۲ میالدی 
است. در این آموزشگاه مجازی، دانشگاه های مختلف 
دنیا كورس های آموزش خویش را نشر می كنند و با 
استفاده از آن زمینه خوب یادگیری، تولید علم، تبادل 
تجارب و افكار برای نهادهای مختلف تحصیلی در دنیا 

مساعد می شود.
ایدكس )edX( باكیفیت ترین كورس های آنالین را از 
معتبرترین دانشگاه های جهان كه متعهد به تدریس 
از  بیش تر  می كند.  ارایه  هستند،  عالی  آموزش  و 
سی وچهار میلیون آموزگار در سراسر جهان به شمول 
محصل و غیرمحصل از حدود سه هزار كورس آنالین 
و  یک صد  از  بیش تر  می كنند.   استفاده  این سیستم 
مانند  جهان،  علمی  معتبر  نهاد  و  دانشگاه  شصت 
دانشگاه هاروارد )Harvard University(٬ ام آی تی 
 ،)Massachusetts Institute of Technology(
سایر  و   )Boston University( بوستون  دانشگاه 
این  عضویت  بین المللی  معتبر  علمی  نهادهای 
جهانی  جامعه  جزو  كه  افغانستان  دارند.  را  سیستم 
سال  بیست  طول  در  عالی  تحصیالت  برای  و  است 
فضای  و  زمینه   است،  كرده  سرمایه گذاری  گذشته 
جوان  نسل  برای  را  عالی  تحصیالت  به  دست رسی 
این كشور مساعد ساخت و پیش رفت های خوبی در 
نظام تحصیلی به میان آمد؛ اما عصر كنونی ایجاب و 
تقاضا می كند كه باید به پیش رفت های بزرگ علمی 

رویداد اسالم قلعه هرات، به روزنامه ۸صبح گفت، تا 
زمانی  كه رییس جمهور كشور برای مالكان موترها 
غرامت پرداخت نكند، به اعتراض شان ادامه می دهند. 
او هشدار داد در صورتی كه حكومت به این خواست ها 
جریان  اسالم قلعه  رویداد  متضرران  نگذارد،  وقعی 

ترافیک را به  روی تمامی موترها خواهند بست. 
از متضرران آتش سوزی  گالب شاه پوپل، یكی دیگر 
گمرک بندر اسالم قلعه، به روزنامه ۸صبح گفت كه 
به  باربری اش  موتر  یک  آتش سوزی  این  جریان  در 
ارزش 4۷ هزار دالر امریكایی را از دست داده است. 
او گفت كه از این موتر مصارف پنج خانواده را تأمین 
اقتصادی  مشكالت  با  اكنون  كه  افزود  وی  می كرد. 
روبه رو است و توان تأمین مایحتاج خانواده خود را 
ندارد. او تاكید كرد كه اگر حكومت زیان های رسیده 
به مالكان این موترها را جبران نكند، زنده گی صدها 

خانواده با چالش  روبه رو خواهد شد. 
نثاراحمد صمدی، از متضرران دیگر این رویداد است. 
او می گوید كه همه دارو ندارش یک موتر باربری بود 
كه طعمه آتش شد. او گفت كه اكنون كدام منبع 

محیط چهارم تحصیلی برای دانشجویان افغان

جبران خسارت کنید!

آموزش الکترونیک؛

اعتراض مالکان موترهای باربری در هرات:
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یک هزار و 6۰۰ کیلومتر مربع زمین در کشور 
هم چنان با ماین ملوث است

مسووالن در حوزه شمال كشور می گویند كه نزدیک به 
۹۰ كیلومتر مربع زمین در این والیت ها با انواع ماین  و 
مواد منفجر ناشده آلوده است. این آمار در سراسر كشور 
به یک هزار و ۶۰۰ كیلومتر مربع می رسد. بدین ترتیب 
بر طرف نشده و در  خطر ماین در سطح كشور هنوز 
جریان دو سال  حدود ۲۰۰ كیلومتر مربع افزایش یافته 
است. مسووالن می گویند كه در جریان سال گذشته 
میالدی یک هزار و ۵۸۰ غیرنظامی در نتیجه انفجار 
ماین ها و مهمات منفجرناشده كشته و زخمی شده اند 
كه 3۰۰ غیرنظامی از این میان، تنها در حوزه شمال 
كشور بوده اند. مسووالن هرچند پاک سازی ساحات از 
اما  اولویت های حكومت می دانند،  از  را  وجود ماین ها 
پاک سازی  برای  هنوز  افغانستان  كه  تصریح می كنند 
دارد.  نیاز  جهانی  جامعه  كمک  به  ماین،  از  مناطق 
برخی از سازمان های بین المللی و كشورهای خارجی 
نیز ضمن تأكید بر تكمیل كردن تعهدات شان در این 
پاک سازی  روند  از  حمایت  به  كه  می گویند  راستا، 

مناطق از وجود ماین در افغانستان، ادامه می دهند.
مسووالن در نهادهای ماین پاكی در شمال افغانستان 
در  زمین  مربع  كیلومتر  به ۹۰  نزدیک  كه  می گویند 
والیت های شمالی كشور هنوز هم با انواع ماین  و مواد 
با  مسووالن،  این  گفته  به  است.  ملوث  منفجر ناشده 
وجود تالش ها و پیكار با ماین ها و مواد منفجر ناشده 
تهدید  را  مردم  جان  هنوز  ماین ها   كشور،  شمال  در 
ماین پاكی  موسسه  مسوول  یوسفی،  یوسف  می كنند. 
»هیلوترست« در برنامه ای كه به مناسبت روز جهانی 

حوادث می گویند كه با وجود پاک سازی حدود سه هزار 
و ۲۰۰ كیلومتر مربع زمین در كشور از وجود ماین ها 
و مهمات منفجر ناشده،  حدود یک هزار و ۶۰۰ كیلومتر 
مربع ساحه ملوث هم چنان باقی است. غالم بهاوالدین 
حوادث،  به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزیر  جیالنی، 
موضوع  كه  گفت  كابل  در  خبری  نشست  یک  در 
ماین »یكی از اولویت ها« است و حكومت در جریان 
سال های گذشته مقداری از وجوه مالی را از بودجه ملی 
برای آن اختصاص داده است. به گفته او، پاک سازی 
مناطق از وجود ماین ، زمینه را برای پیش رفت، ترقی و 

