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نزدیک به چهار میلیون نفر به دلیل 
جنگ خانه های شان را ترک کرده اند

فرمانده پولیس هرات: 
فعالیت مافیای اقتصادی 

هرات را با رسانه ها در میان 
می گذارم
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طالبان در جنگ با دولت شانس پیروزی ندارند
دولت از نگاه نیروی نظامی از هر حیث در موقعیت برتر نسبت به گروه طالبان قرار دارد. این برتری هم در تعداد، هم در 

آموزش و مهارت و هم در امکانات و تسلیحات این نیروها دیده می شود. تنها مدیریت سالم این نیروها نیاز است که پیروزی 
دولت در فاز تازه جنگ را ضمانت کند.

نیروهای امریکایی »کمپ انتونیک« را به قول اردوی 
۲۱۵ میوند تسلیم دادند

یک سارنوال در کاپیسا به اتهام رشوت ستانی بازداشت شد

۸صبح، کابل: نیروهای امریکایی مستقر در جنوب 
کشور کمپ انتونیک را روز یک شنبه، دوازدهم ثور به 

قول اردوی ۲۱۵ میوند سپردند.
مراسم تسلیم گیری این کمپ در قرارگاه قول اردوی 

۲۱۵ میوند در والیت هلمند برگزار شده بود.
»کمپ  که  است  گفته  میوند   ۲۱۵ اردوی  قول 
انتونیک« با حفظ این نام به حیث قرارگاه نیروهای 

خاص افغان استفاده می شود.
از  رسمی  صورت  به  خارجی  نیروهای  خروج  روند 

افغانستان در اول می کلید خورده است.
سرپرست  و  ارتش  ستاد  رییس  ضیا،  محمدیاسین 
وزارت دفاع ملی روز شنبه، یازدهم ثور در یک نشست 
خبری اعالم کرد که کار روی مسایل لوژیستکی خروج 
آن،  اکمال  از  پس  و  دارد  جریان  خارجی  نیروهای 
پایگاه های آن ها به نیروهای افغان تسلیم داده می شود.

براساس جدول بندی خروج نیروهای امریکا و ناتو که 

۸صبح، کابل: لوی سارنوالی اعالم کرد که یک سارنوال 
در والیت کاپیسا به اتهام گرفتن رشوت بازداشت شده 

است.
متهم سارنوال تحقیق سارنوالی ابتدایی ولسوالی نجراب 

کاپیسا بوده است.
سارنوالی  سوی  از  متهم  لوی سارنوالی،  اعالم  طبق 
نیروهای  با  همکاری  در  مراقبت  و  کنترل  عمومی 
عنوان  به  افغانی  هزار   ۴۰ گرفتن  هنگام  در  امنیتی 

قباًل اعالم شده، روند خروج نیروهای خارجی آغاز شده 
است. رسانه ها روز گذشته گزارش دادند که این روند 
کلید خورده است و ۱۰۰ تن از نیروهای امریکایی به 

کشورشان برگشته اند.
استقرار  جمله  از  تمهیدات  از  برخی  امریکا 
بمب  افگن های بی-B-۵۲( ۵۲( در منطقه و استقرار 
مصون  خروج  برای  را  افغانستان  در  موشک ها 
نیروهایش روی دست گرفته است. این کشور صدها 

نیروهای ویژه را نیز به افغانستان اعزام کرده است.
خارجی،  نیروهای  خروج  تأخیر  که  گفته اند  طالبان 
برای  گروه  این  و  است  توافق نامه دوحه  از  سرپیچی 
نشان دادن واکنش به آن منتظر تصمیم رهبری خود 
در  تأخیر  که  کرده اند  تأکید  طالبان  هم چنان  است. 
خروج نیروهای خارجی، راه هر گونه »اقدام مناسب« 
را باز گذاشته است. در توافق نامه دوحه زمان خروج 

کامل نیروهای خارجی اول می تعیین شده است.

رشوت بازداشت شده است.
کاپیسا  باشنده گان والیت  از  یکی  براساس شکایت  او 
ثور  هفتم  در  مراقبت  و  کنترل  عمومی  سارنوالی  به 

بازداشت شده است.
شاکی شکایت کرده است که سارنوال تحقیق سارنوالی 
ابتدایی ولسوالی نجراب والیت کاپیسا، از وی مبلغ ۱۰۰ 
هزار افغانی درخواست کرده است تا برای قاتل برادرش، 

از محکمه اعدام یا حبس دوام مطالبه کند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

۴۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

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

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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حکومت از کمبود آکسیجن نگران است

با گذشت  آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهد که میزان مبتالیان کرونا 
هر روز افزایش می یابد. در جریان یک هفته اخیر، بیش از یک هزار و ۲۰۰ بیمار 
کرونایی شناسایی شده و ۵۰ تن دیگر جان باخته اند. مسووالن در این وزارت از 
افزایش ویروس کرونا هشدار می دهند و می گویند که اگر از شیوع این ویروس 
جلوگیری نشود، ممکن است که کشور با کمبود آکسیجن روبه رو شود. از سوی 
دیگر، این مسووالن تأکید دارند که برای مبارزه با موج سوم این ویروس آماده گی 
دارند و برای حل چالش کمبود آکسیجن برخی اقدامات را روی دست گرفته اند. 
این در حالی است که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز روز گذشته بر 
حل چالش کمبود آکسیجن تأکید کرد و گفت که در این زمینه باید با سکتور 
چالش  مدیریت  خاطر  به  برنامه  یک  روی  و  گیرد  هماهنگی صورت  خصوصی 

کمبود آکسیجن کار شود.

مسووالن در اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
افغانستان روز یک شنبه، دوازدهم ثور 
تصریح کردند که حدود ۲۰۰ واسطه 

باربری و تانکرهای مواد نفتی حریق شده 
است. به گفته این مسووالن، براساس 
گزارش های ابتدایی حدود ۲۰ میلیون 

دالر در نتیجه...

۸

آتش سوزی در شمال کابل؛ 
هفت کشته و ۲0 میلیون دالر خسارت

گزینه صفر 
نیروهای امریکایی 

در افغانستان 
عملی خواهد 

شد؟
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شیوع موج سوم کرونا؛



 

با روی کار آمدن اداره بایدن و اعالم بی قیدوشرط خروج سربازان 
روان  ماه  اول  در  ناتو  سربازان  خروج  اعالم  سپس  و  امریکایی 
میالدی، قصه صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان کم کم به 

حاشیه رفته است و طرف ها برای جنگ آماده می شوند.
تمام نشانه ها حاکی از آن است که مذاکرات صلحی که در دوحه 
آغاز شده بود، به بن بست رسیده است و افغانستان در آستانه یک 
جنگ تمام عیار میان نیروهای دولتی و جنگ جویان طالبان قرار 

دارد.
»ترویکای  ماده ای هشدارآمیز کشورهای  اعالمیه چهار  وجود  با 
به  از توسل  بر جلوگیری  به روز جمعه که در آن  توسعه یافته« 
خشونت و زور از جانب طرف های جنگ تأکید شده بود؛ اما در 

میان طالبان هنوز وحدت نظر برای صلح به وجود نیامده است.
در این اعالمیه به روشنی آمده است که این کشورها از حکومتی 

که در اثر زور و خشونت به وجود بیاید، حمایت نمی کنند.
در این اعالمیه از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته شده 
است که گفت وگوهای سازنده را در اولویت قرار بدهند و جنگ 

را متوقف سازند.
این است که طالبان الیه های گوناگون سیاسی،  امر  اما واقعیت 
ایدیولوژیک و جنگی دارند و براساس اطالعات هنوز در میان این 
سه الیه گروه طالبان وحدت نظر درباره صلح و جنگ وجود ندارد.

با وجودی که حوزه جمهوریت برای نشست استانبول که بار بار 
به تعویق افتاد، طرح های مشخصی ارایه کرد؛ اما هنوز از جانب 
طالبان شاهد طرحی نیستیم که بدانیم چشم انداز آینده صلح و 

حکومت داری از نظر طالبان به چه شکل است.
از سوی دیگر، رییس جمهور افغانستان در صحبت های یک ماه 
اخیرش بار بار گفته است که او در کنار 3۵۰ هزار نیروی امنیتی، 
نیروهای جنگ جوی مردمی را بسیج خواهد کرد و در برابر طالبان 

خواهد جنگید.
در کنار آن، شماری از فرماندهان حوزه ضد طالبان نیز به گونه 
آشکار در حال بسیج کردن مردم در گوشه وکنار کشور هستند و 
از مناطق شان دفاع خواهند  اعالم کرده اند که در صورت جنگ 

کرد.
حکومت افغانستان با شماری از این فرماندهان وارد گفت وگو شده 
و قرار است در اثر این گفت وگوها نیروی جنگی بزرگی در کنار 
نیروهای امنیتی کشور بسیج شود و در جنگ های پیش رو ارتش 

افغانستان را یاری رساند.
با وجودی که زلمی خلیل زاد و نماینده گان کشورهای »ترویکای 
توسعه یافته« در دوحه با تیم های گفت وگو کننده دولت افغانستان 
و طالبان دیدار و گفت وگو کرده اند؛ اما در حاشیه این تالش های 

دیپلماتیک، آماده گی ها برای تشدید جنگ ها آغاز شده است.
از  شماری  از  را  نیروهایش  می خواهد  افغانستان  حکومت 
ولسوالی های دوردست عقب بکشد و در مراکز والیت ها و شماری 

از ولسوالی های استراتژیک جابه جا کند.
در کنار آن، عماًل جنگ در شمار زیادی از والیت ها و ولسوالی ها 
جریان دارد و حمله موتربمب در شهر پل علم، مرکز والیت لوگر 
که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن شد، شاید سرآغاز موج 

تازه ای از حمالت مخالفان حکومت به شهرهای کالن باشد.
هرچند هیچ کس تاکنون مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته؛ 
اما حکومت افغانستان طالبان را به دست داشتن در این حمله 

متهم کرده است.
مراکز  به  که  بودند  گفته  مذاکرات دوحه، طالبان  از شروع  پس 
شهرها حمله نخواهند کرد. در یک سال اخیر، هرچند حمالت 
با ماین های کنار جاده ای و چسبکی جریان داشت؛ اما ما شاهد 
حمالت انتحاری و موتربمب به پیمانه سال های گذشته در مراکز 
شهرها نبودیم، حمله با موتربمب به مرکز والیت لوگر می تواند 

نشانه شروع یک جنگ بیهوده و پرتلفات در فصل گرما باشد.
در شرایطی که هم دولت و هم گروه طالبان برای جنگ آماده گی 
می گیرند و دیپلماسی صلح عماًل بی اثر شده است، ایجاب می کند 
تا کشورهای تأثیرگذار منطقه و جهان روی حفظ گفت وگوهای 

صلح تأکید کنند و طرف های جنگ را زیر فشار قرار دهند.
از  مجموعه ای  صلح  گفت وگوهای  می رسد،  نظر  به  که  طوری 
نشست های بی پایان و بی نتیجه ای خواهد بود که به گونه شکلی 
این جا و آن جا برگزار و در کنار آن میدان جنگ نیز داغ نگه داشته 

خواهد شد.
این روند در یک سال گذشته ادامه یافته و امید مردم را به رسیدن 

به یک صلح پایدار و پایان جنگ ویرانگر کم رنگ کرده است.
با وجود تأکید طرف ها هنوز هم فرصت تاریخی صلح و پایان جنگ 
از دست نرفته است. طرف ها از تاریخ بیاموزند و برای شروع جنگی 
که پایانش معلوم نیست، پیش قدم نشوند. در کنار آن، دیپلماسی 
منطقه ای و جهانی با ابتکار کشورهای بزرگ جهان و منطقه برای 
جلوگیری از تشدید جنگ در فصل گرما باید با جدیت ادامه یابد.

آیا دیپلماسی صلح 
شکست خورده است؟

باشنده گان بادغیس در اعتراض به قطع برق، شبکه های مخابراتی 
و بسته بودن بزرگراه ها تظاهرات کردند

۶۱ زندانی در بغالن به مناسبت هشتم ثور رها شدند
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۸صبح، هرات: شماری از ساکنان شهر قلعه  نو، 
مرکز والیت بادغیس، با حضور در یک گردهمایی 
نسبت به قطع شدن برق، شبکه های مخابراتی و 
اعتراض  بادغیس   - هرات  بزرگراه  بودن  مسدود 
یک شنبه،  روز  بادغیس  باشنده گان  کردند. 
دوازدهم ثور، با پرتاب »سنگ و چوب« به سوی 

۸صبح، بدخشان: به مناسبت هشتم ثور سالگرد 
جرم های  به  که  تن   ۶۱ مجاهدین«  »پیروزی 
مختلف در زندان والیت بغالن زندانی بودند، رها 

شدند.
سلیمان اندرابی مدیر عمومی محبس والیت بغالن 

۸صبح، کابل: منابع محلی می گویند که طالبان 
شنبه شب، یازدهم ثور در یک کمین در نزدیکی 
روستای چاکران ولسوالی وردوج والیت بدخشان 
تلفات سنگینی را به نیروهای خیزش مردمی وارد 

کرده اند.
طبق اطالعات منابع مردمی، طالبان در اطراف پل 
ترنک در نزدیکی روستای چاکران مرکز وردوج 
آتش  را  مذکور  پل  می خواستند  و  شده  پنهان 
در  مردمی  خیزش  نیروهای  که  زمانی  و  بزنند 
اطراف پل جمع می شوند، بر آن ها حمله می کنند.
در نتیجه این رویداد هشت نیروی خیزش مردمی 

کشته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده اند.
پل ترنک مناطق دو سوی رودخانه وردوج را به 
هم وصل کرده و از خطوط مهم جنگ به شمار 

می رود.

دروازه ساختمان دفتر والی بادغیس، خواهان وصل 
شدن برق، فعالیت شبکه های مخابراتی و بازگشایی 
مسیر بزرگراه هرات - بادغیس و مسیر ولسوالی 

جوند به شهر قلعه نو شدند.
هفته  یک  جریان  در  که  دارند  ادعا  معترضان 
گذشته بزرگراه هرات - بادغیس به روی رفت وآمد 

می گوید که این افراد به جرم های مختلف زندانی 
بودند که بنا بر حکم ریاست جمهوری و به مناسبت 

هشتم ثور رها شدند.
از  پس  زندانیان  این  رهاسازی  روند  که  گفت  او 

تکمیل مراحل اداری و قانونی انجام شده است.

شماری از زخمیان این رویداد به کلینیک بهارک 
و تعدادی دیگر به فیض آباد انتقال یافته اند.

این در حالی ا ست که در یک رویداد دیگر، پوسته 
حمله  مورد  نیز  ولسوالی  این  در  جال«  »آب 
طالبان قرار گرفته و تلفاتی به نیروهای امنیتی 

وارد شده است.
دادن  از  مقامات حکومتی  بسیار  با وجود تالش 

موترهای باربری مسدود شده است و طالبان برق 
وارداتی ترکمنستان و شبکه های مخابراتی را قطع 

کرده اند.
پی  در  که  دارند  ادعا  رویداد  گواهان  برخی 
شلیک های هوایی نیروهای امنیتی برای پراکنده 
کردن معترضان، دست کم سه نفر به گونه سطحی 
دیدگاه  کرد  روزنامه 8صبح تالش  زخمی شدند. 
مقام های محلی بادغیس را نیز در این مورد جویا 
مخابراتی  شبکه های  مشکالت  دلیل  به  اما  شود، 

موفق به دریافت دیدگاه آنان نشد.
اجرای  از  بادغیس  اداره محلی  ممانعت  دنبال  به 
کنترل  زیر  مناطق  در  ملی«  »دسترخوان  برنامه 
گروه طالبان، این گروه برق وارداتی ترکمنستان و 
شبکه های مخابراتی را قطع کرده و مسیر بزرگراه 
هرات - بادغیس را به روی رفت وآمدهای موترهای 

باربری بست.

محمد اختر که یکی از این آزاد شده ها است ضمن 
عمل  به  دوباره  می گوید  رهایی اش  از  خوشحالی 

جرمی دست نخواهد زد.
این زندانیان می گویند به زنده گی عادی برمی گردند 

و دیگر عمل جرمی انجام نخواهند داد.

اطالعات خودداری کرده اند.
وردوج بر سر راه بهارک فیض آباد و ولسوالی های 
جنگ  استراتژیک  مناطق  از  و  بدخشان  شرقی 

به شمار می رود.
این ولسوالی از مراکز اصلی فعالیت طالبان است و 
بار بار میان نیروهای درگیر دست به دست شده 

است.

کرده  تأیید  تخار  پولیس  بدخشان:  ۸صبح، 
است که پیرم قل ضیایی فرمانده مشهور جهادی 
و عضو پیشین مجلس نماینده گان در ولسوالی 

رستاق والیت تخار کشته شده است.
روز  تخار  پولیس  سخنگوی  اسیر،  خلیل 
یک شنبه، دوازدهم ثور به روزنامه 8صبح مرگ 
از  ضیایی  که  گفت  او  کرد.  تأیید  را  ضیایی 

همکاران نزدیک نیروهای امنیتی بود.
برخی از منابع محلی از والیت تخار می گویند 
که این محلی فرمانده در اثر انفجار ماین کشته 

شده است.
چگونه گی  هنوز  که  می گوید  اما  اسیر  خلیل 
کشته شد پیرم قل معلوم نیست و جزئیات را به 

زودی ارائه خواهد کرد.
که  بود  قدرتمند  محلی  فرماندهان  از  پیرم قل 

بیش از ۴۰۰ فرد مسلح زیر کنترول داشت.
پیرم قل متهم به قاچاق مواد مخدر، کشتارهای 

هدفمند و باج گیری نیز بود.
او در دور پانزدهم مجلس نماینده گان عضویت 

این مجلس را نیز داشت.

پیرم قل ضیایی فرمانده محلی قدرتمند در تخار کشته شد

هشت نیروی خیزش مردمی در کمین طالبان در وردوج بدخشان کشته شدند



عبداالحمد حسینی 

یافته های سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان نشان می دهد که آمار 
بی جاشده گان داخلی در کشور بار دیگر سیر صعودی گرفته است. به گفته این 

نهاد، از سال های 2016 تا 2018 میالدی ساالنه یک میلیون نفر در افغانستان بی جا شده اند. 
هرچند این آمار در 2019 میالدی 26 درصد کاهش یافته بود؛ اما بار دیگر در 2020 حدود 16 درصد 

افزایش یافته است.