بازسازی فراهم می سازد.
جریان  در  كه  می كنند  تصریح  هم چنان  مسووالن 
در  غیرنظامی  و ۵۸۰  هزار  میالدی یک  سال ۲۰۲۰ 
نتیجه انفجار ماین ها، مهمات منفجر ناشده و ماین های 
دست ساز، كشته یا زخمی شده اند. به باور محمدشفیق 
در  ماین  تطهیر  هماهنگی  و  انسجام  رییس  یوسفی، 
وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث، »افغانستان 
زمینه  در  جهانی  جامعه  كمک های  ادامه  به  هنوز 

ماین  پاكی نیاز دارد.« 
معاونت سازمان ملل متحد  مسووالن در دفتر هیأت 
كابل  در  امریكا  سفارت  و  »یوناما«  یا  افغانستان  در 
می گویند كه آن ها به تعهدات شان در راستای رسیدن 
به افغانستان عاری از ماین و مهمات منفجر  ناشده  عمل 

می كنند و به حمایت از این روند ادامه می دهند.
مناطق  مساحت  آمارها،  براساس  كه  است  گفتنی 
ماین گذاری شده در ۱۷ والیت كشور به یک هزار و 
4۰۰ كیلومتر مربع می رسید. بدین ترتیب جغرافیای 
خطر برخاسته از ماین و مهمات منفجر ناشده در كشور 
حدود ۲۰۰ كیلومتر مربع افزایش یافته است. مسووالن 
در سال های گذشته گفته بودند كه در صورت استفاده 
پاک سازی  حكومت،  مسلح  مخالفان  توسط  ماین  از 

افغانستان تا سال ۲۰۲3 ناممكن است.

سیدمحمد حسن، یكی از كارمندان موسسه ماین پاكی 
ماین ها  پاک سازی  هنگام  كه  گفت  كشور  شمال  در 
ملوث  اما  می گذارند،  سر  پشت  را  جدی  چالش های 
شدن دوباره این مناطق، آنان را نگران ساخته است. 
او كه حدود سی سال می شود مشغول ماین پاكی در 
شمال كشور است، گفت: »تشویش ما این است كه ما 
ساحات ملوث با ماین را با زحمت زیاد و مشكالت از 
وجود ماین ها پاک سازی می كنیم و جهت استفاده به 
مردم تسلیم می كنیم، اما نگران هستیم كه این ساحات 
می كشد.«  درازا  به  ما  كار  و  می شود  ملوث  دوباره 
براساس آمارهای موجود، ماهانه ۱۱۶ تن در مناطق 
مختلف كشور در نتیجه انفجار ماین ها قربانی می شوند. 
از  برخاسته  غیرنظامیان  تلفات  آمار  كه  است  گفتنی 
انفجارهای ماین طی سال گذشته در شمال كشور، به 

3۰۰ تن می رسد.
در همین حال مسووالن در وزارت امور رسیده گی به 

ماین پاكی در شهر مزارشریف، مركز والیت بلخ، برگزار 
شد، گفت كه عملیات پاک سازی ماین ها در افغانستان 
از سال ۱۹۸۹ آغاز شده است. او افزود كه از آن زمان 
تا كنون ۲۰۰ كیلومتر مربع زمین در شمال كشور از 
وجود ماین ها پاک سازی شده است، اما هنوز هم ۸۹ 
كیلومتر ساحه ملوث با ماین های منفجر ناشده در این 

حوزه وجود دارد.
آقای یوسف گفت: »فعاًل ساحات باقی مانده كه در آن 
ماین ها هنوز وجود دارد، حدود ۸۹ كیلومتر می باشد 
كه این ساحات در پنج والیت شمال كشور موقعیت 
مطابق  نیز  را  ساحات  این  تا  داریم  تالش  ما  دارد. 
ماین ها  وجود  از  مردم  اولویت های  به  نظر  و  پالن 
می گوید  هم چنان  یوسفی  یوسف  كنیم.«  پاک سازی 
دو  از  بیش تر  برای  گذشته  سال   3۲ جریان  در  كه 
كرده اند  راه اندازی  آگاهی دهی  برنامه های  تن  میلیون 
داده  كاهش  ماین ها  از  ناشی  تهدید های  میزان  تا 
شود. او كمبود بودجه، نبود امنیت، كارگذاری دوباره 
گروه های  سوی  از  شده  پاک سازی  مناطق  در  ماین  
مخالف حكومت و مداخله زورمندان محلی در تطبیق 
برنامه های ماین پاكی در شمال كشور را »نگران كننده« 
از  مالی  وجوه  می گوید: »كسر  یوسفی  آقای  می داند. 
سوی كشورهای كمک كننده، نفوذ زورمندان محلی در 
سطح زون شمال كه مانع تطبیق پروژه های ماین پاكی 
مواد  و  ماین ها  با  ملوث  ساحات  افزایش  و  می شوند 
ما  كار  برابر  در  جدی  چالش های  از  منفجر ناشده، 

می باشد.«

شکیبا سعیدی

روزها،  همین  در  دقیقاً  امروز،  از  پیش  سال  بیست 
فرمانده مسعود، آن سد مستحكم در برابر اسالم گرایی 
بار  اولین  برای  میانه رو،  اسالم  نشانه   آن  و  افراطی 
افغانستان را به مقصد فرانسه ترک كرد، تا آقای ژاک 
شیراک )Jacques Chirac(، رییس جمهوری وقت 
القاعده و موِج دهشت افكنی ای كه  نقشه  شوم  از  را 
چندی بعد ایاالت متحده امریكا و جهان را در یازدهم 
روز  او دو  اما خود  داد، هشدار دهد؛  تكان  سپتامبر 
حمله ای  چنین  در  سپتامبر[  یازده  ]حمله   از  پیش 

كشته شد.
از  كه  بود  روزها  همین  در  تقریباً  قبل،  ماه  شش 
افغانستان بازگشتم و فرزند خلف او، احمد مسعود را 
دیدم. احمد را زمانی كه كودک بود، دیده بودم؛ ولی 
حاال احمد جوان از كالج سلطنتی لندن فارغ التحصیل 
صخره های  و  دره ها  در  این كه  بدون  او  است.  شده 
پنجشیر به دفاِع مقدس پرداخته و تجربه  رزم داشته 
باشد، من او را پس از بیست سال، در تنهایی كاماًل 
شبیه پدرش و مانند یک رهبر نظامی و سیاسی یافتم.

سپس من از دهكده  او با شهردار پاریس تماس گرفتم 
و به خانم شهردار گفتم كه چقدر شهر مان به خود 
را  از خیابان های شهر  یكی  این كه  اگر  بالید  خواهد 
نام گذاری  پنجشیر«  »شیر  او،  به  ارج گذاری  برای 

كنیم.
پس از آن، خانم شهردار، مشاوران دیپلماتیک ایشان 
و شورای شهر به سرعت وارد كار شدند و با اكثریت 
آرا این طرح را تصویب كردند. من به نوبه  خود از همه 
سپاس گزارم. اكنون، پس از شنبه، ۲۷ مارچ ۲۰۲۱، 
نام  به  گذری  لیزه،  شانزه   خیابان  از  پایین تر  اندكی 
فرمانده مسعود نام گذاری شده است و پاریس هیچ گاه 
این قدر بزرگ نبود كه همه  مبارزان بزرگ جهان را در 

خود جا داده باشد.
و چه جایگاهی!

جهان،  خیابان  زیباترین  از  این سوتر  كمی  فقط 
آزادی  و  پیروزی  نماد  فرانسه  برای  كه  خیابانی 
است. از همه مهم تر، این كه در سایه  سه شخصیت 
جاودانه  همیشه  نیز  آن ها  یاد  كه  دوست داشتنی ای 

است و فرمانده مسعود نیز آن ها را دوست داشت:
فرمانده،  یادبود  لوح  از  دورتر  متر  چند  این جا،   -
 )Général de Gaulle( دوگل  جنرال  تندیس 
را  مسعود  فرمانده  بار  اولین  برای  وقتی  دارد؛  قرار 
جنگ«  »خاطرات  كتاب  مطالعه   حال  در  او  دیدم، 
امید«  »یادواره   و   )Mémoires de guerre(

صف واحدی محشور شود.
است،  او  مانند  نیز  پسرش  كه  مسعود  احمدشاه 
به  و  دهكده    آسمان ِ  به  داشت  دوست  شب هنگام 
ستاره گان صف كشیده   قریه اش زل بزند؛ با این تفاوت 
و  بودند  آسمان  در  زمان،  آن  پاریس  ستاره گان  كه 

اكنون در زمین اند.
مطالعه  مشتاق  فرمانده مسعود  این كه،  دیگر  سخن 
 Walter( بنیامین  والتر  هم چون  او  بود.  تاریخ  و 
دوساكس  مارشال  و  ]فیلسوف[   )Benjamin
)Maréchal de Saxe( ]فرمانده نظامی[، همیشه 
كتاب هایش را با خود حمل می كرد. در كتابخانه  او 
داشت  وجود  نیز  فرانسه  تاریخ  پیرامون  كتاب هایی 
و این نكته را نمی توان تصادف انگاشت، ]از این رو 

است[ كه ما از او تجلیل می كنیم.
كه  می داریم  گرامی  شهری  قلب  در  را  او  نام  ما 
آزدای طلب  ]قهرمان   )Botzaris( بوزار  از  پیش تر 
یونان[ گرفته تا بولیوار )Bolivar( ]قهرمان استقالل 
]جنرال   )Garibaldi( گاری بالدی  از  ونزوئال[، 
ایتالیایی[ تا كومیتاس )Komitas( ]كشیش ارمنی[، 

بازگشت مسعود

)Mémoires d'espoir( دوگل بود.
 Winston( چرچیل  وینستون  تندیس  این جا   -
Churchill(، شیِر دیگر، قرار دارد كه برای رهایی و 
آرامش مردمش نه تنها اعتبار، بلكه اشک و خون داد.
كلمانسو  ژرژ  پیكره   این جا،  از  دورتر  نه چندان  و   -
)Georges Clemenceau(، كسی كه در فرانسه 
دارد.  قرار  نامیده ایم،  »ببر«  بلكه  »شیر«،  نه  را  او 
كلمانسو شخصیتی است كه در روز پیروزی ۱۹۱۸ 

زمزمه  كرد: »اكنون می توانم راحت بمیرم!«
 ،)Anne Hidalgo( ایدالگو  خانم  با  این جا  اما 
 Clément( بوأن  كلمن  آقای  با  پاریس،  شهردار 
مارتینون  دوید  با  اروپا،  امور  وزیر   ،)Beaune
افغانستان،  در  فرانسه  سفیر   ،)David Martinon(
داكتر  و  افغانستان، حامد كرزی  بلندپایه   مقامات  با 
عبداهلل عبداهلل و البته با احمد مسعود، پسر او،  همه 
و همه كنار هم آمده ایم تا لوِح یادبود فرمانده مسعود 

را رونمایی كنیم.
نزدیكان و پیروان احمدشاه مسعود گمان نمی كردند 
در  جهان  بزرگ  مبارزان  با  روزی  آن ها  قهرمان  كه 

]شاعر   )Adam Zagajewski( ژواسكی  آدام  از  یا 
درگذشت[  تازه گی  به  كه  لهستانی  مهین پرست 
و  نداشته اند  اقبالی  چنین  هیچ گاه  این ها،  مانند  و 
هرگز برای آن ستم دیده گان و تبعیدشده گان چنین 
نیكوداشتی در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر، 
این نكته نیز شایان ذكر است؛ اكنون كه ما در آستانه  
گرامی داشت »كمون پاریس« هستیم، از منظر زمانی 
نیز به روح مفهوم ]آزادی خواهی[ احترام گذاشته ایم.