بین المللی  سازمان  یافته های 
نشان  افغانستان  در  مهاجرت 
می دهد که آمار بی جاشده گان 
داخلی در کشور بار دیگر سیر 
گفته  به  است.  گرفته  صعودی 
 ۲۰۱۶ سال های  از  نهاد،  این 
یک  ساالنه  میالدی   ۲۰۱8 تا 
این  هرچند  شده اند.  بی جا  افغانستان  در  نفر  میلیون 
بود؛  یافته  کاهش  درصد   ۲۶ میالدی   ۲۰۱9 در  آمار 
افزایش یافته  بار دیگر در ۲۰۲۰ حدود ۱۶ درصد  اما 
است. براساس آمارهای این نهاد، نزدیک به پنج میلیون 
 78 که  دارند  وجود  افغانستان  در  داخلی  بی جاشده 
درصدشان به دلیل جنگ و ناامنی بی جاشده اند. از میان 
این بی جاشده گان، حدود 3۰۰ هزار نفرشان در خیمه ها 
و  مهاجرین  وزارت  می کنند.  زنده گی  باز  مکان های  و 
اما می گوید که شمار بی جاشده گان  عودت  کننده گان 
در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است. این 
روان  سال  جریان  در  خشونت ها  که  است  حالی  در 
به  که  می رود  احتمال  و  است  گرفته  شدت  میالدی 
سازمان  این،  از  پیش  شود.  افزوده  بی جاشده گان  آمار 
عفو بین الملل هشدار داده بود که دست کم چهار میلیون 
بی جاشده در افغانستان به دلیل بحران کرونا به کمک 

فوری نیاز دارند.

IOM-( افغانستان  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان 
Afghanistan( روز یک شنبه، دوازدهم ثور نتیجه  دور 
یازدهم یافته هایش در مورد شمار بی جاشده گان کشور 
را نشر کرد. این بررسی در جریان ماه جون سال ۲۰۲۰ 
و  احصاییه  اداره  با  هماهنگی  در  سال  همان  پایان  تا 
انجام  معلومات و وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
شده است. در جریان این بررسی ها با 7۲ هزار و ۲9۰ 
و 3۴  ولسوالی  از ۴۰۱  قریه   ۵9۶ و  هزار   ۱۲ در  تن 
والیت مصاحبه شده است. براساس یافته های این نهاد، 
تا آخر ۲۰۲۰ میالدی چهار میلیون و  از سال ۲۰۱۲ 
۱9۶ هزار و 878 تن به کشور بازگشته اند. هم چنان پنج 
میلیون و 7۶۶ هزار و 9۴۱ تن از بی جاشده گان نیز در 
همین جریان دوباره به محل اصلی شان برگشته اند. در 
کنار این، سه میلیون و ۲۲ هزار و 889 نفر در جریان 
و  کرده  اند  مهاجرت  کشور  از  خارج  به  سال ها  همین 

آمارهای وزارت صحت عامه نشان می دهد که میزان 
مبتالیان کرونا با گذشت هر روز افزایش می یابد. در 
جریان یک هفته اخیر، بیش از یک هزار و ۲۰۰ بیمار 
کرونایی شناسایی شده و ۵۰ تن دیگر جان باخته اند. 
مسووالن در این وزارت از افزایش ویروس کرونا هشدار 
ویروس  این  شیوع  از  اگر  که  می گویند  و  می دهند 
کمبود  با  کشور  که  است  ممکن  نشود،  جلوگیری 
مسووالن  این  دیگر،  سوی  از  شود.  روبه رو  آکسیجن 
تأکید دارند که برای مبارزه با موج سوم این ویروس 
آکسیجن  کمبود  چالش  برای حل  و  دارند  آماده گی 
برخی اقدامات را روی دست گرفته اند. این در حالی 
است که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز 
تأکید  آکسیجن  کمبود  چالش  حل  بر  گذشته  روز 
کرد و گفت که در این زمینه باید با سکتور خصوصی 
خاطر  به  برنامه  یک  روی  و  گیرد  صورت  هماهنگی 

مدیریت چالش کمبود آکسیجن کار شود.
با آن که از زمان شیوع ویروس کرونا یک سال و دوماه 
بار  تاکنون سه  ویروس  این  به  ابتال  میزان  می گذرد، 
افزایش چشم گیری یافته است. مسووالن وزارت صحت 
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به  می شوند  نفر  و 9۵۴  هزار  که 399  درصدشان   ۱3
کشورهای اروپایی رفته اند.

تغییرات  داخلی  بی جاشده گان  آمار  در  حال،  این  با 
آن چنانی نیامده است. براساس یافته هایی که از طریق 
سیستم ردیابی بی جاشده گان )DTM( ثبت شده است، 
تن  و ۲77  هزار  و 937  میلیون  در حال حاضر چهار 
بی جاشده در کشور حضور دارند. از این میان سه میلیون 
و 8۵8 هزار و 7۵۲ تن که 78 درصد مجموع آمار را 
تشکیل می دهند، به دلیل جنگ بی جاشده اند. افزون بر 
این، یک میلیون و 78 هزار و ۵۲۵ تن دیگر نیز که ۲۲ 
به دلیل حوادث طبیعی  را شامل اند،  باقی مانده  درصد 
محل اصلی سکونت شان را ترک کرده اند. از میان این 
درصد  حدود ۱9  که  تن شان  و 878  هزار  آمار، 9۵۴ 
مجموع آمار بی جاشده گان است، در هرات مسکن گزین 
در  نیز  بیجاشده گان  از  تن   ۲8 و  هزار   ۲83 شده اند. 
می کنند.  زنده گی  باز  فضای  در  و  غیررسمی  ساحات 

عامه می گویند که موج سوم ویروس کرونا از شرق به 
طرف غرب در حرکت است. این مسووالن تأکید دارند 
که میزان شیوع این ویروس نسبت به هفته گذشته، از 
چهار درصد به ده درصد افزایش یافته است. براساس 
آمارهای وزارت صحت عامه، در جریان یک هفته اخیر 
یک هزار و ۲73 بیمار کرونایی در کشور شناسایی و 
۵۰ بیمار دیگر جان باخته اند. این در حالی است که 
یک هفته پیش یک هزار و ۱۱7 بیمار شناسایی شده 
و ۴7 بیماری دیگر جان باخته بودند. دستگیر نظری، 
ثور در  این وزارت روز یک شنبه، دوازدهم  سخنگوی 
حاضر  حال  در  که  گفت  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
تعداد واقعات مثبت این ویروس در حال افزایش است 
با هماهنگی  تا  و وزارت صحت عامه در تالش است 

سکتورها تعداد واقعات مثبت را کنترل کند.
خاطر  عامه  وزارت صحت  سخنگوی  دیگر،  جانب  از 
نشان کرد که این وزارت به خاطر تولید و فراهم کردن 
آکسیجن به تمامی بستر هایی که در سطح شفاخانه های 
کشور موجود است، آماده گی دارد. دستگیر نظری افزود 
این بدان معنا است که اگر یک شفاخانه ۲۰۰ بستر 

براساس یافته های این نهاد، دو سوم بی جاشده گان در 
والیت اصلی شان پناه گرفته اند.

به گفته سازمان بین الملل مهاجرت در افغانستان، شمار 
بی جاشده گان داخلی به دلیل جنگ و حوادث طبیعی در 
این کشور در جریان سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱8 میالدی 
یک میلیون نفر بود؛ اما این آمار در سال ۲۰۱8 اندکی 
افزایش و سپس در سال ۲۰۱9 حدود ۲۶ درصد کاهش 
در  بی جاشده گان  آمار ساالنه  این حال،  با  است.  یافته 
۲۰۲۰ میالدی بار دیگر ۱۶ درصد افزایش یافته است 
و احتمال می رود که با توجه به افزایش خشونت ها در 
۲۰۲۱، شمار بی جاشده گان بیش تر شود. گفتنی است 
تن   ۱۵۰ و  هزار   8۶۴ میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  که 
بی جاشده اند. سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان 
هلمند،  پایان ۲۰۲۰، هرات،  تا  که  است  تصریح کرده 
بی جاشده گان  بیش ترین  قندهار  و  ننگرهار  کابل،  بلخ، 

را داشته اند.

داشته باشد، وزارت صحت عامه برای ۱۰۰ بستر آن 
آکسیجن در نظر گرفته است. با آن هم، او هشدار داد 
که اگر واقعات مثبت به یک باره گی بلند برود، کشور 
نظری  آقای  شد.  خواهد  روبه رو  آکسیجن  کمبود  با 
در  آکسیجن  تولید  برای  وزارت  این  که  کرد  تصریح 
شفاخانه ها نیز یک سلسله اقدامات را انجام داده است. 
تولید  پالن های  مجموع  »در  گفت:  او  این،  بر  افزون 
آکسیجن را در یک تعداد شفاخانه ها فعال ساختیم. در 
تعدادی از شفاخانه ها کار جریان دارد و تولید آکسیجن 
فعال می شود. هماهنگی با سکتور خصوصی در قسمت 
استفاده و تولید آکسیجن جریان دارد. این سکتورها 

همکاری می کنند.«
با این حال، دستگیر نظری بیان کرد که این وزارت 
برنامه های  از شیوع موج سوم کرونا،  برای جلوگیری 
حالی  در  او  است.  گرفته  دست  روی  را  آگاهی دهی 
شیوع  از  که  می کند  اشاره  آگاهی دهی  برنامه  به 
ویروس کرونا بیش تر از یک سال زمان گذشته است 
نگرفته اند.  را جدی  این ویروس  تاکنون  و شهروندان 
شهروندان  از  عامه  صحت  وزارت  بارها  وجودی که  با 
خواسته است که برای جلوگیری از شیوع این ویروس، 
توصیه های صحی را در نظر بگیرند و از ماسک افتاده 
کنند، شهروندان اما نسبت به این خواست ها بی توجه 
برخی  روزها  این  جریان  در  دیگر،  سوی  از  بوده اند. 
برای  است  قرار  گویا  که  بود  رسیده  نشر  به  شایعات 
دانشگاه ها  و  ویروس کرونا، مکاتب  کنترل موج سوم 
تعطیل شود. وزارت صحت عامه اما اعمال قرنطین را 
رد کرد و گفت که در حال حاضر کشور در وضعیتی 
قرار نگرفته است که قرنطین اعمال شود. با این همه، 
او از شهروندان خواست که برای جلوگیری از موج سوم 
این ویروس، واکسین کرونا را دریافت کنند. هم اکنون 
روند تطبیق این واکسین باالی اقشار مختلف جامعه 
این وزارت در تمامی مراکز صحی  آغاز شده است و 

افراد باالی ۱8 سال را واکسین می کند.
پیش تر  عامه  صحت  وزارت  که  است  حالی  در  این 

شمار  کننده گان:  عودت  و  مهاجرین  وزارت 
بی جاشده گان کاهش یافته است

و عودت  مهاجرین  وزارت  در  دیگر، مسووالن  از سوی 
کننده گان می گویند که شمار بی جاشده گان داخلی در 
سید  است.  یافته  کاهش  گذشته  سال های  با  مقایسه 
روز  وزارت،  این  انصاری، مشاور مطبوعاتی  عبدالباسط 
یک شنبه، دوازدهم ثور به روزنامه 8صبح گفت که شمار 
بی جاشده گان داخلی در گذشته به حدود پنج میلیون 
نفر می رسید؛ اما این بی جاشده گان دوباره مسکن گزین 
شده اند و در حال حاضر با توجه به کاهش آمار ساالنه، 
شمار بی جاشده گان به سه تا چهار میلیون نفر می رسد. 
او افزود که آمار کنونی نسبت به پنج سال پیش کاهش 
 ۲۰۲۱ سال  اول  ربع  در  آمار  این  و  می دهد  نشان  را 

میالدی کم تر شده است.
دارد؛  وجود  جنگ  هرچند  که  گفت  انصاری  آقای 
بهتر  مراتب  »به  به گذشته  نسبت  قریه ها  اما وضعیت 
شده است«. به گفته او، درگیری ها اولین آسیب را به 
به  که  است  کرده  تالش  وزارت  این  و  می رساند  مردم 
بی جاشده گان کمک ها را در همکاری با نهادهای همکار 
ارایه کند. با این حال، او کمک ها را بسنده نمی خواند؛ 
زیرا به گفته آقای انصاری، این کمک ها تنها یک بار در 
اختیار بی جاشده گان قرار می گیرد و این وزارت مجبور 
است که نوبت بعدی به بی جاشده گان تازه تمرکز کند. با 
این حال، او تصریح کرد که در جریان کمک های اخیر، 
بسته های کمکی به گونه نقدی و به صورت مستقیم در 

اختیار بی جاشده گان قرار گرفته است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل هشدار داده بود که 
دست کم چهار میلیون بی جاشده در کشور به دلیل شیوع 
ویروس کرونا به کمک فوری حکومت و جامعه جهانی 
دارند. گفتنی است که در حال حاضر درگیری ها  نیاز 
شدت یافته و دامنه آن به 33 والیت رسیده است. تنها 
از  بیش  میالدی،  روان  سال  اول  روز   ۱۰۰ جریان  در 
هفت هزار نظامی و غیرنظامی در جنگ افغانستان کشته 
شده اند. این درگیری ها بیش تر در حوزه جنوب، به  ویژه 

در والیت های قندهار و هلمند رخ داده است.

نزدیک به چهار میلیون نفر به دلیل جنگ 
خانه های شان را ترک کرده اند

حکومت از کمبود آکسیجن نگران است
شیوع موج سوم کرونا؛

اعالم کرده بود که کارمندان صحی، نیروهای امنیتی 
و کارمندان رسانه ها را در اولویت قرار داده است و این 
طیف را واکسین می زند. اکنون این روند عام شده است 
و واکسین باالی تمامی افراد جامعه، به ویژه کسانی که 
بیماری های مزمن مثل بیماری قلبی، شکر و تنفسی 
اما تنها به زنان  دارند، تطبیق می شود. در این میان 

شیرده و حامله واکسین تطبیق نمی شود.
از سوی دیگر، روز گذشته نشست مشورتی به ریاست 
گفته  نشست  این  در  شد.  برگزار  غنی  محمداشرف 
شده است که موج سوم ویروس کرونا از شرق به غرب 
در حرکت است و بیش ترین مورد آن در والیت های 
به ثبت رسیده  لغمان، قندهار و کابل  ننگرهار، کنر، 
این  در  که  است  گفته  ریاست جمهوری  ارگ  است. 
نشست رییس جمهور با شماری از متخصصان صحی 
افغان مقیم امریکا و اروپا مشورت کرده و بر عالوه روی 
هماهنگی بیش تر در راستای مبارزه با موج سوم کرونا، 
تطبیق واکسین، رساندن آکسیجن و تجهیز شفاخانه ها 
بحث شده است. رییس جمهور در این نشست بر حل 
چالش کمبود آکسیجن تأکید کرده و گفته است که در 
این زمینه باید همکاری سکتور خصوصی جلب و روی 
یک برنامه به خاطر مدیریت چالش کمبود آکسیجن 
کار شود. هم چنان آقای غنی تصریح کرده است که 
صورت  اولویت بندی  کرونا  واکسین  تطبیق  در  باید 
گیرد و بخش های آسیب پذیر در اولویت قرار بگیرند. 
این در حالی است که وزارت صحت عامه برخالف سایر 
کشورها، واکسین را در نخست باالی کارمندان صحی، 
رسانه ها  کارمندان  و  آموزگاران  امنیتی،  نیروهای 
وزارت صحت  تاکنون  که  است  گفتنی  کرد.  تطبیق 

عامه حدود ۴۰۰ هزار نفر را واکسین کرده است.
حوت  پنجم  در  کرونا  ویروس  مثبت  مورد  نخستین 
سال ۱398 در والیت هرات به ثبت رسید. پس از آن، 
تاکنون  و  یافت  این ویروس در کل والیات گسترش 
۶۰ هزار و 388 تن به این ویروس مبتال شده اند. از 
این میان، دو هزار و ۶۴۲ تن جان باخته و ۵3 هزار و 
39۱ تن دیگر بهبود یافته اند. در حال حاضر چهار هزار 
و ۲۵۵ مورد فعال در کشور وجود دارند. گفتنی است 
که نوع جهش یافته ویروس کرونا نیز در افغانستان در 
حال گردش است و سبب شده است که موارد مثبت 

این ویروس بیش تر شود.

حسیب بهش



دلیل ممنوعیت قاچاق معادن و مواد مخدر، به نظر 
نمی رسد که گروه طالبان بتواند به منابع مالی باثبات 
برای تمویل این جنگ دست یابد. میزان درآمد این 
گروه از عشر و زکات هم در سطحی نیست که بتواند 

جنگ طوالنی این گروه با دولت را تأمین کند.
ادامه  مخالف  افغانستان  مردم  آن که  همه  از  مهم تر 
جنگ هستند و در صورت شروع فاز تازه جنگ بین 
این  کرد.  خواهند  دولت حمایت  از  طالبان،  و  دولت 
حمایت می تواند در دو شکل سیاسی و نظامی انجام 

پذیرد و پایان جنگ را به نفع دولت رقم بزند.
مردم افغانستان زنده گی در سایه »امارت اسالمی« را 
تجربه کرده اند و از آن خاطره خوش ندارند. برای مردم 
تنها همین خاطره بد کافی است که در جنگ بین 
دولت و طالبان از دولت پشتی بانی کنند. البته معنای 
این پشتی بانی آن نیست که دولت کنونی مطلوب ترین 
دولت برای مردم است؛ اما در مقام انتخاب، فعاًل گزینه 

بهتر از آن برای مردم موجود نیست.
اشرف غنی به عنوان رییس جمهور نیک می داند که 
شود،  دولت  با  تازه جنگ  فاز  وارد  طالبان  گروه  اگر 
خواهد  پشتی بانی  مردم  سوی  از  او  اداره  زیر  دولت 
شد. به همین دلیل است که اشرف غنی زیاد نگران 
تقدیر خود تصور  را در  این جنگ نیست و شکست 
اعتماد به نفس ریشه در  این  نمی کند. بخش بزرگ 
همین آگاهی از آماده گی مردم برای مقاومت در برابر 

گروه طالبان دارد.
برای  که  است  مدت ها  محلی  فرماندهان  از  بعضی 
دولت  می گیرند.  آماده گی  طالبان  گروه  با  جنگ 

طالبان در جنگ با دولت شانس پیروزی ندارند
دوشنبه

شماره 3593

13 ثور 1400
3 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

4

از  انتخاب گروه طالبان پس  با دولت، بدترین  جنگ 
افغانستان است. شانس  از  خروج سربازان بین المللی 
گروه طالبان برای پیروزی در این جنگ تقریباً صفر 
فعلی  این جنگ حتا می تواند جایگاه سیاسی  است. 