هرچند ]عده ای از[ ما به ژرفنای فعالیت  های فرمانده 
مسعود درست پی نبرده ایم؛ اما او بدون این كه جنگ 
را دوست داشته باشد، می جنگید. او صلح را بیش تر 
از جنگ دوست می داشت. او پرورش گل های باغش 
در »جنگلک« را بیش تر از ِگل های سنگر و بررسی 
میدان های جنگ، ترجیح می داد. من هم چنان به این 
نكته پی برده ام كه گذر اختصاص یافته به او، در عین 
حال كه در كناره  شهر قرار دارد، به طرز عجیبی از 
غرش زیبای شهر به دور است و این مسیر خاكی كه 
اطراف آن را درختان كهن پوشانده و با چمن زارهای 
طبیعی هم مرز و برای پرسه زنی با دوستان مناسب 
است. در كل این فضا و این چیدمان با حالت روحی 
 Joseph( كسل  ژوزف  كه  تصویری  و  مسعود 
 )Les Cavaliers( »در كتاب »سواركاران )Kessel

]از افغانستان[ به نمایش می گذارد، سازگار است.
در اخیر این كه دقیقاً بیست سال قبل از امروز فرمانده 
فانتن  نیكول  خانم  لطف  به  و  كرد  سفر  فرانسه  به 
)Nicole Fontaine( ]رییس پیشین پارلمان اروپا[ 
اروپا سخنرانی كند  نماینده گان  توانست در مجلس 
با رییس  او  قرار مالقات  به رغم تالش دوستانش  و 
جمهوری وقت، ناكام ماند و متأسفم كه او نتوانست 
ژاک شیراک را بیبیند. به هر روی، اگر آقای شیراک 
در قید حیات بود در استقبال از پسر عزیز فرمانده 

مسعود افتخار می كرد.
می خواهم یک بار دیگر از میزبانی سخاوتمندانه  خانم 
وجود  با  كه  پاریس  مردم  گرم  پذیرایی  از  شهردار، 
به  ارج گذاری  برای  كرونا  عالم گیر  بیماری  بحران 
تا این جا آمده اند، سپاس گزاری  شیر جوان پنجشیر 
كنم. قرار است تا چند ساعت دیگر، رییس جمهوری، 
امانوئل مكرون از احمد مسعود پذیرایی كند و او را به 

عنوان »فرزند شجاع« به یاد آورد.

]و این گونه بود كه[ زمان، باز نگشت؛ اما ترمیم شد.
گاه تاریخ پرعظمت پاریس چنین نیک رقم می خورد.

برگردان: شبیر بخشی

گسترش جغرافیای مرگ؛ 

Bernard-( یادداشت: آن چه را که در ادامه می خوانید، ترجمه  سخنرانی آقای برنارد هنری لویی
Henri Lévy(، روشن فکر، فیلسوف و نویسنده  فرانسوی است که در روز شنبه، 27 مارچ 2021 در 
مراسم رونمایی از لوح یادبود احمدشاه مسعود توسط او ارایه شد و سه روز پس از آن، در اول اپریل 

در شماره  2537 مجله لوپوان )Le Point( منتشر شد. در ترجمه  حاضر کوشیده شده است، ساختار 
بیان گوینده که شاعرانه و مختصر است، تا حد ممکن حفظ شود.

) Bernard-Henri Lévy( تصویر: برنارد هنری لویی



نقش روحانیت
در شورش های روستایی

ابومسلم خراسانی

در تقسیم بندی اولیه، روستاهای 
افغانستان جزو روستاهای 

»ابتداییه« در جهان محسوب 
می شوند که فقر در آن 

بیداد می کند و بی سوادی و 
عقب مانده گی زمینه های توسعه 
و پیش رفت را در آن سد کرده 

است. افغانستان با جغرافیای 
 کوهستانی از جمله کشورهایی 
در منطقه است که بیش ترین 

باشنده گانش در روستا های 
»ابتداییه« در فقر و محرومیت 
به سر می برند. روستاهایی که 

در یک قرن گذشته همیشه در 
تقابل با دولت های مرکزی  و 

جدال با شهرها قرار داشته اند 
و تضاد همیشه گی بین شهر و 

روستا زمینه  شکننده گی سیاسی 
و امنیتی را برای افغانستان 

به وجود آورده است. در واقع 
می توان شکننده گی امروز 

افغانستان را نتیجه همین تضاد و 
تقابل تاریخی دانست.

جزو  افغانستان  روستاهای  اولیه،  تقسیم بندی  در 
روستاهای »ابتداییه« در جهان محسوب می شوند كه 
فقر در آن بیداد می كند و بی سوادی و عقب مانده گی 
كرده  سد  آن  در  را  پیش رفت  و  توسعه  زمینه های 
جمله  از  جغرافیای  كوهستانی  با  افغانستان  است. 
كشورهایی در منطقه است كه بیش ترین باشنده گانش 
به سر  و محرومیت  فقر  »ابتداییه« در  در روستا های 
می برند. روستاهایی كه در یک قرن گذشته همیشه 
در تقابل با دولت های مركزی  و جدال با شهرها قرار 
داشته اند و تضاد همیشه گی بین شهر و روستا زمینه  
به  افغانستان  برای  را  امنیتی  و  سیاسی  شكننده گی 
وجود آورده است. در واقع می توان شكننده گی امروز 
افغانستان را نتیجه همین تضاد و تقابل تاریخی دانست.

حبیب حمیدزاده در سلسله نوشته هایش تحت عنوان 
»افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی« ادعا می كند 
شورش های  قرن  افغانستان،  در  چهاردهم  قرن  كه 
ویران گر، جنگ های زمان بر و زیان بار و تضاد و تقابل 
قالب  در  فرودولتی  نیروهای  است.  بوده  خشونت  و 
مركزی  دولت های  همیشه  چریكی،  شورش های 
دولت های  شاهرگ  بر  پا  و  برانداخته  را  افغانستان 
كه  فعلی  بی ثباتی  و  شكننده گی  گذاشته اند.  مركزی 
است،  گسترانده  دامن  افغانستان  سیاسی  سپهر  بر 
ریشه در همین شورش های روستایی دارد كه همواره 
شمشیرهای آخته را برای براندازی دولت های مركزی 
از غالف بیرون كرده اند. پرسش اساسی این است كه 
شورش ها  این  شكل گیری  در  نقشی  چه  روحانیون 

داشته اند؟
اگرچه این شورش های همیشه گی در تاریخ افغانستان 
عوامل  و  دارند  خارجی  و  داخلی  بی شمار  مولفه های 
برانگیختن  و  قدرت یابی  شكل گیری،  در  متعدد 
اما  كرده اند/می كنند؛  ایفا  اساسی  نقش  شورش ها 
»مال،  نام های  به  بیش تر  كه  افغانستان  در  روحانیون 
موالنا، عالم دین، فقه، مولوی، آخند و طالب مدرسه« 
شناخته می شوند، در برانگیختن احساسات دینی علیه 
براندازی دولت ها نقش نیرودهنده  فكری و ایدیولوژیک 
داشته  اند/دارند. با تأكید بر این نكته كه این شورش ها 
انگیزه ها و اهداف پنهان و آشكار سیاسی و اقتصادی 
داشته ؛ ولی همیشه با روپوش دین و احساسات دینی 