گروه طالبان در آینده افغانستان را آسیب بزند.
دولت از نگاه نیروی نظامی از هر حیث در موقعیت 
برتر نسبت به گروه طالبان قرار دارد. این برتری هم 
در تعداد، هم در آموزش و مهارت و هم در امکانات و 
تسلیحات این نیروها دیده می شود. تنها مدیریت سالم 
تازه  فاز  در  دولت  پیروزی  که  است  نیاز  نیروها  این 

جنگ را ضمانت کند.
دولت افغانستان به  شمول نیروهای مسلح آن، مورد 
حمایت جامعه جهانی است. از این رو، دست دولت در 
تأمین نیازهای مالی و تسلحیاتی آن، از مراجع بیرونی 

است.  آگاه  ترتیبات  این  از 
تردیدی نیست که دولت برای 
جلوگیری از سقوط والیات و 
یا ولسوالی های مهم به دست 
فرماندهان  این  از  طالبان، 
همکاری  کرد.  خواهد  حمایت 
متقابل دولت و شبه  نظامیان ضد 
طالب، طبیعی است که تالش طالبان برای »فتح« را 

دشوار خواهد ساخت.
از جانب دیگر، شانس رهبری دولت نسبت به رهبری 
گروه ها،  با  سیاسی  معامله  انجام  برای  طالبان  گروه 
احزاب و کنش گران ناراض از دولت بسیار زیاد است. 
کسانی که در جبهه سیاسی مخالف دولت قرار دارند، 
هیچ گاه آماده پذیرش »امارت اسالمی« به عنوان نظام 
نیستند.  کنونی  اسالمی  دولت جمهوری  برای  بدیل 
بازگشت  و  دولت  سقوط  بیم  که  شرایطی  در  آن ها 
طالبان به قدرت متصور باشد، در کنار دولت خواهند 
ایستاد. این یک شانس طالیی برای دولت است که 

گروه طالبان از آن نیز محروم است.
طبق آنچه در باال به صورت فشرده مورد اشاره قرار 
بدترین  دولت،  با  جنگ  که  گفت  می توان  گرفت، 
انتخاب گروه طالبان پس از خروج سربازان خارجی از 
افغانستان است. هیچ نشانه روشنی از احتمال پیروزی 
دولت  با  گروه  این  جنگ  تازه  فاز  در  طالبان  گروه 
مشاهده نمی شود. حتا این جنگ می تواند فرصت های 
در  گروه  این  مشارکت  برای  که  را  کنونی  سیاسی 
قدرت فراهم شده است، با خطر نابودی روبه رو کند. 
در حال حاضر، افکار عمومی برای صلح با گروه طالبان 
و مشارکت این گروه در قدرت کاماًل مساعد است؛ اما 
در صورت تالش این گروه برای ادامه جنگ و سقوط 
گروه  این  زیان  به  وضعیت  این  است  ممکن  دولت، 

تغییر کند.

کاماًل باز است. این شانس اما برای گروه طالبان وجود 
ندارد.

هم  دولت  با  طالبان  گروه  جنگ  دینی  مشروعیت 
این حیث، هیچ  از  بارها زیر سوال قرار گرفته است. 
کشور اسالمی جرأت حمایت علنی از جنگ این گروه 
با دولت افغانستان را ندارد. پای گروه طالبان از این 

جهت نیز در جنگ با دولت می لنگد.
پاکستان که متهم به حمایت از گروه طالبان است، نیز 
توان همکاری مالی و تسلیحاتی طوالنی مدت با طالبان 
را نخواهد داشت. ضمن آن که این کشور به عنوان عضو 
کامل  بازگشت  از  توسعه یافته«  »ترویکای  مکانیسم 

طالبان به قدرت حمایت نمی کند.
تنها درآمد گروه طالبان برای تمویل جنگ این گروه 
با دولت، مواد مخدر، معادن و عشر و زکات است. به 

نیروهای مسلح امریکا بزرگ ترین نیروی نظامی جهان 
تعداد  و  اختصاصی  بودجه  میزان  امکانات،  نظر  از 
برعهده  نیروها  این  ریاست  است.  نظامی  پرسونل 
دفاع  وزارت  از طریق  که  است  امریکا  رییس جمهور 
در  دفاع  وزیر  می کند.  تعیین  را  نظامی  سیاست های 
سلسله مراتب نظامی، شخص دوم پس از رییس جمهور 

محسوب می شود.
نیروهای نظامی امریکا بعد از حمله شبکه القاعده به 
تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  به  اسامه بن الدن  رهبری 
براساس فرمان جورج دبلیو  نیویورک و واشنگتن،  به 
بوش، رییس جمهور وقت امریکا و به هدف از بین بردن 
القاعده، طالبان و حامیان آن ها وارد خاک افغانستان 
شدند. از تاریخ صدور فرمان حمله )7 اکتوبر ۲۰۰۱( 
آمار  و  ارقام  براساس  سال ۲۰۱۴،  دسامبر  اواخر  الی 
نشر شده، بیش از ۴۰۰۰ سرباز آیساف و پیمان کاران 
که  شدند  کشته  افغانستان  جنگ  در  آن  غیرنظامی 

امریکا با ۲3۶۵ قربانی در صدر این فهرست قرار دارد.
ناتو  پس از ۱3 سال جنگ، در سال ۲۰۱۴ امریکا و 
به عملیات جنگی مستقیم در افغانستان پایان دادند 
و مسوولیت های امنیتی را به دولت افغانستان واگذار 
کردند. از این تاریخ به بعد، صفحه جدیدی در جنگ 
افغانستان باز شد. بعد از پایان مأموریت رزمی نیروهای 
آیساف، این نیروها نقش آموزشی و حمایتی نیروهای 
افغان را برعهده گرفتند. براساس توافق  افغانستان و ناتو 
در سال ۲۰۱۴، تعداد نیروهای آیساف از ۱۵۰ هزار نفر 

به ۱۵ هزار نفر کاهش پیدا کرد.
مورد  در  امریکا  پیشین  جمهور  رییس  اوباما،  بارک 
را  طرحی  افغانستان،  از  کشورش  نیروهای  خروج 
از سال ۲۰۱۴ ده  بعد  آن،  همه گانی کرد که مطابق 
هزار سرباز امریکایی در افغانستان باقی می ماندند که با 
گذشت دو سال، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۶، این نیروها 

نیز از افغانستان خارج می شدند.
ما  »امسال،  گفت:  خود  سخنرانی  در  اوباما  آقای 
طوالنی ترین جنگ امریکا را مسووالنه به پایان خواهیم 
رساند.« وی افزود: »فکر می کنم امریکایی ها فهمیده اند 
آسان تر  آن  دادن  پایان  از  جنگ  کردن  شروع  که 
به  را  این طرح  اوباما عملی ساختن  آقای  اما  است.« 

نظامی امریکا در افغانستان است.
به عنوان یک تجربه  ویتنام  از  امریکایی ها  ۲- خروج 
سیاه در تاریخ مبارزات بیرون مرزی این کشور محسوب 
می شود. بعد از خروج امریکا از ویتنام، این کشور به 
دست کمونیسم افتاد و برای امریکا شکست و درس 
با  ویتنام  جنگ  آن که  وصف  با  شد.  محسوب  عبرت 
جنگ افغانستان شباهت کم تر و وجوه افتراق بیش تر 
دارد؛ این دو جنگ، یک شباهت برجسته نیز دارد که 
هر دو جنگ »انتخابی« بود. اما جنگ ویتنام در اوج 
جبهه  دو  نظامی  صف آرایی  فضای  در  و  سرد  جنگ 
افغانستان  جنگ  که  حالی  در  گرفت؛  صورت  مقابل 
در  شد.  آغاز  کوچک  گروه  یک  شکست  هدف  به 
جنگ ویتنام، امریکا به خاطر گسترش امپریالیسم و 
وارد جنگ  کشور  آن  کمونیستی شدن  از  جلوگیری 
شد و بیش از نیم میلیون سرباز را به تنهایی به جنگ 
فرستاد؛ در حالی که جنگ افغانستان این جنبه های 

ایدیولوژیکی و نظامی گری را نداشت.
خروج امریکا از ویتنام در نتیجه تنفر مردم از این جنگ 
و فشار افکار عمومی امریکا صورت گرفت، مالیات جنگی 
بر مردم امریکا وضع شد و تظاهرات های گسترده در 
داخل امریکا صورت گرفت؛ در حالی که افکار جامعه 
امریکا در حمایت از حضور نیروها در افغانستان و حفظ 

دست آوردها در این کشور است.
قدرت  و  بی پایان  ثروت  که  عنوان کشوری  به  امریکا 
بی پایان دارد، یک بار دیگر در تاریخ مبارزاتش شکست 

ثبت نمی کند.
سال  در  طرف  دو  عراق،  بر  امریکا  حمله  از  بعد   -3
۲۰۱۰ به توافق رسیدند که نیروهای امریکایی از عراق 
خارج شوند. به تاریخ ۱8 دسامبر ۲۰۱۱ آخرین سرباز 
امریکایی خاک عراق را ترک کرد؛ اما دوباره امریکا به 
بهانه مبارزه با داعش، نیروهایش را از سوریه به خاک 
عراق انتقال داد و در چندین پایگاه جابه جا کرد. حضور 
نیروهای امریکایی در خاک عراق در حالی ادامه دارد 
که پارلمان عراق به خروج آنان رای داده است. هم چنان 
مردم عراق خواستار خروج نیروهای امریکایی هستند 
و این گونه، بهانه ای برای حضور در عراق نمانده است. 
دولت عراق اصرار به خروج نیروهای امریکایی دارد؛ اما 
امریکایی ها به خواست نظام عراق احترام نگذاشته اند و 
مایل به خروج نیستند؛ حتا در بدل خروج شان، خواستار 

جبران خسارت پایگاه ها و مصارف شان در عراق شدند.
۴- براساس گزارش سال ۲۰۰7 پنتاگون، امریکا در 39 
کشور پایگاه نظامی و در ۱۴۰ کشور ایستگاه های نظامی 
دارد. از این جمله، می توان به پایگاه های امریکا در آلمان 
 ۱۲۴( جاپان  ایتالیا،  بزرگ(،  و  کوچک  پایگاه   ۲7۰(
پایگاه( و کوریای جنوبی اشاره کرد. وقتی هدف حضور 

امنیتی دوجانبه مشروط ساخت؛  موافقت نامه  امضای 
آن  امضای  از  کرزی  جمهور  رییس  که  توافق نامه ای 
خودداری کرد. در آن زمان، دولت افغانستان از طرح 
خروج امریکا استقبال کرد و تأکید داشت که افغان ها به 

جایی رسیده اند که از خاک خود دفاع کنند.
روز  در  افغانستان  و  امریکا  میان  امنیتی  موافقت نامه 
دوم کاری حکومت وحدت ملی امضا شد. براساس این 
موافقت نامه، در حدود ۱۲ هزار نیروی ناتو و امریکا زیر 
نام حمایت قاطع در افغانستان حفظ شدند. امضای این 
نقش  قضایی،  مصونیت  امریکایی  نیروهای  به  پیمان 
داد.  را  افغان  نیروهای  و حمایتی  تدارکاتی  آموزشی، 
در ابتدای ریاست جمهوری دونالد ترمپ، در اوایل سال 
۲۰۱7، تعداد سربازان امریکایی در افغانستان نه تنها 
کاهش نیافت؛ بلکه تا مرز ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. 
توافق نامه مشروط طالبان و امریکا که در سال ۲۰۲۰ 
در دوحه قطر به امضا رسید، خروج نیروهای امریکایی 
از افغانستان را تا ۱۴ ماه پس از امضای آن موافقت نامه 

الزامی دانسته است.
بعد از شکست ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری و به 
قدرت رسیدن جو بایدن، کاخ سفید اعالم کرد که روند 
خروج از اول ماه می آغاز می شود و الی ۱۱ سپتامبر 
آن  »وقت  گفت:  بایدن  جمهور  رییس  می یابد.  ادامه 
رسیده است که طوالنی ترین جنگ امریکا پایان یابد و 
نیروهای امریکایی از افغانستان به خانه برگردند.« آقای 
نابودی  را  افغانستان  باالی  امریکا  حمله  هدف  بایدن 

اسامه بن الدن و شکست القاعده عنوان کرد.
بعد از حمله امریکا به افغانستان، این دومین بار است 
شدت  به  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  که 
داغ شده و مردم افغانستان را نسبت به فروپاشی نظام، 
جنگ های داخلی و نابودی تأسیسات و ارزش های دو 

دهه اخیر نگران کرده است.
گزینه  طرح  )آیا  سوال  این  جواب  نویسنده،  دید  از 
خواهد  عملی  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  صفر 
شد؟( نخیر است. امریکا به خاطر حضور نظامی اش در 
کشورهای کوچکی چون افغانستان، همیشه بهانه  دارد. 

معطوف به نکات ذیل می توان دالیل آن را برشمرد.
۱- در جنگ افغانستان بیش از ۲۴۰۰ سرباز امریکایی 
این  سال ۲۰۰9،  از  بعد  دادند.  دست  از  را  جان شان 
زیرساخت های  ایجاد  صرف  را  دالر  میلیاردها  کشور 
دایمی در افغانستان کرد؛ از جمله می توان به هزینه 
هوایی  میدان  نظامی  تأسیسات  دالری  میلیارد   ۱۶
بین المللی قندهار، مصرف ده ها میلیارد دالری در اعمار 
تأسیسات پایگاه هوایی بگرام و سایر پایگاه ها و خرید 
صدها جریب زمین اطراف این پایگاه ها از مردم محلی 
اشاره کرد. این همه نشان دهنده حضور طوالنی مدت 

و  تروریسم  با  مبارزه  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
شکست القاعده باشد، هدف حضورشان در کشورهای 
امن و پیش رفته مانند آلمان و جاپان چیزی جز کنترل 

تمام کشورها به عنوان قدرت برتر دنیا نیست.
نگاه  کشورها  در  امریکا  پایگاه های  فهرست  به  وقتی 
حضور  امریکا  که  می رسیم  نتیجه  این  به  کنیم، 

نظامی اش را در خاک افغانستان صفر نمی کند.
افزایش تنش  امریکا،  ایران و  با توجه به دشمنی   -۵
میان امریکا و روسیه و تشدید رقابت تجارتی و دریایی 
موقعیت  بهترین  افغانستان  چین،  و  امریکا  میان 
جغرافیایی برای پیش برد این رقابت ها و سنگری برای 
از  با خروج  امریکا  است.  این کشور  آینده  برنامه های 
مهار  برای  مکان  بهترین  نمی خواهد  افغانستان  خاک 

ایران را از دست بدهد.
برخی ها باورمند هستند که امریکا براساس توافق نامه با 
گروه طالبان نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. 
به  امریکا  طرف  یک  از  که  گفت  می توان  مقابل  در 
مطابق  است؛ چون  نمانده  متعهد  توافق نامه  آن  مفاد 
تمامی   ۲۰۲۱ سال  می  ماه  تا  باید  توافق نامه  آن 
نیروهایش را از افغانستان خارج می کرد. از طرف دیگر، 
کرده اند،  نقض  را  زیادی  موافقت نامه های  امریکایی ها 
افغانستان  میان  دوجانبه  امنیتی  موافقت نامه  مانند 
و امریکا مبنی بر حضور نیروهای امریکایی در خاک 
افغانستان الی سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن و حمایت از 
و  عراق  میان حکومت  موافقت نامه  و  افغانستان  نظام 
امریکا مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از خاک عراق. 
دلیل نقض چنین موافقت نامه ها عدم موجودیت توازن 

قوا و قدرت میان دو طرف است.
امریکا در زمان رییس جمهور بوش به افغانستان حمله 
را  نیروها  این  برنامه خروج  اوباما  کرد. رییس جمهور 
الی  اعتبار  با  موافقت نامه  افغانستان  دولت  با  و  اعالن 
ترمپ  آقای  کرد.  امضا  را  آن  از  فراتر  و  سال ۲۰۲۴ 
پایان  به  وعده  انتخاباتی اش  کمپاین های  زمان  در 
جنگ های ابدی امریکا داد؛ اما بعد از به قدرت رسیدن، 
افزایش  درصد   ۵۰ افغانستان  در  را  نیروهایش  تعداد 
داد. آقای ترمپ مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج 
و  نگرفت  جدی  را  کشور  آن  از  امریکایی  نیروهای 
اکنون  امریکا شد.  خواهان جبران خسارت و مصارف 
قبلی،  استراتژی های  همانند  بایدن  جمهور  رییس 

برنامه هایش را تطبیق می کند.
در  امریکایی  نیروهای  اندک  تعداد  حضور  اکنون 
افغانستان در صف آرایی جنگی با مخالفان دولت قابل 
محاسبه نیست؛ اما حضور حتا یک سرباز امریکایی به 
مفهوم پوشش بزرگ ترین قدرت نظامی دنیا است که 

قطعاً انتخاب گزینه صفر عملی نخواهد شد.

شفیق اهلل سیغانی، استاد دانشگاه

گزینه صفر نیروهای امریکایی در افغانستان عملی خواهد شد؟

خلیل اسیر





سرمایه همان کار 
مادیت یافته کارگر است 
که از مالک خود بیگانه 
می شود و نزد سرمایه دار تراکم 

می یابد. آن چه کارگر را در بند برده گی 
و مزدوری کشیده و استثمار 

می کند، این عنصر مادی یعنی کار 
مادیت یافته طبقه کارگر است که نزد 
سرمایه دار متمرکز می شود. سرمایه 

هم مانند هرکاالی دیگر یک کاال 
است، چه افزار و وسایل تولید باشد 
یا سرمایه مالی از قبیل ارزش های 

تضمینی قرار دادی مانند اسکناس، 
چک، سفته، اسناد بهادار، اعتبار مالی 

و غیره.

زلمی جمال ثاقب، کنشگر حوزه سیاست

 در نظام سرمایه داری 
دو شنبه
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امسال از قربانیان اعتصاب کارگران ایالت شیکاگوی 
 ۱88۶ سال  می  چهارم  روز  در  متحده  ایاالت 
هنوز  که  می شود  بزرگ داشت  حالی  در  میالدی، 
هم کارگران جهان در گیرودار جدال همیشه گی 
گاه آشکار و گاه پنهان طبقاتی میان طبقه کار و 
طبقه سرمایه دار در ابعاد متفاوت و اشکال متنوع 

قربانی می دهند.
وضعیت موجود کارگران جهان به خصوص وضعیت 
اسف بار کارگران کشورهای پیرامونی وابسته نظیر 
استعمار،  اشکال  و  استثمار  تشدید  افغانستان، 
از  هم چنان  و  کارگر  طبقه  پراکنده گی  و  تشتت 
دست دادن امتیازاتی که در جریان مبارزات متداوم 
چند قرن طبقه کارگر جهانی به دست آورده بود، 
ما را وا می دارد تا به تحلیل شرایط موجود و علل 
این همه نابه سامانی های طبقه کارگر بپردازیم.                                        
مادیت یافته طبقه  کار  از  روز افزون سرمایه  تراکم 
کارگر در دست عده ای قلیل سرمایه دار موجب فقر 
روز افزون اکثریت جامعه به خصوص طبقه کارگر 
شده و قدرت خرید اکثریت جامعه و مشخصاً طبقه 

کارگر را بیش از پیش پایین آورده است.

چگونه گی افزایش در ارتش ذخیره کار
سرمایه داری،  نظام  ادواری  بحران های  نتیجه  در 
رقابت میان خود نظام سرمایه داری تشدید می شود 
و سرمایه های بزرگ، سرمایه های کوچک را بلعیده 
از تملک آزاد می کنند به صفوف  و مالکان آن را 
کارگران می رانند و بر ارتش ذخیره کار می افزایند.

از جانب دیگر تورم در تولید، بحران های ادواری، 
و  خرید  قدرت  بودن  پایین  اقتصادی،  رکود 
متوسط،  و  کوچک  سرمایه داران  ورشکسته گی 
بخش هایی از تولید را به حالت تعلیق در آورده و 
کارگران شاغل این مراکز را از کار بیکار می کند و 

بر ارتش ذخیره کار می افزاید.
میان  رقابت  و  داده  هم  عوامل دست به دست  این 
رکود  که  زمانی  تا  را  سرمایه دار  و  کارگر  طبقه 
میان  است،  برقرار  ادواری  بحران های  و  اقتصادی 
خود طبقه کارگر متمرکز می سازد که در نتیجه 
شده،  کارگر  طبقه  میان  بیش تر  تشتت  موجب 
کارگر  طبقه  استثمار  تشدید کننده  و  زمینه ساز 

می شود.
اجتماعی،  نابرابری های  بی خانمانی،  بیکاری، 
مهاجرت های اجباری، مفاسد اخالقی، مواد مخدر و 
نمونه های دیگر از این قبیل، بخشی از ارتش ذخیره 

کار را به لومپن پرولتاریا مبدل می کند. 

کاال
کارل مارکس در تحلیل نظام سرمایه داری از کاال 
آغاز می کند و هر آن چه جهت تبادله تهیه و تولید 
شود، کاال محسوب می شود. کاال در قدم اول باید 
یکی از نیازها را برآورده سازد . این نیازها چه مادی 

و بس. مارکس کارگر نظام سرمایه داری را بر پایه 
تولید ارزش اضافی مورد بررسی قرار داده است.

نمود کار و سرمایه در صنعت 
هدف از پرداختن به موضوع صنعت، بیش تر ناشی از 
اختالف دیدگاه با جنبش های بورژوای دموکراتیک 
اشکال گوناگون دارد  و  ابعاد وسیع  است. صنعت 
از توان این نوشته  ابعاد آن  که پرداختن به همه 

خارج است.
سنگین  صنایع  افغانستان  در  که  آن جایی  از 
خدماتی  و  مصرفی  صنایع  بیش تر  و  ندارد  وجود 
و یا وابسته به سرمایه های امپر یالیستی و اراکین 
بلند پایه دولتی بوده است، سرمایه داری بروکراتیک 

و کمپرادور پنداشته می شد. 
بورژوادموکراتیک  جنبش های  در  موضوع  این 
را  ما  که  است  کرده  سردرگمی  ایجاد  افغانستان 
دوران  و  تولید  روند  بپردازیم.  بدان  تا  می دارد  وا 
با وجودی که مجزا از هم می باشند، اما در پیوند 
و  به روند دوران  اندک  قرار دارند.  بها دادن  باهم 
گردش سرمایه، سبب شده است که در جنبش های 
بورژوا دموکراتیک دید روشن و درستی از تولید به 
با  سرمایه  گردش  و  دوران  روند  اگر  نیاید.  وجود 
بن بست  با  نیز  تولید  روند  شود،  مواجه  بن بست 

مواجه خواهد شد و هم چنان برعکس.
که  با وجودی  کاال  دوران  و  روند گردش سرمایه 
گردش  روند  مرتبط اند.  هم  با  هم ،  از  بودن  مجزا 
سرمایه است که تولید را نیز احتوا می کند. هر قدر 
که روند گردش سرمایه سریع تر باشد، بازده سرمایه 
روند  از  واگرد  با  سرمایه  و  بود  خواهد  سریع  نیز 
گردش اول دوباره وارد روند گردش مجدد می شود. 
به قول کارل مارکس »سرعت گردش جای حجم 
کنونی  شرایط  در  بنابراین  می گیرد«.  را  سرمایه 
افغانستان سرمایه گذاران بیش تر در رشته هایی از 
صنایع سرمایه گذاری می کنند که با سرمایه اندک 
و گردش سریع، سود فراوان به دست آورند و در هر 
پروسه گردش، ارزش اضافی با همان سرعت خواهد 
بود و برای سرمایه دار نه تنها سود، بلکه سود فوق 

سود بار می آورد.
صنعت تولید کاالهای مصرفی، صنعت ساخت و ساز 
درمانی،  خدمات  مراکز  رهایشی،  شهرک های 
و  خصوصی  تحصیلی  و  تعلیمی  خدمات  مراکز 
صنعت غذا نمونه های بارز شیوه سرمایه گذاری در 
زمانی  تا  بنابراین  است.  افغانستان  کنونی  شرایط 
که بازار این گونه سرمایه گذاری ها اشباح نشود، در 
که  زراعتی  و  تولیدی  بخش های صنایع سنگین، 
به سرمایه کالن نیاز دارند و روند دوران و گردش 
الزم  سرمایه گذاری  است،  بطی  آن ها  در  سرمایه 

صورت نخواهد گرفت.

ده ها  و  کشمش پاکی  گلیم بافی،  و  قالین  صنایع 
آن ها  در  که  دارد  وجود  هم  دیگر  صنعتی  رشته  
عالوه بر مردان، زنان و کودکان نیز مصروف کار ند 
و برای سرمایه داران تولید ارزش اضافی می کنند تا 
لقمه نان بخور و نمیری برای خود و خانواده خود 
تهیه کنند. در صنایعی که بیش تر زنان و کودکان 
مصروف کار ند، استثمار بسیار شدیدتر از بخش های 
دیگر تولیدی بوده و مزد کارگران نیز بسیار ناچیز 

است.

لمپن پرولتاریا چگونه شکل می گیرد؟
تقسیم  گوناگون  قشرهای  به  هم  کارگر  طبقه 
می شود که یکی از این اقشار، لمپن پرولتاریا است. 
برای  دیگر حرفی  لمپن،  پسوند  در  پرولتاریا  واژه 
انکار نمی گذارد. این قشر گروه هایی چون دزدان، 
تن فروشان،  قاچاق چیان،  مخدر،  مواد  معتادان 
اوباش و غیره را در بر می گیرد. لمپن پرولتاریای 
فرانسه در شکست قیام پاریس و کشتار کارگران 

نقش کمتر از بورژوازی نداشته است.       
آن هایی که در افغانستان به خاطر یک مبایل و یا 
هزار افغانی با شقاوت انسانی را می کشند، جزیی 
ارایه کننده گان  می باشند.  پرولتاریا  لمپن  قشر  از 
اضافی  ارزش  سرمایه  برای  که  جنسی  خدمات 
تولید می کنند، بخشی از لمپن پرولتاریا می باشند.

این صنعت هم با فقر اقتصادی، جنگ های طوالنی 
و عوامل مخرب دیگری که دامن گیر جامعه است، 
رو به فزونی رفته و کارگران این صنعت نظر به آمار 
مراکز صحی میانگین سن بسیار کمتر از بقیه اقشار 
طبقه کارگر دارند. این گروه عالوه بر شیوع انواع 
امراض ساری در میان آن ها، به دلیل برخوردهای 
بسیار  از جهت روحی هم  حقارت آمیز در جامعه 

آسیب پذیر است.
در مورد کاشت و برداشت انواع مواد مخدر، قاچاق، 
پخش و استفاده از آن به قدر کافی اسناد قابل اعتنا 
نگارنده  و  دارد  وجود  و خارجی  داخلی  منابع  در 
آمارها  تکرار  به  باره  این  در  که  نمی بیند  صالح 

بپردازد. 
کارگران  که  می پندارم  ضروری  را  نکته  این  ذکر 
این دسته بندی به هیچ روی  خیابانی هرچند در 
شامل قشر لمپن پرولتاریا نمی شوند، اما از آن جایی 
آن ها به صورت روزانه در معرض تهدید اعتیاد و 
آلوده گی اخالقی قرار دارند ، در ذیل این مبحث به 

آن ها نیز اشارتی صورت گرفته است. 
کارگران خیابانی با وجودی که به طور مستقیم در 
و  ندارند  نقشی  سرمایه  برای  اضافی  ارزش  تولید 
بیش تر کارهای خدماتی انجام می دهند، اما در کل 
پروسه تولید اجتماعی و نظام طبقاتی سرمایه داری 
کارگر  طبقه  قشرهای  آسیب پذیرترین  از  یکی 
بیش تر  این بخش  در  متاسفانه  شمرده می شوند. 
خطرات  که  کارند  مصروف  نوجوانان  و  اطفال 
بی شماری آن ها را همه روزه تهدید می کند. چنین 

وضعی، هر وجدان آگاه را سخت می آزارد.

سخن آخر
و  هم   روبه روی  طبقه  دو  سرمایه داری  نظام  در 
و  کارگر  طبقه  دارند؛  قرار  همیشه گی  جدال  در 
طبقه سرمایه دار. مبارزه طبقاتی و اقتصادی طبقه 
در  است.  آن  سیاسی  مبارزه  مادی  پایه  کارگر، 
یعنی  کارگر  طبقه  آگاه  عناصر  نقش  مبارزه  این 
علمی  به سوسیالیزم  پابند  که  سوسیالیست هایی 
باشند، بسیار مهم است. بدون انسجام و تشکلی که 
بتواند طبقه کارگر را آگاهی سیاسی دهد و رهبری 
بن بست ها  و  آشفته گی ها  این  از  نمی توان  کند، 
طبقه  آگاه  عناصر  سوسیالیست ها  رفت.  بیرون 
کارگر ند و به مثابه خدمت گزاران طبقه کارگر باید 

رسالت خود را انجام دهند.

باشد و چه معنوی )کتاب شعر، تابلوی نقاشی قرص 
نان و یا یک دست لباس( تفاوتی در نفس مساله 

ندارد. 
آغاز  از قرن چهارده میالدی  تحلیل نظام کاالیی 
مردان،  کار  نیروی  بر  عالوه  که  زمانی  می شود؛ 
نیروی کار زنان و اطفال نیز به مثابه کاال وارد بازار 
کار شد و از تولید ماشینی هیچ خبری نبود؛ چیزی 

که چپ سنتی ناسیونال از درک آن عاجز است.  
وجود  معیاری  کاالی  دو  کاالها،  جهان  میان  در 
دارد: نیروی کار و سرمایه. در این نوشتار به این دو 

کاال به گونه اجمالی پرداخته می شود.

سرمایه 
از  سرمایه همان کار مادیت یافته کارگر است که 
مالک خود بیگانه می شود و نزد سرمایه دار تراکم 
می یابد. آن چه کارگر را در بند برده گی و مزدوری 
کشیده و استثمار می کند، این عنصر مادی یعنی 
کار مادیت یافته طبقه کارگر است که نزد سرمایه دار 
متمرکز می شود. سرمایه هم مانند هرکاالی دیگر 
یا  باشد  تولید  وسایل  و  افزار  است، چه  کاال  یک 
سرمایه مالی از قبیل ارزش های تضمینی قرار دادی 
اعتبار  بهادار،  اسناد  اسکناس، چک، سفته،  مانند 

مالی و غیره.
مناسبات  مادر  ربایی  سرمایه  و  تجاری  سرمایه 
سرمایه داری کنونی است که به شیوه انحصاری و 
مدرن بانکی مسیر تکاملی خود را طی کرده است. 
صدور سرمایه از کشورهای متروپول به کشورهای 
پیرامونی وابسته، سبب رشد ناموزون اقتصادی در 
کشورهای پیرامونی می شود و به  طور تعمیلی از 
جانب کشورهای صادر کننده سرمایه به جلو رانده 
می شود که اگر نابودی خود را نمی خواهند، شیوه 
نیازهای  یعنی  بپذیرند؛  را  سرمایه داری  تولید 
امپریالیزم را تولید و تولیدات آن ها را مصرف کنند. 
از این طریق کشورهای صادر کننده سرمایه بر تولید 
و مصرف کشورهای وام گیرنده، تسلط یافته و تولید 

و مصرف آن ها را در قید نظارت خود درمی آورد.
پیرامونی  کشورهای  در  اقتصادی  ناموزون  رشد   
و حمایت های  بانکی  قرضه های  به  وابسته گی  که 
امپریالیستی دارند، بسیار  تخنیکی و لوجستیکی 
شکننده است و در رقابت جهانی نظام سرمایه داری 

توان مقاومت و تکامل مستقل را ندارند.

کار 
و  توان  مقدار  از  است  عبارت  عام  مفهوم  به  کار 
نیروی بالقوه کارگر و تراکم آن در کار زنده. نیروی 
کار هم مانند هر کاالی دیگر، یک کاال است؛ کاالی 
برای  است، چون  ارزش  ارزش افزا.  ارزِش  معیاری 
مصرف  شده،  تولید  قبل  از  ارزش های  آن  تامین 
و  خرید  قابل  را  کار  نیروی  آن چه  و  است  شده 
بودن  سود آور  و  بودن  مصرفی  می سازد،  فروش 
کارگر،  طبقه  است.  سرمایه دارا  برای  کار  نیروی 
و  تضاد  و  است  سرمایه داری  تولید  شیوه  زاده 
تقابل طبقاتی آن از همان بدو پیدایش تاکنون با 
کلیت نظام سرمایه داری بوده است. درک از مبارزه 
طبقاتی میان طبقه کارگر و سرمایه دار، ابتکار کارل 
مارکس نیست، بلکه اقتصاد دانان بورژوازی پیش از 
مارکس آن را دریافته بودند. آن چه مارکس را از 
اقتصاد دانان بورژوازی متمایز می کند، کشف ارزش 
اضافی در پروسه دوم روند تولید یعنی کار مازاد و 
بدون مزد طبقه کارگر است. بر این مبنا، کارگر در 
نظام سرمایه داری بر پایه تولید ارزش اضافی در نظر 
گرفته می شود و نوعیت کار مورد بحث نیست. این 
کارگران  می توانند  اضافی  ارزش  تولید کننده گان 
تخصصی باشند و یا غیر تخصصی؛ چه داکتر باشند 
یا مهندس، آموزگار، نجار، آشپز، آوازخوان، رقاص و 
غیره. آن چه اهمیت دارد، تولید ارزش اضافی است 

 کار و کارگر 

کار به مفهوم عام عبارت است از 
مقدار توان و نیروی بالقوه کارگر 

و تراکم آن در کار زنده. نیروی 
کار هم مانند هر کاالی دیگر، یک 

کاال است؛ کاالی معیاری ارزِش 
ارزش افزا. ارزش است، چون برای 

تامین آن ارزش های از قبل تولید 
شده، مصرف شده است و آن چه 
نیروی کار را قابل خرید و فروش 
می سازد، مصرفی بودن و سود آور 
بودن نیروی کار برای سرمایه دارا 

است. طبقه کارگر، زاده شیوه 
تولید سرمایه داری است و تضاد 
و تقابل طبقاتی آن از همان بدو 

پیدایش تاکنون با کلیت نظام 
سرمایه داری بوده است.
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اعتراض شماری  به دنبال  یادداشت: چند ماه پیش 
هرات  مردم  نماینده گان  و  والیتی  شورای  اعضای  از 
در پارلمان، سلطان داوود، فرمانده پیشین پولیس این 
استانکزی  و غالم سنایی  برکنار شد  از وظیفه   والیت، 
جای او را گرفت. فرمانده پیشین پولیس هرات قبل از 
برکناری اش، در پیوند به »فعالیت مافیا و فساد گسترده 
در گمرک هرات« افشاگری کرد؛ هرچند مخالفانش نیز 
اتهام های زیادی علیه وی مطرح کرده بودند. حدود سه 
ماه پس از آغاز کار فرمانده جدید پولیس هرات، بازهم 
انتقادهایی از او مطرح شده است، اما وی ادعا دارد که 
»مافیای اقتصادی« تالش دارد مانع مبارزه پولیس با 
خود  سود  به  ِگل آلود  آب  از  می خواهد  و  شود  فساد 

ماهی بگیرد.