در افغانستان صورت گرفته اند.
شورش های  این  فرایند  تحلیل  كه  دارد  باور  نگارنده 
آفتابی  بر  پیچیده در كانتكست روحانیت  و  چندالیه 
نارسا  افغانستان  دوامدار  شورش های  چیستی  كردن 
نقش  تنها  كه  است  آن  پی  در  نوشته  این  اما  است؛ 
روحانیت به عنوان یک قشر اجتماعی قدرتمند را در 
در  روحانیت  رابطه  و  سنجیده  روستایی  شورش های 
برافروختن شورش های روستایی را تبیین كند. اگرچه 
بدون  و  چندپارچه  نامنسجم،  افغانستان  روحانیون 
یک ساختار سلسه مراتبی اند؛ اما همواره این نیروهای 
به  دست  لحظه های حساس  در  نامنسجم  و  پراكنده 
و  روستایی  شورش های  زمینه های  و  داده   هم  دست 
براندازی دولت های مركزگرا توسط توده های روستایی 

مركزگریز را مساعد كرده اند/می كنند.

روستا به مثابه پایگاه روحانیت
جغرافیای  كوهستانی، زنده گی قبیله ای و فقر روزافزون 
نمیر«،  »بخور  معیشتی  زراعتی  اقتصاد  با  همراه 
روستانشین های افغانستان را از تعلیم و معرفت به دور 
مانده و زمینه های نیرومند نفوذ روحانیت ستیزه جو را 
مساعد كرده است؛ به گونه ای كه روستاهای افغانستان 
را می شود پایگاه های محكم روحانیون دانست كه در 

۱۸۸۶ - ۱۸۸۸ اتفاق افتاد كه دلیل اصلی آن مالیات 
و مسایل اقتصادی بود؛ اما نخستین شورش روستایی 
كه در تاریخ افغانستان نقش اساسی دارد و در واقع این 
شورش نگرش روحانیون به سیاست و دخالت در امور 
شاهان را به گونه  كلی دچار دگرگونی كرد؛ شورشی 
است كه جرقه های آن در قبایل منگل بلند شد كه در 
تاریخ به »شورش خوست« مشهور است. اگرچه این 
شورش نُه ماه داوم كرد و امان اهلل خان با استفاده از 
نفوذ قبیله های رقیب و نیروهای هوایی روسی و آلمانی 
آن را خاموش كرد؛ اما تأثیرات آن تا هنوز در افغانستان 

قابل دید است.
افغانستان شناس  و  تاریخ پژوه  گریگوریان،  وارتان 
شورش  خاموش سازی  در  خان  امان اهلل  كه  دارد  باور 
به  این طور  و  نكرد  استفاده  تدبیر سیاسی  از  خوست 
را سامان  این شورش  كه  و مالهای سنتی  روحانیت 
نظام های  برابر  در  تا  داد  بیش تر  جرأت  بودند،  داده 
و  سنتی  مالهای  شوند.  ایستاد  افغانستان  در  آینده 
روحانیت ستیزه جو بعد از شورش خوست پایگاه های 
خود را در روستاها نیرو بخشیدند و در مقاطع دیگر 
زدند.  زیان بار  شورش های  به  دست  افغانستان  تاریخ 
و  مذهبی  بنگاه های  كمک  به  كه  كلكانی  حبیب اهلل 
نفوذ  از  متأثر  نیز  به قدرت رسید،  مالیات گریز  قبایل 

روحانیت در روستاها بود.
قبایل مالیات گریز كه زنده گی روستایی و ایلی داشتند، 
منافع  مانع  را  امان اهلل  مذهبی،  بنگاه های  با  همراه 
و  امانی  نظام  براندازی  زمینه های  و  خود می دانستند 
شكل گیری حكومت مصاحبان و خانواده یحیا را مساعد 
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آن حكومت های موازی خلق كرده اند و  بر توده های 
جهان بینی  دیگر،  تعبیر  به  می كنند.  حكومت  عوام 
روستانشین های افغانستان از اندیشه  این قشر اجتماعی 
افغانستان  روستاهای  بین  در  بسی  كه  مایه می گیرد 

قیمومیت دارد.
تمام رهبران قشر روحانیت كه در شورش های روستایی 
موثر بوده، پایگاه  روستایی داشته  و از این قلمرو علیه 
نظام های مركزی، تغییرات سیاسی و اجتماعی و روند 
نوگرایی ایستاده اند. پژوهشگران حوزه  توسعه  روستایی 
باور دارند كه ایستاده گی در برابر تغییر و دگرگونی ها 
افغانستان  در  است.  روستاها  بارز  مولفه های  از  یكی 
انگیزه ایستاده گی برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی از آستین روحانیت آب می خورد و این گروه 
تغییرات ژرف اجتماعی را به نفع خود نمی داند و از این 
لحاظ همیشه در برابر این تغییرات از تكت احساسات 
دینی روستانشین های بی سواد استفاده ابزاری می كند 
و زمینه های تغییر و تحول را در جا خفه كرده است/

می كند.
مولفه دیگری كه روستاها را به پایگاه  استوار روحانیت 
بدل كرده و در تحوالت سیاسی و شورش های داخلی 
بین  در  مذهبی  احساسات  بلند  روحیه  داشته،  نقش 
اقشار بی سواد روستایی است. فقر و مذهب به عنوان 
دو مولفه برجسته در روستاها، رابطه هم افزایی دارند. 
با نگاه گذرا به وضعیت فقر و احساسات بلند مذهبی 
در روستاهای افغانستان، این نكته آفتابی می شود كه 
احساسات  و  دارد  مضاعف  رونق  روستاها  در  مذهب 
نظر  به  برجسته تر  فقیرنشین  مناطق  در  مذهبی 
می رسد. این حرف تنها در مورد روستاهای افغانستان 
 Pew( پیو  پژوهشی  سازمان  بلكه  ندارد؛  مصداق 
در  نظام مند  پژوهش های  كه   )Research Center
خصوص وضعیت مذهب و دین داری در سطح جهان 
انجام می دهد، در آخرین پژوهش خود گفته است كه 

فقیر بودن با مذهبی بودن رابطه هم افزایی دارد.
مذهبی  احساسات  و  مذهبی  روحیه  فقر  واقع،  در 
را  روحانیت  نقش  خود  تعقیب  به  و  برمی  انگیزد  را 
بی سوادی  و  فقر  معلول  نیز  این  می كند.  جهیده تر 
است كه زمینه های تحصیالت عالی، معرفت و آگاهی 
را  وضعیت  این طور  و  برمی چیند  روستاها  میان  از  را 
پیچیده تر می كند. از همین جهت است كه روحانیون 
افغانستان در زمان تأسیس نخستین مكتب در زمان 
حبیب اهلل خان شمشیر مخالفت را از نیام بركشیدند و 
مخالفت خود را با آن اعالم كردند. در اندیشه عمومی 
و  مكتب  خواندن  افغانستان  در  روستایی  روحانیت 
درس های اكادمیک نه تنها جرم، بلكه بی ایمانی و در 

مواردی كفر تلقی می شود.

نگاه تاریخی به شورش های روستایی
اگرچه با نگاه ژرف به تاریخ معاصر افغانستان، نیروهای 
فرودولتی حضور همیشه گی در تاریخ این كشور دارند؛ 
اما شورش های روستایی تا پیش از قرن بیستم موثریت 
در  داشته اند.  افغانستان  سیاسی  تحوالت  در  كم تری 
واقع تا پیش از قرن بیستم، روستاها در انزوای مطلق 
بین  كابل  در  و  داشته  اند  قرار  اجتماعی   - سیاسی 
شهزاده های درانی بر سر تصاحب قدرت سیاسی تنش 
از  برهه ای  این  روحانیون  است.  داشته  وجود  دوامدار 
تاریخ، تنها مشروعیت  سنتی را برای شاهان پیروز در 
نبردهای خونین قدرت - سیاست افغانستان می دادند 
دست  آشكار  گونه  به  حكومتی  امور  در  دخالت  از  و 

می كشیدند.
سال های  بین  غلجایی ها  شورش  نمونه،  عنوان  به 

كردند. مصاحبان زمینه های قدرت گیری روحانیت در 
روستاهای  واقع  در  و  بخشیدند  استحكام  را  روستاها 
افغانستان را به مالهای سنتی واگذار كردند. مصاحبان 
اگرچه در شهرها اصالحاتی را رونما كردند؛ اما نگرش 
افغانستان  نفوس  بزرگ  بخش  كه  روستاها  به  آن ها 
انزوای  و  مالها  به  واگذاری  داشتند؛  زیست  آن  در 
اجتماعی - سیاسی بوده است. حكومت مصاحبان در 
افغانستان بیش ترین میدان را برای تداوم قدرت خود 
به روحانیت داد و این طور شكننده گی سیاسی و نظامی 

در افغانستان را مساعد كرد.
استیفن هاپری، نخست وزیر كانادا در سال ۲۰۰۹ بیان 
كرد كه »ما نمی توانیم شورش را از بین ببریم. با توجه 
این كشور  افغانستان می دانم،  تاریخ  از  آن چه من  به 
همیشه با نوع شورش ابدی دست به گریبان بوده است 
و خواهد بود«؛ شورش هایی كه همیشه پایگاه  روستایی 
و قبایلی داشته اند و به نظر می رسد كه مولفه همیشه 
بوده   افغانستان  اجتماعی  تاریخ سیاسی -  موجود در 
از چرخه  افغانستان  به نظر می رسد كه  است. چنین 
شورش های روستایی رهایی نیافته است و پیوسته با 
این مولفه دست به گریبان خواهد ماند. شورش هایی 
در  افغانستان  در  حاكم  نظام های  برابر  در  بعدها  كه 
قوی  پشتیبانی  از  گرفتند، همواره  نضج  روستاها  دل 

روحانیت قدرت طلب متأثر بوده اند.
دست  به  كمونیستی  رژیم  و  شوروی  ضد  گروه های 
خاستگاه  كه  شدند  داده  سازمان  و  كنترل  رهبرانی 
عنوان  به  اكنون  كه  طالبان  گروه  داشتند.  روستایی 
یک جریان شورشی بزرگ شناخته شده است و نفوذ 
و پایگاه گسترده در روستاهای افغانستان دارد، نیز از 
این همین خاستگاه به وجود آمده و یا یكی از دالیل 
و  روستا  فقر،  رابطه  شورشی،  گروه  این  شكل گیری 
نفوذ روحانیت در بین توده های روستایی بوده است. 
از همین جهت است كه روستانشین ها در افغانستان 
ارتجاعی به شهر و شهرنشینی داشتند  نگرش بسیار 
و شهر را نمادی از فساد و نابودی می دانستند كه باید 
علیه آن قیام مسلحانه انجام داد. به عبارت دیگر، این 
روند را می شود خشم روستا نسبت به شهر دانست كه 
روحانیون در تقویت و انسجام این خشم نقش اساسی 

داشته  اند.
براندازی  منظور  به  كه  افغانستان  در  شورش ها  تمام 
نظام ها سازمان یافته، در لباس مذهبی شكل گرفته اند 
كه روحانیت و مالهای سنتی در آن نقش بارز داشتند. 
همان طوری كه در باال ذكر شد، شورش های روستایی 
انگیزه ها و اهداف متفاوت داشته اند/دارند؛ اما مالهای 
سنتی و روحانیت بازوی نیرومند شورش های روستایی 
بوده اند. نگارنده در تالش است كه در نوشته بعدی به 
رهیافت های رهایی از شورش های روستایی بپردازد و 
افغانستان  در  و شهر  روستا  تضاد  كاهش  راه حل های 
را از روزنه ادبیات جامعه شناسی تبیین كند. هرچند 
بن بست  و  براندازی ها  شورش ها،  كه  می رسد  نظر  به 
و  غالب  رسم  یک  به  افغانستان  تاریخ  در  گسست  و 
برجسته تبدیل شده اند كه نمی خواهند افغانستان به 

توسعه و آرامش و پیش رفت برسد.
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عراقچی با رد مذاکره مستقیم یا 
غیرمستقیم: 

اول امریکا به برجام برگردد

بریتانیا صدور »پاسپورت کووید« برای برگزاری 
رویدادها را بررسی می کند

پایگاه هوایی محل حضور پیمان کاران امریکایی 
در شمال بغداد هدف دو راکت قرار گرفت

ولی عهد سابق اردن 
و ۲۰ تن دیگر به اتهام اقدام 

برای کودتا بازداشت شدند

دو روز مانده به برگزاری مذاكرات احیای برجام كه قرار 
است در وین برگزار شود، عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه ایران، دوباره تاكید كرده است كه »هیچ گونه 