۸صبح: جناب استانکزی، سپاس از این که برای 
مصاحبه وقت گذاشتید.

استانکزی: برای شما و مخاطبان محترم شما سالم و 
احترام تقدیم می کنم.

۸صبح: چند روز پیش یکی از نماینده گان هرات 
در پارلمان، از عملکردتان انتقاد کرد و باور داشت 
که با آمدن شما، وضعیت امنیتی هرات بدتر شده 

است، پاسخ شما چیست؟
صاحب  وکیل  جناب  شخصی  نظر  این  استانکزی: 
صادق  قادری است، نظر شخصی خودش است. من به 
نظرش احترام قایلم، ولی وضعیت در هرات در حالت 
موجود با تالش پولیس و نیروهای امنیتی مستقر در 
مسلحانه  سرقت های  آمار  است.  بهبود  به  رو  هرات، 
در  و  نداریم  را  کسی  اختطاف  قید  در  یافته،  کاهش 
در  ما  است.  یافته  کاهش  تروریستی  مسایل  ضمن 
ولسوالی ها با دشمن جنگ داریم، ولی در سطح شهر 
و ولسوالی های اطراف شهر، فضل خدا وضعیت کاماًل 

عادی است و ما سر وضعیت کاماًل حاکم هستیم.

۸صبح: پس شما این گفته ها را قبول ندارید؟
استانکزی: این نظر شخصی است که آقای قادری نظر 
خود را ابراز می کند، ولی تا حاال هم چو مسایل را به 
منظور بهبود وضعیت امنیتی با ما در میان نگذاشته 
منتخب  نماینده  قادری صاحب من حیث  آقای  است. 
و  نظامی  شورای  با  را  مسایل  این  باید  هرات،  مردم 
رهبری والیت مطرح می کرد و راه های بیرون رفت را در 
میان می گذاشت که کدام کمی و کاستی موجود است، 
یا ما می توانیم از کدام راه ها در قسمت بهبود وضعیت 

ساالنه هزاران دانشجو برای تحصیل به هندوستان می آیند 
و در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا تحصیل می کنند. 
با مشکالت  این کشور،  در  دوران تحصیل  در  دانشجویان 
برمی گردد  مشکالت  این  اکثر  که  می شوند  مواجه  زیادی 
آمدن  از  قبل  دانشجویان  خود  قبلی  برنامه ریزی  عدم  به 
به این کشور. در نتیجه یک تحقیق از دانشجویان، متوجه 
مشکالت زیادی شدیم که دانشجویان در این کشور با آن ها 
مواجه اند. این نوشته به تمام جوانانی که قصد تحصیل در 
خارج از کشور و مشخصاً هندوستان را دارند، کمک خواهد 
کرد تا بتوانند برای تحصیل خویش بهتر برنامه ریزی کنند 
و این تصمیم سرنوشت ساز را درست بگیرند تا در جریان 
تحصیل به مشکل برنخورند. در این جا به تک تک مشکالت 

و راه حل ها  پرداخته می شود.
مشکالتی که دانشجویان افغانستانی در هندوستان با آن  ها 
دانشگاه،  و  رشته  انتخاب  از  عبارت اند  می شوند،  مواجه 
مشکل زبان انگلیسی، ناآشنایی با فرهنگ هندوستان و عدم 
پذیرش تفاوت های فرهنگی، ناآشنایی با قوانین هندوستان، 
در نظر نگرفتن اولویت ها، بی توجهی والدین به فرزندان شان 
در جریان تحصیل، استفاده نادرست از فضای دموکراسی و 
آزادی در این کشور، عدم قیود در بعضی کالج ها و دانشگاه ها 

و زنده گی دانشجویان بیرون از خوابگاه ها.
انتخاب  دانشگاه.  و  رشته  انتخاب  به  می پردازیم  ابتدا  در 
رشته و دانشگاه یکی از مهم ترین تصمیماتی است که باید 
دانشجویان قبل از آمدن به هندوستان بگیرند. در هر ایالت 
هندوستان چندین دانشگاه موفق دولتی و خصوصی و یک 
دانشگاه مرکزی دولتی وجود دارد. هم چنان چندین کالج 
زیر  اثر دانشگاه مرکزی فعالیت می کنند. دانشجویان تا حد 
امکان باید سعی کنند که همان دانشگاه مرکزی را برای 
باالتری نسبت به  از کیفیت  انتخاب کنند، چون  تحصیل 
رشته ای  توصیه می شود  است. هم چنان  برخوردار  کالج ها 
انتخاب کنند که به آن عالقه دارند و مرتبط به رشته  را 

شدند؟
استانکزی: ۲۱ عراده واسطه به گمرک منتقل شده 
و در پیوند به این فرار مالیاتی دوسیه های ۲۱ نفر با 
شده  محول  سارنوالی  به  و  تکمیل  شواهد  و  مدارک 

است.

پولیس  پیشین  فرمانده  داوود،  سلطان  ۸صبح: 
هم  شما  داشت،  شکایت  مافیا  از  هم  هرات، 
می گوید که برای مبارزه با فساد اقدام کرده اید و 

صدای مافیا بلند شده؛ مافیا کی است؟
استانکزی: شما بیش از ما آشنایی دارید؛ هر آن کسی 
اشکال  از  به شکلی  هرات  امور گمرک  در  این جا  که 
تداخل وظیفه ای دارد، آن ها را تحت فشار قرار می دهد 
و کوشش می کند که فرار مالیاتی داشته باشد و یا با 
استفاده از فشار از خالهای قانونی دیگری استفاده کند. 
مال ۴۵ تُن است، ولی محصول ۲۰ تُن شده؛ مال با 
به کاغذ  را  تلویزیون و موبایل است، ولی آن  کیفیت 
محصول  را  پلیت  یک  یا  و  کرده اند  محصول  تشناب 
کرده اند، اما نُه پلیت دیگر را جعلی منتقل می کنند و 
حتا خودشان عده ای در اسکورت انتقال بار مکلف اند. 
ما در این مورد شواهد کافی را جمع آوری می کنیم و با 

شما در میان خواهیم گذاشت.

زمان  در  که  مسایلی  و  کشمکش ها  ۸صبح: 
سلطان داوود بود و در زمان شما هم ظاهراً شروع 
شده، چه قدر تأثیر منفی بر مسایل امنیتی دارد؟

استانکزی: طبعاً تأثیرات خود را دارد. مافیا کوشش 
می کند که ما را در مسیر دیگری مصروف بسازد تا ما 
نتوانیم به شکل بهتر متوجه کشف جرایم و یا قاچاق 
کوشش  و  دارد  طبعاً  را  خود  تأثیرات  باشیم.  آن ها 

می کند که آب را ِگل آلود کند و بهتر ماهی بگیرد.

۸صبح: در دو واقعه امنیتی اتفاق افتاد؛ یکی در 

بنابراین، دانشجویان عزیز باید خود را ملزم به قانون پذیری 
کنند تا کار شان به پولیس و محکمه کشانده نشود. در غیر 
این صورت، سال ها طول خواهد کشید تا قضایای شان در 

محاکم حل شود.
دانشجویان در جریان تحصیل در هندوستان باید متوجه 
اولین  که  نکنند  فراموش  و  باشند  خویش  اولویت های 
اولویت شان درس خواندن است و در قدم بعدی با استفاده 
از فرصت می توانند به کارهای دیگر رسیده گی کنند؛ چون 

تمام امید خانواده و کشور به این جوانان است.
والدین محترم زمانی که فرزندان شان را برای تحصیل به 
باید  به هندوستان می فرستند،  از کشور، مخصوصاً  خارج 
این که  کنار  در  کشور  این  در  چون  باشند؛  آن ها  متوجه 
فرصت خوبی برای رشد و شگوفایی وجود دارد، فرصت های 
از  جوان  یک  که  زمانی  است.  مهیا  نیز  جوانان  گمراهی 
به  افغانستان  هم چون  اسالمی  و  بسته  کاماًل  کشوری 
هندوستان می آید، با یک محیط و فرهنگ کاماًل متفاوت 
مواجه می شود، بنابراین احتمال این که به بی راهه کشانده 

شود، بسیار زیاد است. 
 هندوستان کشوری است که قوانین آن براساس ارزش های 
قوانین  در  که  کارهایی  اکثر  و  شده  وضع  دموکراسی 
ممانعتی  هیچ  آزاد  این جا  در  است،  ممنوع  افغانستان 
ندارد و افراد می توانند به راحتی به آن ها دسترسی داشته 
باشند. بنابراین زمانی که یک جوان از محیطی بسته مانند 
افغانستان وارد هندوستان می شود، با محیط کاماًل متفاوت 
برخورد می کند که این می تواند برای او بسیار چالش برانگیز 
باشد. در بعضی موارد به جای این که چنین جوانان درس 

بخوانند، به کارهای غیر اخالقی روی می آورند.
متاسفانه در بعضی از کالج ها و دانشگاه های هند در قسمت 
حاضری دانشجویان قیود خاصی وجود ندارد و همین امر 
و  کالج  به  رفتن  جای  به  دانشجویان  که  می شود  باعث 

و کاستی  و کمی  نقایص  باشیم.  امنیتی هرات کوشا 
اگر ما داشتیم، ما را راهنمایی می کرد، اشاره می کرد 
بهتر بود؛ ولی من نفهمیدم که مقصد خاص او چه بوده 
است. یک دفعه در رسانه های اجتماعی پست کرد که 
گویا مدیر جنایی نابه کار است یا قوماندان نابه کار است، 
را پاک کرد و پشت  از آن پُست خود  بعد  دو دقیقه 
تریبون شورای ملی قرار گرفت و اظهاراتی داد. بهتر 
 بود که این را با رهبری، با شخص والی و شورای نظامی 

مطرح می کرد.

بپرسم؛  می خواستم  را  موضوع  همین  ۸صبح: 
چگونه مدیر ترافیک به عنوان مدیر جنایی که 
می شود؟  مقرر  است،  پولیس  مهم  بخش های  از 
پیشنهاد تقرر مدیر ترافیک ننگرهار را به عنوان 
مدیر جنایی هرات، شما به وزارت داخله مطرح 

کردید؟
استانکزی: بسیار سوال خوبی را مطرح کردید. در قدم 
اول من صرف گفته می توانم آقای ایماق که رتبه اش 
دارد  است، سابقه طوالنی در بخش جنایی  سمونوال 
با  مبارزه  عمومی  ریاست  در  را  خود  وقت  بیش تر  و 
جرایم در بخش های مختلف که اصناف مختلف را در بر 
می گیرد، در بخش کشف، تحقیق، تطبیق، بخش های 
اداری و سایر بخش های ریاست عمومی مبارزه با جرایم 
جنایی کار کرده است، ولی صرف در همین اواخر بنا 
بر لزوم دید مقام وزارت، به ننگرهار تبدیل شده بود و 
دوباره که به هرات به صفت مدیر جنایی آمد، مشخص 
به پیشنهاد من نبوده، بلکه براساس لزوم دید ریاست 
عمومی مبارزه با جنایی بود که خود شامل اشخاصی 
است.  شامل  جرایم  ریاست  کدر کشفی  در  که  است 
او لیسانسه اکادمی پولیس است و در مسلک جنایی 
اواخر ۲۱ عراده واسطه فرار  ماستری دارد. در همین 
مالیاتی گرفتار شد، عامالنش به سارنوالی معرفی شدند 
خسارات  چون  شد.  منتقل  گمرک  به  هم  وسایط  و 
خصوصاً  ما  هم وطنان  تعداد  یک  به  هنگفتی  مالی 
آن هایی که مافیای اقتصادی هستند وارد شد، دست 
هم چون  نباید  گویا  که  می زنند  تبلیغات  هم چون  به 
مدیر  اساسی  وظایف  از  یکی  ولی  می کردند؛  کاری 
مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با فساد و جرم های قتل، 
اختطاف، سرقت های مسلحانه، سرقت های عادی، تزویر 
و در مجموع جرایمی است که در قانون ذکر شده است.

۸صبح: موترها شش یا هفت شب پیش متوقف 
شد، چند نفر در پیوند به آن به سارنوالی معرفی 

تحصیلی شان در مقاطع پایینی باشد تا در آینده با مشکل 
مواجه نشود.

به  لیسانس  مقطع  در  تحصیل  برای  که  دانشجویانی   
باید بسیار محتاطانه تصمیم بگیرند؛  هندوستان می آیند، 
چون دوره لیسانس در این کشور سه  سال است و اگر فردی 
بخواهد بعد از اتمام این دوره به قصد ادامه تحصیل به یک 
کشور دیگر سفر کند که در آن جا دوره لیسانس چهار  سال 

است، با مشکل مواجه می شود.
که  است  دیگر چالش هایی  از  یکی  انگلیسی  زبان  مشکل 
دانشجویان با آن مواجه اند. تعدادی از دانشجویان قبل از 
این که به هندوستان بیایند، به زبان انگلیسی تسلط ندارند و 
همین موضوع باعث می شود که در دوران تحصیل با مشکل 
مواجه شوند؛ حتا مواردی دیده شده است که دانشجویان 
به دلیل دشواری درس ها و مسلط نبودن به زبان انگلیسی، 
از چندین مضمون چانس بخورند و در نهایت به مشکالت 
روحی و روانی دچار شوند. بنابراین، توصیه من برای تمام 
زبان  هندوستان،  به  آمدن  از  قبل  که  است  این  دوستان 
این جا در دانشگاه ها  انگلیسی خود را تقویت کنند؛ چون 
صحبت  انگلیسی  زبان  متفاوت  کاماًل  لهجه  با  استادان 
می کنند که برای دانشجویان خارجی به آسانی قابل فهم 

نیست.
ادیان  تنوع  که  است  چند فرهنگی  کشور  یک  هندوستان 
تمام دوستانی  از  بنابراین  به کثرت دیده می شود،  در آن 
که قصد تحصیل و زنده گی در هندوستان را دارند، تقاضا 
می شود که قبل از سفر به هندوستان در مورد فرهنگ ها و 
ادیان این کشور مطالعه داشته باشند تا در آینده با مشکل 

برنخورند.
مردم هندوستان بسیار قانون پذیر ند و در موارد بسیار اندک 
دست به قانون شکنی می زنند؛ چون تطبیق قانون در این 
نمی دهد.  قرار  استثنا  را  و کسی  بوده  بسیار جدی  کشور 

محل  که  امنیه  قوماندانی  مهمان خانه  متری   30
چند  در  و  کرد  انفجار  ماین  است  شما  اقامت 
متری دفتر والی هرات یک جوان اختطاف شد. 
اگر شما به جای مردم می  بودید، در این مورد چه 

دیدگاهی می داشتید؟
استانکزی: جرم صورت می گیرد، ولی بهتر این است 
قانون  پنجه  به  و  دست گیر  عامالنش  و  پی گیری  که 
یک  در  که  چسبکی  ماین  این که  اول  شوند.  سپرده 
افتاده  اتفاق  ما  زیست  مقر  نزدیکی های  در  زباله دانی 
ساعت  دو  گذشت  از  بعد  فرصت  زودترین  به  بود، 
عامالنش دست گیر شدند و به جرم خود اعتراف کرده 
مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند. دوم، در قضیه اختطاف 
عامالنش  هم  راستا  آن  در  دارد.  جریان  تحقیقات 
بازداشت و فرد اختطاف شده در ظرف ۲۴ ساعت از 
پنجه اختطاف چی ها رهایی پیدا کرد و شخص آدم ربا 
فعاًل تحت تحقیق قرار دارد و بعداً موضوع  روشن و با 

رسانه ها شریک خواهد شد.

شدنی  مهار  هرات  در  آدم ربایی  مساله  ۸صبح: 
است؟ مردم باید امیدوار باشند که روزی شاهد 

پایان اختطاف ها باشند؟
استانکزی: به شما اطمینان می دهم که تالش در این 
راستا جریان دارد و ما بر هیچ اختطاف کننده ای ترحم 
نخواهیم کرد. نسبت به هیچ اختطاف کننده ای ترحم 
نخواهیم کرد و در این راستا مبارزه جدی خواهیم کرد.

۸صبح: در حدود سه ماه که شما فرمانده پولیس 
شده اید؛  متوجه  را  چیزی  چه  هستید،  هرات 
حمایت  کجا  از  و  وابسته اند  کجا  به  آدم ربایان 

می شوند؟
ریشه یابی  را  وابسته گی شان  حاال  تا  ما  استانکزی: 
نکرده ایم، ولی ۱7 نفری که به جرایم متعدد اختطاف 
بازداشت شده اند، در جریان تحقیقات خود هیچ  نوع 
ربط و وابسته گی خود را با هیچ کسی روشن نساختند 
که به استناد آن بیان کنیم که گویا وابسته گی شان به 
کدام جهت است؛ ولی در این راستا کارهای ما جریان 
موجود  وابسته گی  که  کردیم  ریشه یابی  ما  اگر  دارد. 
است، طبعاً با رسانه ها و با مقام های ذی الصالح در میان 

گذاشته می شود.

غالم سنایی  آقای  شما  از  تشکر  ۸صبح: 
استانکزی، فرمانده پولیس هرات، از این که برای 

مصاحبه فرصت دادید.
استانکزی: از شما هم تشکر، لطف کردید، زنده باشید.