مذاكره مستقیم یا غیرمستقیم با امریكا نداریم.«
در  باقی مانده  كشورهای  با  وین  در  ایران  است  گفته  او 
برجام مذاكره می كند و شروط »بازگشت به برجام را به 

آن ها اعالم« نمی كند.
تكرار  با  عراقچی  آقای  كه  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
امریكا همه تعهدات  ایران گفته است: »اول  قبلی  شرط 
برجامی اش را انجام دهد و همه تحریم ها را بردارد و بعد از 

آن ما راستی آزمایی می كنیم و ما برمی گردیم.«
این اظهارات در حالی مطرح می شود كه روز ۱3 حمل 
علی اكبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته 
بود كه به نظر می رسد مذاكرات هسته ای از »بن بست عبور 
كرده« و طرفین بحث این كه »چه كسی باید قدم اول را 
بردارد« را پشت سر گذاشته و مذاكرات مربوط به احیای 

برجام وارد »مراحل فنی« شده است.
بنا بر اعالم سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاكرات 
و  ایران  علیه  تحریم ها  لغو  محوریت  با  برجام  پیرامون 
بازگشت جمهوری اسالمی به اجرای تعهدات برجامی اش، 

سه شنبه، ۱۷ حمل، در وین برگزار می شود.
در  نیز  امریكایی  مقام های  كه  است  حاكی  گزارش ها 
با  مستقیم  دیدار  »بدون  وین  در  برجام  آتی  نشست 

مقام های ایران« مشاركت خواهند داشت.
عباس عراقچی هم چنین تاكید كرده است كه »هیچ طرح 
یا پیشنهاد گام به گام را نه داریم و نه قبول می كنیم« و از 
نظر ایران »یک گام بیش تر وجود ندارد و آن گامی است 
كه تمامی تحریم هایی را كه در دوران ترمپ مجدداً اعمال 
شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب آن ها عوض شد، باید 

توسط امریكا برداشته شود.«
خبرگزاری فارس نیز دیروز متن بیانیه نماینده گان مجلس 
ایران را منتشر كرده كه در آن تاكید شده است »انجام 
هرگونه مذاكره برای تعریف گام های متوازن با طرف های 
ابتدا  باید  و  است  قانون  امریكا«، خالف  و   4+۱ متعاهد 
تحریم ها به طور كامل لغو شود تا امریكا بتواند به برجام 

برگردد.
وین  در  حمل   ۱۷ روز  در  نشست  این  از  امریكا  دولت 
استقبال كرده است. رابرت مالی، نماینده ویژه امریكا در 
كند،  وین شركت  مذاكرات  در  است  قرار  كه  ایران  امور 
تحریم های  لغو  برای  كشورش  آماده گی  اعالم  ضمن 
برای  سختی  مذاكرات  كه  می گوید  برجام،  با  ناسازگار 
پیش  در  اتمی  تعهدات  به  واشنگتن  و  تهران  بازگشت 
است، اما این مذاكرات در »مسیر درستی« قرار دارد. او 
گفت امریكا می داند كه برای بازگرداندن ایران به تعهدات 
اتمی اش، باید تحریم هایی كه در تضاد با برجام است، لغو 

شود.
است  مدت ها  امریكا  و  ایران  كه  كرد  تاكید  مالی  آقای 
مذاكرات غیرمستقیمی نداشته اند و لذا همسو شدن در 

این رابطه زمان خواهد برد.

بی بی سی فارسی گزارش داده است كه دولت بریتانیا 
در حال برنامه ریزی برای انجام آزمایشی طرح هایی از 
جمله صدور »پاسپورت كووید« است تا از این طریق 
بتواند اجازه برگزاری ایمن مسابقات ورزشی و دیگر 

مراسم را بدهد.
هدف این است كه تنها به افرادی اجازه حضور در 
تزریق كرده  كرونا  واكسین  كه  داده شود  رویدادها 
ایمنی  یا  و  باشد  منفی  كرونای شان  تست  باشند، 

طبیعی )ناشی از ابتالی قبلی( داشته باشند.
این برنامه آزمایشی كه در هفته های آینده به اجرا 
انجام  تاثیر  و  هوا  تهویه  چگونه گی  آمد،  درخواهد 
رویدادها  این  از شركت در  بعد  و  قبل  تست كرونا 
را بررسی می كند تا از آن طریق به بازگشت دوباره 
كند.  كمک  مختلف  رویدادهای  و  مراسم  به  مردم 
در  لندن  ومبلی  ورزشگاه  در  حضور  می رود  انتظار 
فینال جام حذفی در ماه آینده یكی از این برنامه های 

آزمایشی باشد.
آینده  ماه  اواسط  تا  آزمایشی  طرح  این  است  قرار 

میالدی )ماه می( ادامه یابد.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است كه 
مردم كمک  به  كووید«  گواهی نامه وضعیت  »طرح 

می كند تا به چیزهایی كه دوست دارند، برسند.
اما در مقابل چهل نماینده از حزب حاكم محافظه كار 
هشدار داده اند كه »پاسپورت كووید« می تواند باعث 

اختالف و تبعیض شود.

نزدیكی  به  راكت  دو  پانزدهم حمل،  روز یک شنبه، 
شمال  در  صالح الدین  والیت  »البلد«  هوایی  پایگاه 

بغداد اصابت كرد.
یورونیوز فارسی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش 
كرده كه این پایگاه محل استقرار شماری از نظامیان 
حال  این  با  است.  عراق  در  امریكا  متحده  ایاالت 
عراقی  امنیتی  منابع  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
می نویسد كه تنها بخشی از پیمان كاران غیرنظامی 

امریكا در پایگاه البلد حضور دارند.
این حمله هیچ خسارت یا تلفاتی بر جای نگذاشته 
است. هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را بر 
عهده نگرفته است. با این حال ایاالت متحده همواره 
شبه نظامیان پرشمار تحت حمایت ایران را مسوول 

حمالت مشابه معرفی می كند.
متحده  ایاالت  هوایی  نیروهای  فبروری  ماه  اواخر 
استقرار  محل  پایگاه  یک  بر  تالفی حمله  به  امریكا 
پیمان كار  یک  شدن  كشته  و  امریكایی  سربازان 
امریكایی،  نظامی  چند  شدن  زخمی  و  فیلیپینی 
مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در مرز عراق و 
سوریه را بمباران كرد. با این حال حمالت ایذایی به 
پایگاه ها و كاروان های گشتی ایاالت متحده در عراق 

گاه و بیگاه ادامه دارد.