دانشگاه، وقت خود را در کارهای دیگر ضایع کنند و از هدف 
اصلی شان دور شوند. بنابر این توصیه می شود که دوستان در 
قسمت انتخاب کالج ها و دانشگاه ها دقت بیش تری به خرج 

دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
اکثر دانشگاه ها در خوابگاه ها جایی برای دانشجویان ندارند 
و دانشجویان مجبور به زنده گی در بیرون از محیط دانشگاه 
هستند. در بعضی موارد هم خود دانشجویان زنده گی در 
خوابگاه را به خاطر سخت گیری های آن ترجیح نمی دهند و 
در خانه های شخصی با دوستان شان زنده گی می کنند. این 
امر در اکثر موارد باعث دور شدن جوانان از محیط درسی و 
روی آوردن به کارهای دیگر می شود. بناًء توصیه من برای 
تمام جوانان این است که تا حد ممکن زنده گی در خوابگاه 
برای درس  تمام شرایط  آن جا  در  کنند، چون  انتخاب  را 

خواندن مهیا است.
آخرین توصیه ام این است که دانشجویان قبل از آمدن به 
هند جهت تحصیل، باید با کسانی که در این کشور درس 
خوانده اند، تماس بگیرند و تمام موارد را قدم به قدم از آن ها 
بیاموزند تا این که بعد از آمدن به این کشور در قسمت پیدا 
کردن خانه، راجستر کردن به پولیس و طی مراحل اسناد 

در دانشگاه با مشکل مواجه نشوند.
و  بوده  تجربه  روی  از  شد،  ذکر  باال  در  که  مواردی  تمام 
هندوستان  در  دانشجویان  از  نظر سنجی  یک  نتیجه  در 
ذکر  باال  در  که  مواردی  تمام  در  است.  شده  جمع آوری 
است  این  فقط  اما سعی من  دارد،  وجود  نیز  استثنا  شد، 
که جوانان را از این مشکالت آگاه بسازم و نیز راه حل های 
معقول را توصیه کنم. امیدارم این نوشته بتواند اندکی از 
آن  با  عزیز  دانشجویان  آینده  در  است  قرار  که  مشکالتی 
مواجه شوند بکاهد و الهامی برای آن هایی باشد که به فکر 
خویش  کشور  و  خانواده  آینده  به  و  هستند  خواندن  در 

می اندیشند.

گفت وگوکننده: 
محمدحسین نیک خواه

محمدعارف مایار

فعالیت مافیای اقتصادی هرات را با رسانه ها 
در میان می گذارم

مشکالت دانشجویان افغان در هندوستان



داکتر میرحسین مهدوی

هر  موترشان  گرفتن  آتش  با  تنها 
کدام ۱۰۰ هزار دالر امریکایی زیان 

کرده اند.
موتر  که  تخار  باشنده  جان،  بابه 
انتقال گاز داشت، به روزنامه 8صبح 
و  بود  توقف  ما  »موترهای  گفت: 
گردش  آسمان  در  هم  طیاره ها 
و  انفجار  صدای  یک بار  داشتند. 
این  و  شد  بلند  چسبکی  ماین 
سه صدا در سه موتر بزرگ ما که 
تجارت گاز را می کنیم، تکرار شد. 
دیدیم که دیگر برای نجات چیزی 

نداریم و فقط نظاره می کردیم«.
تیل  تانک  مالک  رحیمی،  محمد 
تصریح  نیز  کوهدامن«  »پنجشیر 
دالر  هزار   ۱۵۰ از  بیش  آتش سوزی  این  در  که  کرد 
امریکایی زیان دیده است. به گفته او، این آتش سوزی با 
سه انفجار پی هم آغاز شد که در نتیجه آن ۱۲ پایه از 
تانک تیل وی آتش گرفت و ساختمان تانک تیل نیز به 

کلی تخریب شده است.
با این حال، عبداهلل ولی زاده، مشاور مطبوعاتی وزارت 
دولت در امور رسیده گی به حواث گفت که این نهاد 
آتش سوزی شمال کابل را به عنوان یک رویداد طبیعی 
ثبت می کند و هیأتی نیز در مورد سروی خسارات به 
جا مانده از این رویداد تعیین شده است تا خسارات را 
مشخص سازد. با این حال، او افزود که کمک به زیان 
جمهوری  ریاست  ارگ  تصمیم  به  بسته گی  دیده گان 

دارد.

باشنده گان محل: پولیس بی توجه بوده است
نیروهای  از  انتقاد  با  کشور  باشنده گان  حال،  این  با 
مسیر  در  آتش سوزی  چنین  که  می گویند  پولیس، 
دروازه ورودی کابل از گذشته های دور متصور بود؛ اما 
مقام های وزارت امور داخله و پولیس بی توجهی کرده  
و موترهای حامل تیل را در نزدیکی این دروازه توقف 

حقیقت است و تقلیل مرارت، از خود می پرسم: روشنفکر 
کیست؟«

تقلیل  تعریف »تقریر حقیقت و  به نظر داکتر سروش، 
مرارت« یک تعبیر توتولوژیک )تعبیری که خود را تکرار 
یا همان گویی می کند( است. مثل آن است که گفته شود: 
»ای کسانی که تقریر حقیقت و تقلیل مرارت می کنید، 
کار شما تقریر حقیقت و تقلیل مرارت است«. به نظر 
)روشنفکر  ملکیان  استاد  تعریف  این  سروش،  داکتر 
کسانی است که تقریر حقیقت می کند و تقلیل مرارت(، 
یک تعریف جامع و مانع نیست. به نظر داکتر سروش، 
بسیاری  دیگر هم تقریر حقیقت و تقلیل مرارت می کنند، 
مثاًل پزشکان، مثاًل طرفداران محیط زیست. این افراد و 
بسیاری دیگر هم تقریر حقیقت می کنند و هم تقلیل 
مرارت. پزشک حقیقتی را می یابد و در راستای کم  کردن 
رنج بیمار تالش می کند. داکتر سروش بر این نکته بسیار 
تأکید کرد که دایره روشنفکری بسی فراخ تر و گسترده تر 
از آن است که تصور می شود. به نظر ایشان، روشنفکری 
یک وظیفه عام است و عموم کسانی که »دل سوز مردم 
هستند و داشته های خود را اعم از علمی و غیرعلمی، 
صادقانه خرج این دل سوزی و شفقت بر خلق می کنند«، 
روشنفکر هستند. ایشان در ادامه گفت: »بنابراین، نباید 
و  محدود   - را  خوانده ها  درس  مثاًل   - را  خاصی  گروه 
محصور کرد و روشنفکر خواند، سپس به این پرداخت 
یا خیر.  به وظیفه خود عمل می کند  این گروه  آیا  که 
روشنفکری دایره بسیار بزرگی است که خیلی ها را در بر 
می گیرد و به معنایی که گفته شد، افراد علی قدر مراتب 

هم می توانند روشنفکر باشند.«
ادامه سخنان خود، چیستی حقیقت  داکتر سروش در 
مورد نظر روشنفکر را مورد پرسش قرار داد و گفت: »اما 
تعریف حقیقت هم مهم است. گفته شد که روشنفکر 
باید حقیقت را بگوید؛ اما کدام حقیقت؟ حقیقت طبی 
یا حقیقت فیزیکی یا دینی یا ...؟ با بیان کدام حقیقت، 
شخص روشنفکر محسوب می شود یا وظیفه او است که 
بگوید؟« داکتر سروش گفت که عالوه بر این که تعبیر 

دو شنبه
شماره 3593
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سال چهاردهم
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آتش سوزی در شمال کابل؛

پرسشی از چیستی روشنفکری؛

در  بزرگ  آتش سوزی  یک  ثور  یازدهم  شنبه شب، 
نزدیکی درب ورودی کابل، از شاهراه کابل - پروان رخ 
داد. صدای انفجار بالون های تیل و گاز در نقاط نزدیک 
آتش سوزی شنیده شد و شعله آن نیز تا نقاط دور دست 
قابل دید بود. هرچند نیروهای آتش نشانی خیلی زود به 
محل حادثه رسیدند؛ اما تا دم صبح نتواستند آن  را مهار 
کنند. به گفته باشنده گان محل، این آتش سوزی در پی 
توقف موترهای نفت و گاز در درب ورودی کابل صورت 
این  نتیجه  در  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  گرفت. 
رویداد هفت تن کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده اند. 
به گفته مسووالن در این وزارت، از میان زخمیان این 
اولیه  کمک های  گرفتن  از  پس  بیش ترشان  رویداد، 

دوباره رخصت شده اند.
طارق آرین، سخنگوی این وزارت گفت که یک جرقه 
کوچک آتش در یک موتر تانکر تیل سبب شده است 
که موترهای باربری و تانکرهای دیگر نیز آتش بگیرد. او 
تأکید کرد که رویداد آتش سوزی شب شنبه ترورستی 
نبوده؛ بلکه یک »حادثه« بوده و به دلیل بی توجهی رخ 
داده است. به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، برای 
یافتن حقیقت از این رویداد، هیأتی توظیف شده است 
و چگونه گی آن را بررسی خواهد کرد. احمدضیا ضیا، 
افزود که ۵۵  نیز  داخله  امور  وزارت  معاون سخنگوی 
موتر باربری خرد و بزرگ در این جریان آتش گرفته 
حریق  نیز  ساحه  این  اطراف  دکان های  از  شماری  و 
شده است. گفتنی است که این آتش سوزی به پایه برق 
باشنده گان  نیز آسیب رساند و سبب شد که  وارداتی 
محروم  برق  از  ساعاتی  برای  والیت ها  برخی  و  کابل 

شوند.
از سوی دیگر، آمار ابتدایی که توسط وزارت دولت در 
امور حوادث در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است، 
خسارات مالی به  جا مانده از این رویداد را چنین نشان 
می دهد. در جریان این رویداد به دارایی های عامه نیز 

آسیب  رسیده است.
با این حال، مسووالن در اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
کردند  تصریح  ثور  دوازدهم  یک شنبه،  روز  افغانستان 

تن  دو  میان  مجازی  گفت وگوی  نو«  نگاه  »حلقه  نهاد 
داکتر  ایرانی،  متفکران  و  روشنفکران  برجسته ترین  از 
در  را  ملکیان  مصطفی  استاد  و  سروش  عبدالکریم 
چنین  برگزاری  هم  که  بود  کرده  برگزار  هاوس  کالب 
گفت وگوهایی در ذات خود و هم مطالب مطرح شده در 
این نشست بسیار مهم و تأمل برانگیز بود. نخست اجازه 
بفرمایید خالصه این گفت وگوها را خدمت شما تقدیم 

کنم.

استاد مصطفی ملکیان:
گفت وگوی  این  آغازگر  ملکیان  مصطفی  استاد 
استاد  سخنان  در  نکته  مهم ترین  بود.  اندیشمندانه 
ملکیان تعریفی است که ایشان از روشنفکر عرضه کرد. 
البته ایشان یادآور شد که این تعریف از روشنفکر را در 
کرده  مطرح  شده  نشر  پیش  سال  بیست  که  مقاله ای 
از آن روی که روشنفکر  است. وی گفت که روشنفکر 
به  کند«.  مرارت  تقلیل  و  حقیقت  »تقریر  باید  است 
این که روشنفکر مصروف و  از  عبارت دیگر، صرف نظر 
باید تقریر حقیقت  مشغول چه شغل و حرفه ای است، 
امر  دو  این  بر  روشنفکری  ذات  و  کند  مرارت  تقلیل  و 
استوار است. روشنفکر به نظر استاد ملکیان باید حقایق 
را از طریق آموزش یا »کشف شخصی« به دست آورد و 
بعد آن را در اختیار مردم بگذارد. آقای ملکیان در مورد 
چیستی حقیقت چیز چندانی نگفت. صرفاً عنوان کرد که 
مرادش از »حقیقت« آن  چیزی است که برای روشنفکر 
»صادقانه« و »مجدانه« جلوه گر شود. بخش دوم تعریف 
روشنفکری برای استاد ملکیان »تقلیل مرارت« است که 
به نظر وی روشنفکر به لحاظ عملی باید بکوشد از درد و 
رنج های هم نوعان خود کم کند. در حوزه عمل، کاستن 
حساب  به  روشنفکری  پایه های  از  یکی  دیگران  رنج 
حقیقت«  »تقریر  نظر  حوزه  در  که  آن چنانی  می آید. 

وظیفه خطیر او پنداشته می شود.
استاد ملکیان در ادامه صحبت خود به رابطه میان عمل 
و نظر در انجام رسالت روشنفکری اشاره کرد و پرسید 

داده اند. سمیر هاشمی، از باشنده گان ناحیه ۱7 کوتل 
خیرخانه در گفت وگو با روزنامه 8صبح گفت که شاهراه 
به شاهراه  بی توجهی حکومت  دلیل  به  پروان   - کابل 
مرگ مبدل شده است و هیچ امکان ندارد که در این 
مسیر یک رویداد زنده گی شهروندان را به تهدید نگیرد. 
نهاد وزارت  افزود: »ما فکر می کنیم که حکومت و  او 
داخله از مردم شمالی و مردم مقیم کوتل خیرخانه به 
هر بهانه ای انتقام چیزی یا دشمنی را می گیرند؛ چرا 
که در ۱۵ سال گذشته هیچ کسی به مشکالت مردم 
در این مسیر توجه نکرده اند و از بیروبار ترافیکی گرفته 
امنیتی، دامن گیر  تا مشکالت آتش سوزی و مشکالت 

مردم ما است«.
اطفاییه  نیروهای  که  معتقدند  شهروندان  هم چنان 
مهار  برای  کافی  امکانات  محل،  در  حضور  زمان  در 
شهروندان  از  تن  یک  صدیق،  عنایت  ندارند.  آتش  
و  رویداد  محل  به  وقتی  اطفاییه  »نیروهای  گفت: 
آتش سوزی های بزرگ می رسند، بیش تر اوقات نظاره گر 
هستند و رفع مسوولیت می کنند؛ چون جز همان یک 
پایپ آب سیستم سابق، دیگر به هیچ امکانات مهار آتش 
دسترسی ندارند«. او افزود که در چندین سال گذشته 
مارکیت ها و فروشگاه های بزرگ در کابل و شماری از 
آتش سوزی ها  این  هیچ کدام  اما  گرفته؛  آتش  والیات 

پیش از وارد شدن زیان های مالی مهار نشده  است.
شنبه شب،  آتش سوزی  از  پس  که  است  گفتنی 
ساعت  چندین  برای  باربری  موترهای  راننده گان 
که  کردند  اعتراض  و  بستند  را  مردم  رفت وآمد  مسیر 
متقبل  آنان  مالی  که  زیان  برای جبران  باید  حکومت 
شده اند، خسارت پرداخت کند. پیش تر نیز شماری از 
آنچه  به دلیل  باربری در کشور  اتحادیه های موترهای 
اخاذی و مشکالت در شاهراه های کشور گفته شده بود، 
اعتراض کرده و دست به تحصن کاری زده بودند که در 
افزایش  بازار به گونه بی پیشینه ای  ارز در  پی آن نرخ 

پیدا کرد.
مواد  تیل،  حامل  موترهای  حریق  و  آتش سوزی 
خوراکی،  مواد ساختمانی و گاز همواره در بنادر و مسیر 
چنان که  است.  بوده  مشکل آفرین  کشور  شاهراه های 
خسارات  هرات  اسالم قلعه  بندر  در  بزرگ  آتش سوزی 
این  وارد کرد.  و مردم  به دولت  مالی هنگفت  زیان  و 
دو  گذشته  ماه  یک  طی  حداقل  که  است  حالی  در 
آتش سوزی بزرگ در سطح کشور به وقوع پیوسته که 
به شهروندان و سرمایه گذاران  مالی هنگفت  خسارات 

وارد کرده است.

»روشنفکر« گنگ و مبهم است، حقیقتی که او قرار است 
تقریر کند، نیز مبهم است.

در ادامه، داکتر سروش گفت که بیان حقیقت به شرایط 
و هزینه کار و مخاطب بسته گی دارد. پرسش اصلی این 
است که چرا باید روشنفکر هزینه سنگین حقیقت گویی 
حقیقت گویی  هزینه  استبدادی  جوامع  در  بدهد؟  را 
می دهد  اجازه  ما  به  و چه چیزی  است  بسیار سنگین 
سنگین  هزینه  پرداخت  به  مجبور  را  روشنفکران  که 

حقیقت گویی کنیم؟
در  ملکیان  استاد  سخن  به  پاسخ  در  سروش  داکتر 
تصور  گفت  ایدئولوژی،  از  روشنفکر  پرهیز  خصوص 
با  گفت وگو  وارد  پیش فرض  بدون  بتوانیم  ما  این که 
می شود  آیا  »اما  است.  نادرستی  تصور  شویم،  دیگران 
هیچ  سارتر  آیا  نداشت؟  پیش فرضی  و  مفروض  هیچ 
او  بود.  مسوولیت  به  قائل  او  نداشت؟  پیش فرضی 
اگزیستانسیالیست بود و رویکرد اگزیستانسیالیستی خود 
به  قائل  او  می داد.  مدخلیت  روشنفکری خودش  در  را 
حسن و قبح بود. خود آقای ملکیان که تقریر حقیقت و 
تقلیل مرارت را نیکو می شمارند، لذا پیش از بیان وظیفه 
روشنفکر قائل به حسن و قبح هستند، یعنی الجرم به 
یک مکتب اخالقی قائل هستند که در آن حسن و قبح 
به نحو خاصی تعریف شده و از مصادیقش تقریر حقیقت 

و تقلیل مرارت است«.
جمله  از  خود  سخنان  جمع بندی  برای  سروش  داکتر 
نقل  امریکایی  معروف  فیلسوف  رورتی،  ریچارد  معروف 
قول کرد، رورتی می گوید: »در قرون وسطا، خدا معیار 
همه چیز بود، در دوران مدرن عقل خدا شد و در دوران 
پست مدرن هیچ خدایی وجود ندارد«. در زمانه استیالی 
پست مدرنیسم همه معیارها فروریخته است و ما با انواع 
عقل و انواع حقیقت روبه رو هستیم. حقیقت مبهم است، 
روشنفکری مبهم است و در میانه این ابهام های مهم ما 
نمی توانیم با صراحت سخن بگوییم و حتا برای روشنفکر 

تعیین تکلیف کنیم.
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باربری و تانکرهای مواد نفتی  که حدود ۲۰۰ واسطه 
براساس  مسووالن،  این  گفته  به  است.  شده  حریق 
نتیجه  ابتدایی حدود ۲۰ میلیون دالر در  گزارش های 
نوید،  این آتش سوزی خساره وارد شده است. جان آقا 
آمر روابط عامه این نهاد اما به روزنامه 8صبح گفت که 
این آمار تخمینی است و روشن شدن زیان های دقیق 

به زمان و بررسی های بیش تر نیاز دارد.

رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
آتش سوزی  این  چگونه گی  مورد  در  پولیس  هرچند 
می کنند  تصریح  راننده گان  اما  نمی گوید؛  چیزی 
و  نوراهلل  است.  داده  رخ  افطار  از  پس  رویداد  این  که 
بصیر، از راننده گان موترهای حامل تیل در گفت وگو با 
روزنامه 8صبح گفتند که این آتش سوزی زمانی اتفاق 
می کشیدند  انتظار   روزه  افطار  از  پس  آنان  که  افتاد 
این حال،  با  باز شود.  امنیتی  نیروهای  از سوی  راه  تا 
به یک باره گی آتش  تانکر  آنان، یک موتر  به گفته  اما 
این  بزرگ تر شد.  رفته  رفته  این آتش سوزی  و  گرفت 
دو راننده می گویند که با حریق شدن موترشان، زیان 
مالی هنگفتی را متقبل شده اند. به گفته این راننده گان، 

که اگر تقریر حقیقت در تعارض و تقابل با تقلیل مرارت 
قرار گیرد، روشنفکر کدام یکی را باید برگزیند. ایشان با 
دو مسأله،  برابر هر  و  همسان  تقریباً  اهمیت  برشمردن 
اگر  که  گفت  و  داد  حقیقت«  »تقریر  برتری  به  رای 
روشنفکر مجبور به انتخاب باشد، باید جانب حقیقت را 
بگیرد و مصلحت مردم را بر آسایش آنان ترجیح دهد. 
برتری مصلحت و خیر مردم بر خواست و خواهش آنان، 
استاد ملکیان را بر آن داشت تا بگوید که در کنار نقد 
از  یکی  و کردار مردم  اخالق  نقد  نظام حاکم،  و  قدرت 
وظایف اصلی روشنفکر به حساب می آید. به نظر استاد 
ملکیان، کار روشنفکر داوری کردار مردم است و در این 
داوری باید با زبان مردم سخن بگوید. روشنفکر باید از 
و  ساده  می تواند  تا  و  کند  پرهیز  ابهام  و  پیچیده گویی 
روشن سخن بگوید. ابهام و ایهام می تواند باعث تأخیر در 
دست یابی مردم به حقیقت شود و در عین حال اسباب 
رنج و مرارت آن ها را فراهم کند. نکته مهم دیگر در تقریر 
حقیقت، پرهیز روشنفکر از گرایش های ایدئولوژیک است. 
فردی  تجربه  و  علم  که  جایی  تا  ملکیان  استاد  نظر  به 
ایدئولوژیک  از گرایش های  باید  اجازه می دهد روشنفکر 
دوری گزیند. عالوه بر پرهیز از ایدئولوژی اندیشی، نباید 
پیوند  نظر خودش  و  به رای  را  شخصیت و منش خود 
بزند. روشنفکر نباید اندیشه اش را سپری برای شخصیت 
بگوید که »حق آن  است  قرار دهد و  و خودخواهی اش 
که من می گویم«. به نظر استاد ملکیان، »من« و هویت 

روشنفکر باید سیال و پویا باشد و نه پایا و ایستا.

داکتر عبدالکریم سروش:
داکتر سروش سخن خود را با ذکر این نکته آغاز کرد 
که هر دو تعبیر »حقیقت« و »روشنفکری« برای ایشان 
مبهم و ناواضح است. داکتر سروش گفت که به صورت 
واضح و دقیق نمی داند که معنای روشنفکری و حقیقت 
چیست تا بتواند رابطه و نسبت میان آن دو را به خوبی 
واکاوی کند. داکتر سروش گفت: »وقتی جناب ملکیان 
و دیگران می فرمایند کار روشنفکر و روشنفکری، تقریر 

هفت کشته و ۲0 میلیون دالر خسارت

تأملی بر گفت وگوی عبدالکریم سروش و مصطفی 
ملکیان پیرامون نسبت روشنفکری و حقیقت
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دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

» تمدید داوطلبی روش باز ملی «
شماره دعوت به داوطلبی :-

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام 
داوطلبان واجد شرایط دعوت نموده بود تا در پروسه داوطلبی احداث و نصب ۱۲۰ باب گلخانه های 
دالیل  بر  بنا  مذکور  پروژه  مینمود،  اشتراک  و جوزجان  ننگرهار  والیت  در  مستفدین  برای  کوچک 
تخنیکی از مورخ MAY ۰3 ۲۰۲۱ الی MAY ۱۱ ۲۰۲۱ تمدید گردید، داوطلبان محترم می توانند 
نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان از پروژه مذکور  بدست بیاورد ، آفر 
های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از 
تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۱۱ می ۲۰۲۱ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل 
دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل 

پذیرش نمی باشد.
قابل یادآوری است که جلسه آفرگشایی مورخ MAY ۱۱ ۲۰۲۱ ساعت۱۰:۰۰  قبل از ظهر در اطاق 

جلسات پروژه CDRRP تدویر میگردد.

 MAIL/UNDP/CDRRP/NCB/CW-2021-018

دو  شنبه
شماره 3593

13 ثور 1400
3 می 2021

قیمت: 20 افغانی
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داوری میان این دو نگاه
در مقام داوری میان این دو رویکرد، عالوه بر نکات بسیار 
است،  آمده  نگرش  و  روایت  دو  هر  در  که  ارزشمندی 
هر دو نگرش با دشواری های جدی و مهمی نیز همراه 
است. در مورد تعریف استاد ملکیان از وظایف و رسالت 
روشنفکری من با همه نکات مطرح شده در بحث داکتر 
سروش، به ویژه دشواری تعریف روشنفکر و حقیقت و در 
نتیجه دشواری تعیین نسبت و ربط روشنفکر و حقیقت، 
موافقم. عالوه بر نکات انتقادی مطرح شده در سخنان 
داکتر سروش، نکات و مسایل دیگری را نیز می توان در 
سخنان استاد ملکیان تأمل برانگیز و پرسش آور یافت. من 
سعی می کنم در مقام یک بیننده و خواننده بی طرف، 
نکات دریافتی و پرسش هایم را به سخنان این دو چهره 
برجسته فکر و اندیشه، مطرح کنم. این پرسش ها و نکات 
نه از روی مجادله، بلکه برای آموختن و یادگیری بیش تر 

است.

الف: استاد ملکیان و حقیقت روشنفکری
داکتر سروش،  در سخنان  مسایل طرح شده  بر  عالوه 
می خواهم نکات ذیل را نیز در رابطه به فرمایشات استاد 

ملکیان مطرح کنم:
و  لوازم  از  ملکیان  استاد  نگاه  در  »تقریر حقیقت«   -۱
به  که  کسی  است.  شده  دانسته  حقیقت  کشف  توابع 
از راه های »آموزش و کشف شخصی« به  تعبیر ایشان 
حقیقت دسترسی پیدا می کند، این حقیقت مکشوفه را 
باید با بیان رسا و به دور از ابهام به دیگران منتقل کند. 
راه های رسیدن به حقیقت به نظر استاد ملکیان آموزش 
و کشف شخصی پنداشته شده؛ اما پرسش این است که 
به راستی چگونه می توان از طریق آموزش به حقیقت 
دسترسی پیدا کرد؟ آموزش عمومی در نگاه بسیاری از 

منتقدان معاصر چیزی جز کشتارگاه حقیقت نیست.
استاد در مورد مکانیسم »کشف شخصی« شرح بیش تری 
برای  نوعی رویکرد فردی  باشد،  اما هرچه  نداده  است؛ 
دسترسی به حقیقت معرفی شده است. در این رویکرد، 
حقیقت یک امر بسیط و مستقل از سوژه پنداشته شده؛ 
قراردادهای جمعی  و  براساس دانش  احتماالً  امری که 
حقیقت  انگاری  بسیط  است.  استنباط  و  کشف  قابل 
می تواند امر انتقال حقیقت از شخصی به شخص دیگر را 
نیز شامل شود. در این صورت، حقیقت تا سطح چیزی 
همانند آگاهی یا دانش تقلیل می یابد و ترویج و تکثیر 
آن نیز مشمول همان رویکرد و قوانین خواهد بود. برای 
فیلسوفی چون مارتین هایدگر، تقریر حقیقت اما تنها راه 
کشف حقیقت پنداشته می شود. ما با نگارش یا گزارش 
امر واقع، امکان کشف حقیقت را فراهم می آوریم. برای 
هایدگر حقیقت نه چیز قطعی و مسلم و خارج از جهان 
سوژه و نه حتا نوع خاصی از رابطه ای که ما با خویشتن 
براساس  که  رابطه ای  می کنیم؛  برقرار  و جهان  خویش 
بلکه  به ما می نمایاند،  را  آن جهان جان و جوهر خود 
جنس  از  که  حادثه ای  می شود.  پنداشته  حادثه  یک 
زیر  اما  را  ما  و جهان  رخ می دهد  زبان  در  است،  زبان 
و رو می کند. حقیقت حادثه ای است که وقتی به وقوع 
بپیوندد، نه تنها رابطه ما را با جهان دگرگون می کند، 
بلکه ما را با جهاِن آشنا و همیشه گی مان، کاماًل بیگانه 
می سازد. در پی وقوع حقیقت ما یک سره با خویش و 

جهان بیگانه می شویم.
استاد ملکیان اما میان کشف حقیقت و تقریر آن تفکیک 
ایجاد و  نه به معنای  قایل می شود و تقریر حقیقت را 
انشای حقیقت، بلکه به معنای نشر حقیقت می شمارد. به 
همین دلیل، استاد توصیه می کند که تقریر حقیقت باید 
با زبان ساده و قابل فهم صورت گیرد. در این رویکرد، 
زبان ابزاری برای انتقال حقیقت مکشوفه پنداشته شده 
ایشان  گفته  به  که  است  این  هم  امر  این  دلیل  است. 
حقیقت را باید به زبان ساده تقریر کرد تا برای همه گان 
قابل فهم باشد. دشواری مسأله در این است که استاد 
می داند.  حقیقت  انتقال  برای  ابزاری  را  زبان  ملکیان 
فیلسوفان  اکثر  و  هایدگر  برای  که  است  در حالی  این 
ساختارگرا و پساساختارگرا، زبان جایگاه تولید حقیقت 
حقیقت  کس  هر  که  است  زبان  در  می شود.  پنداشته 
یگانه خویش را کشف می کند. به عبارت دیگر، حقیقت 
محصول تقریر و نگارش است. استاد ملکیان اما حقیقت 

را یک امر پیشاتقریری، پیشانگارشی می پندارد.
نکته دیگری که می توان در این خصوص به آن اشاره کرد، 
این است که برای استاد ملکیان وظیفه روشنفکر تقریر 

فراهم  را  آن  از  ابهام زدایی  امکان  روشنفکری  خصلت 
کند. رویکرد دوم ایشان نیز تالش برای تعریف روشنفکر 
است. ایشان علی رغم ادعای خودشان مبنی بر غیرقابل 
تعریف بودن این تعبیر، خودشان روشنفکری را چنین 
مردم  »دل سوز  که  کسانی  عموم  می فرماید:  تعریف 
هستند و داشته های خود را اعم از علمی و غیرعلمی، 
صادقانه خرج این دل سوزی و شفقت بر خلق می کنند«، 
نشانگر  خود  خودی  به  تعریف  این  هستند.  روشنفکر 
مبهم  و  »تعریف ناپذیری  رای  از  داکتر سروش  انصراف 
بودن روشنفکر« است و در نتیجه ایشان دقیقاً در کنار 
از روشنفکر  تا تعریف دیگری  استاد ملکیان می نشیند 
عرضه کند. تعریف داکتر سروش از روشنفکر نیز معادله 
احساس - اخالق محوری از تعریف استاد ملکیان عرضه 

می کند.
با  خودکار  صورت  به  »روشنفکر«  تعبیر   -۲
پیش زمینه های فکری و فرهنگی خاصی همراه است. اگر 
تصور کنیم که این تعبیر کاماًل خنثا و به تعبیری بدون 
پیشینه و تاریخ است، به خطا رفته ایم. این سخن حقیر 
و روشنفکری است.  تعریف ناپذیری روشنفکر  به  ارجاع 
من کاماًل با داکتر سروش در تعریف ناپذیری روشنفکر 
به  تعریف ناپذیری  این  عین حال  در  اما  همنوا هستم؛ 
معنای تعریف ناپذیری ذاتی نیست. در نظر بگیرید که 
ساده گی  به  می توانیم  ما  کنیم.  معنا  را  شعر  بخواهیم 
بگوییم که نمی توانیم تعریفی برای شعر بیابیم که همه 
ویژه گی های آن را احتوا کند. این سخنی است دقیق و 
قابل قبول؛ اما به خاطر داشته باشیم که صدها متفکر 
تعریف  را  شعر  غرب  و  شرق  تاریخ  طول  در  ادیب  و 
و  جامع  تعریف  یک  به  ما  که  است  درست  کرده اند. 
مانع از شعر دست نیافته ایم؛ اما خود همین تعریف های 
متعدد و متفاوت نشانگر آن است که شعر در ذات خود 
یک پیش زمینه فکری و فرهنگی را به همراه دارد. این 
دعوت  نوعی  می شود  را  فرهنگی  و  فکری  پیش زمینه 
شعر برای تعریف شدن خواند، نوعی مبارزه طلبی و به 
این گونه می نماید  اندیشه و خرد.  چالش کشاندن اهل 
را  ادبیات شناسان  و  فیلسوفان  تاریخ  که شعر در طول 
تعریف ناپذیری  حقیر،  نظر  به  باشد.  طلبیده  مبارزه  به 
شعر به خودی خود دعوتی برای تعریف کردن و تعریف 
شدن شعر است. در مورد تعریف روشنفکر و حقیقت نیز 
چنین وضعیتی را باید در نظر گرفت. روشنفکر بعد از 
کانت، به شکل بسیار ظریفی روشنگری را در ذات خود 
نهفته دارد. درست است که عده ای روشنفکر را معادل 
روشنگر دانسته اند و این معادل سازی به شکلی تقلیل 
وجوه دیگر روشنفکری است و باید از آن حذر داشت؛ اما 
به نظر می رسد که تعلل و تردید در معادل سازی برای 
روشنفکر و روشنفکری، نیز به معنای صرف نظر کردن 
از بار معنایی و فرهنگی این تعبیر باشد. می خواهم به 
آقای داکتر سروش عزیز عرض کنم که تعبیر روشنفکر 
و  نوع  و  است  تعریف پذیر  تعریف ناپذیری اش  تمامی  با 
جنسیت این تعریف بسته گی به موقعیت خاص فکری 
و فرهنگی ما دارد. به نظر می رسد برای حل این مشکل 
ما ناگزیر هستیم که دایره ای از ویژه گی های این تعبیر 
را ترسیم کنیم و تمامی معادل های مهم این تعبیر را در 
آن درج کنیم و بعد بگوییم که روشنفکری یعنی کار و 

حقیقت است و نه کشف آن. چنین به نظر می رسد که 
برای استاد ملکیان کشف حقیقت به مراتب کم اهمیت تر 
از نقل و تقریر آن است. در این جا نیز می توان با سخن 
همنوا نبود. این کشف حقیقت است که باید نه تنها از 
تقریر آن، بلکه از همه امورات دیگر مهم تر و باارزش تر 
را  روشنفکر  جهان  و  جان  باید  حقیقت  کشف  باشد. 
روشن تر و هوشیارتر کند و آن چنان که هایدگر می گوید، 
بسان حادثه ای او را به سخن گفتن و انتشار حادثه ای 

بنماید که جان او را »تر« و »شیرین« کرده است.
۲- در نگاه استاد ملکیان روشنفکر نقش شبیه پیامبرانه 
دارد. روشنفکر به صورت بسیار خاص و ویژه به حقیقت 
که  می رود  توقع  او  از  بعد  و  می کند  پیدا  دسترسی 
حقیقت مکشوفه را با دیگران نیز در میان بگذارد. حال 
پرسش این است که روشنفکر چگونه این جایگاه ویژه 
را به دست می آورد؟ چه چیزی باعث می شود که غیر 
اما  کند؛  پیدا  دسترسی  حقیقت  به  نتواند  روشنفکر 
روشنفکر به چنین جایگاهی دست یازد؟ آیا دسترسی 
به  بعید  او است؟  به حقیقت محصول دانش  روشنفکر 
نظر می رسد که استاد ملکیان حقیقت را محصول دانش 
بداند. در این صورت، توجه ما باید روی »کشف شخصی« 
روشنفکر متمرکز شود. برای حل این مسأله می توان دو 
بازهم  را  »کشف«  این که  نخست  شد:  متصور  راه حل 
از کاربرد  نوع ویژه ای  بدانیم؛  محصول دانش روشنفکر 
دانش. آن گونه که کارآگاهان پولیس برای کشف حقیقت 
تالش می کنند. در این صورت، باز هم به رابطه دانش 
و حقیقت باز می گردیم. راه حل دوم هم این است که 
»کشف« روشنفکر را محصول نوع خاصی رابطه روحی 
و روانی روشنفکر با حقیقت بدانیم؛ نوع خاصی رابطه با 
حقیقت. در این صورت روشنفکر کسی نیست جز یک 
مکتب  عام  به صورت  تصوف  و  عرفان  و صوفی.  عارف 
تربیتی ویژه برای ایجاد رابطه خاص روحی و روانی با 
نظام هستی و با حقیقت است. اگر روشنفکر عارف باشد، 
در این صورت عقل محوری و نگاه سکوالر او به جهان 
در جهان تصوف جایی ندارد. اگر روشنفکر عارف نباشد، 
پس چه چیزی به او قدرت ویژه کشف حقیقت را داده 

است؟
بسیار  صورت  به  روشنفکران  انگاری  پیامبر  شبیه   -3
آنان  انحصاری  حق  را  حقیقت  به  دسترسی  طبیعی 
قلمداد می کند. روشنفکر از آن روی که روشنفکر است، 
پیامد چنین  دارد.  برای کشف حقیقت  ویژه ای  قدرت 
نگاهی تأسیس طبقه ویژه ای است که از فرصت و امکان 
ویژه ای برای دسترسی به حقیقت برخوردار خواهد بود 
دارد؛  روحانیان  طبقه  با  زیادی  شباهت  طبقه  این  و 
مذهبی  کشورهای  در  ویژه ای  جایگاه  از  که  طبقه ای 
برخوردار است. دلیل توجه ویژه به روحانیون نیز چیزی 
با  ویژه ای  رابطه  طبقه  این  این که  تصور  جز  نیست 
حقیقت دارد و دقیقاً به خاطر رابطه ویژه شان با حقیقت 
از دایره نقد خارج است. آیا چنین رویکردی به خودی 
خود نوعی نقض غرض نیست؟ روشنفکر کسی است که 
با محوریت عقل و خرد به نقد جامعه می پردازد؛ اما در 
عین حال واجد رابطه ویژه ای با حقیقت است و به همین 
دلیل طبقه ویژه جلیله و در عین حال نقدناپذیری را 

تأسیس می کند.
۴- به نظر می رسد، دشواری هایی که تاکنون برشمرده 
شد، ناشی از دو مسأله باشد. مسأله اول این که، حقیقت 
را یگانه و پیشازبانی بدانیم و مسأله دوم این که، دسترسی 
به حقیقت را حق ویژه افراد خاصی قلمداد کنیم. اگر 
تصور کنیم که حقایق به صورت خاص و ویژه در خارج 
از جهان سوژه، یا به قول هایدگر »در میان ابرها« وجود 
دارد و وظیفه ویژه روشنفکر کشف آن ها است، در این 
صورت، قدرت کشف حقیقت را افراد ویژه ای در دست 
خواهند گرفت. دقیقاً با چنین رویکردی است که مردم 
از حق دسترسی مستقیم به حقیقت محروم می شوند 
و کسان دیگری برای آن ها و به جای آن ها به حقیقت 

دسترسی خواهند داشت.

پروژه  دموکراتیزاسیون  و  سروش  داکتر  ب: 
روشنفکری

۱- داکتر سروش با مبهم خواندن و غیرقابل تعریف بودن 
تعبیر »روشنفکر« سعی می کند این ابهام را با اتخاذ دو 
با  ایشان  این که  نخست  نماید.  مرتفع  متفاوت  روش 
در  و  حالت خاص  از  را  آن  اسم خاص،  این  عام سازی 
عین حال غیرقابل تعریف بیرون بیاورد و با عمومی سازی 

تعامل مشترک مجموعه ای از این معانی است. به عنوان 
روشنگری،  معادل  ترتیب  به  را  روشنفکری  اگر  مثال، 
به  شفقت  و  دل سوزی  مرارت،  تقلیل  حقیقت،  تقریر 
بکوشیم که فصل مشترک همه  باید  بدانیم،  و...  مردم 

این تعریف ها چیست.
موریس بالنشو می گوید که هر کلمه نه تنها برای خود، 
تاریخ و سرگذشتی دارد؛ بلکه هر کلمه خود تاریخ است. 
با چنین رویکردی می توان گفت که در تعبیر روشنفکر 
کانت زنده گی می کند. نه این که این کلمه ما را به یاد 
کانت می اندازد؛ بلکه این کلمه خانه دیگر کانت است. 
در این کلمه نه تنها کانت و مارکس، بلکه همه نام های 
حضور  نوشته اند،  آزادی  و  روشنگری  برای  که  بزرگی 
شریعتی،  هایدگر،  هگل،  نیچه،  کلمه  این  در  دارند. 
استاد  ملکیان،  استاد  ابوزید، داکتر سروش،  نصر حامد 
مبارک  نام های  این گونه  از  کثیری  جمع  و  شبستری 
این  بار سنگین و شریف  حضور دارند. چگونه می توان 
عزیز  کلمه  این  شانه  از  را  اندیشیدن  و  اندیشه  همه 

برداشت و آن را برهنه و غیرقابل تعریف تصور کرد؟
دموکراتیزاسیون  برای  سروش  داکتر  رویکرد   -3
روشنفکری می تواند به تقلیل هستی شناسانه روشنفکری 
پروژه  عام سازی  بینجامد.  آن  بی معنایی  نهایت  در  و 
روشنفکری هرچند می تواند به معنای بازکردن فرصت 
نشر و تکثیر حقیقت و مشارکت همه مردم در کشف 
به روندی  لحاظ منطقی می تواند  از  اما  باشد؛  حقیقت 
بینجامد که از یک سوی آن به هرج و مرج فکری رسیده 
باشیم و از سوی دیگر به تضعیف تدریجی روشنفکری. 
همه  اگر  بدانیم،  عام  ویژه گی  یک  را  روشنفکری  اگر 
باید  باشند، در این صورت روشنفکری  مردم روشنفکر 
از جنس  قلمداد شود؛ چیزی  امورات طبیعی  از  امری 
خواب و خوراک. وقتی می گوییم همه روشنفکر اند، از 
نظر منطقی تفاوت میان روشنفکری با مسایل دیگر را 
از میان بر می داریم و آن را مساوی با کارهای عام دیگر 
می کنیم. روشنفکری و هر امر ویژه دیگری با مرزهایش 
تعریف می شود، با تفاوت یا تفاوت هایی که با دیگر امور 
دارد، شناخته می شود. اگر این تفاوت ها را نادیده بگیریم، 
چیزی  با  مساوی  دقیقاً  روشنفکری  صورت،  این  در 
چون غذا خوردن خواهد شد. از سوی دیگر، اگر همه 
روشنفکر باشند، این سخن دقیقاً به معنای این است که 
بگوییم: »هیچ کسی روشنفکر نیست«. علت این امر هم 
برداشته شدن دیوار میان روشنفکر و غیرروشنفکر است. 
از دیوار، صفات متمایز کننده امر روشنفکری  منظورم 
است  امر خاص  یک  روشنفکری  یا  هر حال،  به  است. 
و ویژه گی های خاص خودش را دارد، آن گونه که مثاًل 
تقریر حقیت می کند و تقلیل مرارت، یا نه، روشنفکری 
چنین ویژه گی های خاصی را شامل نمی شود. اگر همه 
نیست.  روشنفکر  هیچ کسی  بی تردید  باشند،  روشنفکر 
ترسیم  از  ناگزیر  خاصی  امر  هر  دادن  نشان  برای  ما 
محدودیت و تأسیس دیوار و مرز هستیم. اگر دست به 
تأسیس مرز و محدودیت بزنیم، آن گاه روشنفکری یک 
پروژه عام نخواهد بود و فیزیکدان و میکانیک و برق کار 
دیوارهایی  با  روشنفکری  باشند.  روشنفکر  نمی توانند 
و  دیگر مشاغل  از  و...  روشن  فکر  و  فکر  روشنی  چون 

اصناف جدا خواهد شد.

از صفحه 8

تأملی بر گفت وگوی...
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کوریای شمالی در واکنش به اظهارات اخیر جو بایدن و 
برخی از مقام های ایاالت متحده، واشنگتن را به در پیش 
گرفتن »سیاستی خصمانه« در قبال این کشور متهم کرده 
را »تهدیدی  امریکا کوریای شمالی  است. رییس جمهور 

برای امنیت جهانی« دانسته بود.
وزارت خارجه کوریای شمالی روز یک شنبه ۱۲ ثور )۲ می( 
اظهارات اخیر رییس جمهور و برخی از مقام های امریکا در 

قبال کوریای شمالی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش دویچه وله و به نقل از خبرگزاری رسمی کوریای 
شمالی، اظهارات جو بایدن و شماری از مقام های امریکا 
تا  است  آن  بر  امریکا  جمهور  رییس  که  می دهد  نشان 
پیش  در  شمالی  کوریای  برابر  در  خصمانه«  »سیاستی 
گیرد. به گفته این سخنگو، کوریای شمالی به این سیاست 

»پاسخی مناسب« خواهد داد.
در  شمالی  کوریای  خارجه  امور  وزارت  که  بیانیه ای  در 
واکنش به موضع ایاالت متحده منتشر کرده، آمده است: 
کوریای  در  بشر  حقوق  وضعیت  به  امریکا  دولت  »انتقاد 
شمالی، توهینی به حرمت و حیثیت کیم جونگ اون، رهبر 
این کشور است و نشان می دهد که ایاالت متحده خود را 

برای یک رویارویی تمام عیار آماده می سازد«.
کوریای  دولتی  رسانه  از  یک شنبه  روز  که  بیانیه  این  در 
شمالی پخش شد، اظهارات اخیر بایدن در کنگره امریکا 
در ارتباط با برنامه اتمی کوریای شمالی »تحمل ناپذیر« و 

»افتضاحی بزرگ« توصیف شده است.
جو بایدن چندی پیش برنامه هسته ای کوریای شمالی را 
»تهدیدی جدی برای امنیت جهانی« دانسته و کاخ سفید 
نیز گفته بود که بایدن قصد دارد »رویکردی حساب  شده« 

در مقابل کوریای شمالی در پیش گیرد.
کوان یونگ گون، وزیر خارجه کوریای شمالی، در بیانیه 
خود  اظهارات  با  بایدن  جو  که  کرد  تصریح  کشور  این 

مرتکب »اشتباهی محرز« شده است.
به  دست  بود  خواهد  ناگزیر  شمالی  »کوریای  افزود:  او 
در  را  خود  امریکا  زمان  گذشت  با  و  بزند  الزم  اقدامات 
وضعیتی بسیار جدی خواهد دید«. وزیر خارجه کوریای 
را  هسته ای  سالح  تولید  برای  کشور  این  تالش  شمالی 

»گامی در راه حق دفاع از خود« دانست.
اپریل   3۰ گذشته،  جمعه  امریکا  جمهوری  ریاست  دفتر 
)۱۰ ثور( اعالم کرد که بررسی ها و ارزیابی های چندماهه 
پایان  به  ایاالت متحده در قبال کوریای شمالی  سیاست 

رسیده است.
به گفته مقام های کاخ سفید، امریکا قصد دارد با ترکیبی 
از »دیپلماسی و بازدارنده گی کوریای شمالی را به توقف 

برنامه هسته ای و موشک های بالستیکی وادارد«.
 3۰( روز جمعه  نیز  بایدن،  دولت  ساکی، سخنگوی  جن 
اپریل( از کامل شدن بررسی های سیاست امریکا در قبال 
کوریای شمالی سخن گفته بود. به گفته او، بایدن از تجربه 
چهار دولت قبلی امریکا آموخته است که در راه قانع کردن 
تالش  هسته ای  برنامه  ترک  به  شمالی  کوریای  رهبری 

ورزیده، اما شکست خورده اند.
بر  امریکا  سیاست  سفید،  کاخ  مقام های  اظهارات  بر  بنا 
دست یابی به »یک معامله بزرگ« با کیم یونگ اون، رهبر 

کوریای شمالی، متمرکز نخواهد بود.

چهار فضانوردی که ماه های گذشته را در ایستگاه فضایی 
بامداد  اولیه  ساعات  در  بودند،  کرده  سپری  بین المللی 
یک شنبه به وقت شرق امریکا با کپسول »اسپیس ایکس« 

به کره زمین بازگشتند.
پیش  دقایقی  فضانورد  چهار  این  نیوز،  یورو  گزارش  به 
به  متعلق  دراگون  کپسول  با  بامداد  سه  ساعت  از 
نزدیکی  در  مکزیک  خلیج  آب های  در  »اسپیس ایکس« 
آمدند.  فرود  امریکا  فلوریدای  ایالت  پاناماسیتی  ساحل 
فرود کپسول دراگون با چتر نجات در خلیج مکزیک اولین 
عملیات شبانه فرود فضانوردان در دریا از زمان ماموریت 

»آپولو 8« محسوب می شود.
بازگشت سه فضانورد امریکایی و یک فضانورد جاپانی از 
ایستگاه فضایی بین المللی به کره زمین شش ساعت و نیم 
طول کشید. آن ها با همان کپسولی که ماه نوامبر گذشته 
با آن از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا به فضا رفته 

بودند، به زمین بازگشتند.
به این ترتیب هم اکنون هفت فضانورد در ایستگاه فضایی 
بین المللی به سر می برند که چهار تن از آن ها هفته پیش 

با کپسول »اسپیس ایکس« ماموریت خود را آغاز کردند.
زمین  به  دراگون  کپسول  با  که  فضانوردی  چهار  حال 
بازگشته اند، »خوب« گزارش شده است. آن ها قرار است 
پس از معاینات پزشکی، با بال گرد به شهر پنساکوال در 
برای  سپس  فضانوردان  این  شوند.  منتقل  فلوریدا  ایالت 
دیدار با خانواده و دوستان خود با هواپیما به سوی شهر 

هیوستون در ایالت تگزاس پرواز خواهند کرد.
پیش از این آخرین بازگشت شبانه فضانوردان به کره زمین 

به روز ۲7 دسامبر سال ۱9۶8 میالدی بر می گشت.

انتقاد کوریای شمالی از 
»سیاست خصمانه« دولت 
بایدن در قبال این کشور

نیویورک  تایمز: 
دور دوم گفت وگوهای ایران و عربستان 
»احتماالً در سطح سفرا« برگزار می شود

کپسول »اسپیس ایکس« چهار 
فضانورد را از ایستگاه فضایی 
بین المللی به زمین بازگرداند

شش سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین 
از  حاکی  گزارش ها  برخی  عربستان،  و  ایران 
انجام مذاکرات »مستقیم« بین مقام های ارشد 

دو کشور در اوایل ماه اپریل در بغداد بود.
گفتند  نیز  آگاه  منابع  خبر،  آن  اعالم  از  پس 
که دور دوم این گفت وگوها تا پایان ماه اپریل 
جزییات  اما  می شود،  برگزار  می  ماه  اوایل  یا 

دیگری در این باره اعالم نشد.
رادیو فردا به نقل از روزنامه نیویورک  تایمز روز 
گذشته در گزارشی مربوط به روابط دو کشور 
از قول »مقام هایی که نخواسته اند نام شان فاش 
شود« نوشته است که دو کشور توافق کرده اند 
دور دوم گفت وگوها »در ماه می و احتماالً در 

سطح سفرا« برگزار شود.
مقام های ایرانی و سعودی انجام این مذاکرات 
با  نکرده اند.  تکذیب  یا  تایید  به طور رسمی  را 
وجود این، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران، روز 3۰ حمل گفت که جمهوری 
اسالمی ایران از مذاکرات با عربستان سعودی 

و  قرقیزستان  بین  مرزی  درگیری  دنبال  به 
برجای  کشته   ۴9 دست کم  که  تاجیکستان 
گذاشت، این دو کشور روز گذشته اعالم کردند 
توافق  مرزی  کامل  آتش بس  یک  سر  بر  که 

کرده اند.
نشست  در  توافق  این  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ملی  امنیت  دولتی  کمیته  رییس  مشترک 
امنیت ملی  قرقیزستان و رییس کمیته دولتی 

تاجیکستان در قرقیزستان به  دست آمده است.
مقام های رسمی می گویند که امام علی رحمان 

استقبال می کند.
خبرگزاری فرانسه نیز روز 3۰ حمل به نقل از 
یک مقام عراقی و یک دیپلمات غربی نوشت که 
در دور اول، هیات های دو کشور به ریاست علی 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و 
خالد بن علی الحمیدان، رییس وزارت اطالعات 

عربستان، در بغداد با هم دیدار کرده اند.
عربستان  دیپلماتیک  اماکن  بر  حمله  از  پس 
در تهران و مشهد ایران در ماه جدی ۱39۴، 
ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. روابط دو 
کشور در سال های اخیر، به  دنبال درگیری ها در 
سوریه و یمن و افزایش رقابت های منطقه ای، 

تیره  شده است.
در  عربستان،  ولی عهد  سلمان،  بن  محمد 
برقراری  برای  امیدواری اش  از  اخیر  روزهای 
ایران سخن گفته  با  متمایز«  و  »رابطه خوب 
امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  و 
که  است  گفته  واکنش  در  هم  ایران،  خارجه 
تهران از »تغییر لحن« ریاض استقبال می کند.

و  تاجیکستان  رییسان جمهور  و صدر جبارف، 
قرقیزستان نیز به صورت تلفنی صحبت کردند و 
در خصوص گام های بعدی به رای زنی پرداختند.
امنیت  دولتی  رییس کمیته  یاتیف،  سیامومین 
در  خبری  کنفرانس  یک  در  تاجیکستان  ملی 
که  فاجعه ای  گفت،  خود  قرقیز  همتای  کناری 
در منطقه مرزی رخ داد، هرگز نباید تکرار شود.

که  می گوید  هم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
با  روسیه،  خارجه  امور  وزیر  الوروف ،  سرگئی 
وزیران خارجه قرقیزستان و تاجیکستان تلفنی 

توافق  به  تا  خواست  آن ها  از  و  کرد  صحبت 
آتش بس پای بند باشند.

جمهوری های  از  تاجیکستان،  و  قرقیزستان 
شوروی سابق، میزبان پایگاه های نظامی روسیه 
استراتژیک  متحد  یک  را  مسکو  و  هستند 

می دانند.
پی  در  و  مرز  امتداد  در  اخیر  درگیری های 
اختالف بر سر یک مرکز توزیع آب در منطقه 
بادکند  ناحیه  و  تاجیکستان  اسفره  مرزی شهر 
بادکند  ناحیه  پولیس  داد.  روی  قرقیزستان 
مرزی  نیروهای  و  روستاییان  قرقیزستان،  در 
تاجیکستان را مسوول آغاز درگیری معرفی کرد 
و گفت آن ها روز چهارشنبه به سوی قرارگاه های 
مرزی قرقیزستان شلیک کردند. در مقابل نیروی 
مرزبانی تاجیکستان ضمن رد این ادعا، گفت که 

تیراندازی را نیروهای قرقیزستان شروع کردند.
و  قرقیزستان  بین  کیلومتری   97۰ مرزی  نوار 
دیگر  مرزهای  از  بسیاری  هم چون  تاجیکستان 
فروپاشی  از  پس  میانه  آسیای  کشورهای  بین 
عالمت گذاری   ۱99۱ سال  در  شوروی  اتحاد 
نشده است. این مشکل به خصوص در دره فرقانه، 
محل تالقی مرزهای تاجیکستان، قرقیزستان و 
اوزبیکستان، پیچیده تر و همواره تنش آفرین بوده 

است.

تاجیکستان و قرقیزستان بر سر آتش بس کامل در منطقه مرزی توافق کردند