دولت در حال بررسی برخی معافیت ها برای افرادی 
است كه نمی توانند واكسین شوند یا تست های مكرر 

كرونا برای شان دشوار است.
»گواهی نامه  برنامه  نمی خواهد  كه  گفته  دولت 
وضعیت كووید« را در سیستم حمل ونقل عمومی و 
یا فروشگاه هایی كه مایحتاج ضروری می فروشند، به 

اجرا درآورد.
اولین رویداد آزمایشی یک برنامه كمدی در ۱۶ اپریل 
در لیورپول خواهد بود كه در آن از شركت كننده گان 
قبل و بعد از نمایش، تست كووید-۱۹ گرفته می شود.
در  كه  لیورپول  دانشگاه  از  بوچان  آیین  پروفیسور 
خواهد  مشاركت  كووید-۱۹  آزمایش های  انجام 
داشت، به بی بی سی گفته كه واكسین شدن مالكی 
برای شركت در این رویداد نیست. او هم چنین گفته 
كه تمامی این رویدادها در مكان هایی با تهویه خیلی 
خوب برگزار می شود و وضعیت تهویه محیط مورد 
شركت كننده گان  از  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی 
تست  شركت،  از  قبل  ساعت   3۶ تا  شده  خواسته 
كووید-۱۹ بدهند. به آن ها هم چنین گفته شده كه 
به حداقل  دیگران  با  را  تماس شان  از شركت،  پس 
برای  از شركت در مراسم،  بعد  روز  پنج  و  برسانند 

انجام تحقیقات دوباره آزمایش بدهند.
قرار است این برنامه آزمایشی تنها در انگلستان به 
اجرا درآید. عملی شدن آن در اسكاتلند، ایرلند و ولز 

از سوی دولت در حال بررسی است.

حمله یک شنبه، تنها دو روز پیش از آغاز مذاكرات 
توافق  احیای  برای   ۱+4 گروه  و  ایران  میان  وین 
هسته ای و بازگشت ایاالت متحده به برجام روی داد.

سال  اواخر  در  امریكایی  شهروند  یک  شدن  كشته 
قتل  به  منجر  عراق،  در  مشابه  حمله ای  در   ۲۰۱۹
قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، یكی از فرماندهان 
ارشد حشد شعبی عراق شد و تنش ها میان تهران و 

واشنگتن را به شكل بی سابقه تشدید كرد.

ولی عهد سابق اردن و چند تن از دیگر اعضای خانواده 
سلطنتی و مقام های سابق این كشور، به اتهام تالش 
اردن،  پادشاه  به كودتا علیه ملک عبداهلل،  اقدام  برای 

بازداشت شدند.
رادیو فردا به نقل از روزنامه گاردین روز گذشته گزارش 
داد كه افراد بازداشت  شده منتسب به شبكه ای هستند 
برادر  با شاهزاده حمزه بن حسین،  كه گفته می شود 
ناتنی ملک عبداهلل، مرتبط اند؛ ولی عهد سابق اردن كه 

۱۶ سال قبل از این مقام كنار گذاشته شد.
ارتش اردن اگرچه گزارش ها درباره بازداشت شاهزاده 
حمزه را تكذیب كرده، اما گاردین به نقل از مقام های 
دارند  اعتقاد  آن ها  كه  نوشت  اروپا  و  منطقه  امنیتی 

ولی عهد سابق اردن تحت بازداشت خانه گی است.
از  ویدیویی  نیز  بی بی سی  جهانی  شبكه  بعد  ساعاتی 
ولی عهد سابق اردن منتشر كرد كه بر گزارش ها درباره 
او در این ویدیو  بازداشت خانه گی او صحه می گذارد. 
می گوید كه صبح روز شنبه رییس ستاد مشترک ارتش 
به دیدار وی رفته و اطالع داده كه نمی تواند از اقامتگاه 

خود خارج شود و با دیگران ارتباط داشته باشد.
ولی عهد سابق اردن در ادامه این ویدیو عنوان می كند 
برای  اردن  حكومت  برنامه  از  بخشی  او  بازداشت  كه 
سركوب منتقدان است. وی می افزاید كه او مسوول »از 
كارافتاده گی حكومت، فساد و بی كفایتی« آن نیست و 
اكنون شرایط در كشور به جایی رسیده كه هیچ كس 
نمی تواند بدون ترس از بازداشت و تهدید و آزار و اذیت، 

دیدگاه های خود را بیان كند.
روزنامه واشنگتن  پست مجموع افراد بازداشت شده را 
حدود ۲۰ نفر عنوان كرده است. به نوشته این روزنامه، 
افراد  این  اقدامات  كه  كرده اند  ادعا  اردنی  مقام های 

»تهدیدی علیه ثبات كشور« بوده است.
عوض اهلل،  باسم  شده  بازداشت   افراد  از  دیگر  یكی 
كه  است  از چهره هایی  و  متحده  ایاالت  تحصیل كرده 
برای سال ها مورد اعتماد ملک عبداهلل بوده است. باسم 
مشاور  و  اردن  اقتصاد  وزیر  بعدها  هم چنین  عوض اهلل 

محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی، شد.
اردن  دولتی  رسانه های  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
از شریف حسن بن زید، یكی دیگر از اعضای خانواده 
سلطنتی اردن، نام برده كه امروز به بازداشت نیروهای 

امنیتی این كشور درآمد.
سلطنتی  خانواده  اعضای  و  ارشد  مقام های  بازداشت 
از  این كشور یكی  نادر است، چرا كه  امری  اردن،  در 

باثبات ترین كشورهای جهان عرب به حساب می آید.
گزارش ها  خود  اظهارات  در  نیز  اردن  ارتش  فرمانده 
درباره بازداشت شاهزاده حمزه بن حسین را نادرست 
دانسته و عنوان كرده كه به او صرفاً گفته شده است 
دست از اقداماتی كه به »امنیت و ثبات« كشور لطمه 

می زند، بردارد.


