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دندان تیز قوانین برای به دام انداخنت 
ناقضان حقوق برش

تعداد دوسیه های »اصل صالحیت جهانی« در حال افزایش است

عــنوان های مـهم

هیچ امریکایی کشته نشد، اما...
چطور دل خوشی امریکا از آرمان های بزرگ

به گریزی غیرمسووالنه رسید

شهر سامل؛
ارتقای صحت عامه و تشناب های عمومی
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یک روز پیش از گفتگوهای دوحه و هم زمان با تشدید خشونت از سوی گروه 

طالبان، رییس جمهور غنی به وزارت دفاع ملی رفت و از اصالحات در ساختارهای 

امنیتی و جان فشانی  این نیروها سخن گفت. 

اما  ندارید،  کاری  سیاست  به  امنیتی(  )نیروهای  شام  که  گفت  رییس جمهور 

سیاست شام، ثبات کشور، عزت، استقالل و تامین اراده آزاد مردم است. در رشف 

دور دوم مذاکرات، رییس جمهور همچنان اطمینان داد که هیچ معامله یی بر رس 

نیروهای امنیتی صورت نخواهد گرفت.

نیروهای امنیتی محصول بیست سال تالش حکومت داری و رسمایه گذاری جامعۀ 

جهانی در افغانستان است. این نیروها در دو دهه اخیر با وجود تلفات بی شامر 

توانسته که از متامیت ارضی و مردم این رسزمین پاسداری کنند؛ اما دیده می شود 

که با آغاز گفتگوهای صلح، چگونگی بقا و حفظ ساختارهای امنیتی تا حدودی 

تحت شعاع قرار گرفته است.

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

را  او  چاشت  از  بعد  بجه  دو  بود  قرار 

آدرس  برایم  که  نشانی  هامن  به  ببینم. 

داده بود، رفتم. 

من  »عزیز،  گفت:  گرفتم،  متاس  وقتی 

باشه  ممکن  اگه  دارم.  مزاحم  یک  فعلن 

منتظر باش، باز متاس می گیرم.«

 ساعت چهار بود و آفتاب در حال غروب. 

گرفتم  تصمیم  انتظار،  ساعت ها  از  بعد 

که دوباره به خانه برگردم، حین برگشت 

به سوی خانه، زنگ گوشی  به صدا درآمد 

و او را در یک شام غم انگیز، در یکی از 

رستورانت های کابل مالقات کردم.

ما گوشه  یی ِدنج را برای مالقات انتخاب 

چشم های  هم،  آن  با  بودیم؛  کرده 

بی شامری به سوی ما دوخته شده بود.

خیلی  زنانه  آرایش  و  مردانه  لباس  با  او 

الال  را  خودش  می رسید.  نظر  به  زیبا 

معرفی کرد.

عجیب  نگاه ها ی  و  رفتارها  از  که  الال 

مردم، رساسیمه 

پدرکالن پیام رسان ها
رسعت ارسال تلگراف از سال۱۸۴۴ به 
زودی از چند روز به چند دقیقه رسید

رییس جمهور غنی: سهل انگاری و 
ایجاد موانع در برابر رسمایه گذاران 

قابل قبول نیست

درخواست توزیع زمین برای 
کارخانه های صنعتی

استقرار گارد ملی در واشنگنت
از ترس طرفداران ترمپ

ناوگروه نیمیتز در نزدیک خلیج 

فارس باقی می ماند

رشیک اسرتاتیژیک امریکا؛ طالبان یا دولت؟

ترنس ها؛ اقلیتی درمانده
در افغانستان هیچ قانونی برای افراد تراجنسیتی  وجود ندارد

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

ادغام نیروهای جنگی ناممکن است
»اگرادغامنیروهایجنگیامکانمیداشت،اینکاردرزمانحکومتدا�کترنجیبصورتمیگرفت«
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شمیم فروتن



هیات  سفر  با  همزمان  مدنیت:  راه   
صدیقی،  صدیق  قطر،  به  دولت  مذاکره کنندۀ 

سخنگوی ریاست جمهوری گفته که با حضور این 

به  صلح  مذاکرات  دوم  مرحلۀ  دوحه،  در  هیات 

زودی آغاز خواهد شد.

در  )۱۶جدی(  سه شنبه  روز  صدیقی  آقای 

دولت  گفتگوکنندۀ  هیات  که  نوشت  توییرتش 

با  را  جامعه   مختلف  قرشهای  و  مردم  حامیت 

خود دارند. اولویت های مردم و دولت، ختم فوری 

خشونت ها، تامین آتش بس و دست یابی به صلح 

پایدار در کشور است.

هیات مذاکره کنندۀ دولت دیروز برای از رسگیری 

گفتگوهای صلح، کابل را به مقصد قطر ترک کرد.

نادر نادری، سخنگوی هیات مذاکره کنندۀ دولت 

در رشته توییتی گفته که این هیات پس از سه 

اعضای شورای  دولت،  رهربی  با  مشورت  هفته 

رسگیری  از  برای  مردم،  و  ملی  مصالحۀ  عالی 

مذاکرات صلح، کابل را به مقصد دوحه ترک کرده  

است.

آقای نادری تاکید داشت که در جریان مشورت ها 

مشخص شد که نخستین خواست دولت و مردم 

افغانستان آتش بس و ختم جنگ است.

گفتگوهای صلح در )۲۲سنبله( سال جاری در 

قطر آغاز شد و در تاریخ )۲۲قوس( برای مشورت 

متوقف  برای ۲۰روز  مذاکرات  آجندای  مورد  در 

شده بود.

دفرت  سخنگوی  نعیم،  محمد  هم،  سویی  از 

سیاسی طالبان در قطر در صحبت با عرب نیوز 

سه  توقف  از  پیش  طرف  دو  هرچند  که  گفته 

از  برخی  فهرست  صلح،  مذاکرات  هفته یی 

پیشنهادها را باهم در میان گذشته اند، اما هنوز 

تصمیم نهایی در مورد آجندای این دور از گفتگوها 

گرفته نشده  است. او افزوده  است که حاال هر دو 

جانب می توانند روی موضوعات مشخص تصمیم 

بگیرند.

وی تاکید داشت که دو طرف بر اساس توافق نامۀ 

امریکا و طالبان در مورد آتش بس و ختم جنگ، 

گفتگو و چانه زنی خواهند کرد.

راه مدنیت: هندوستان تایمز گزارش داده که   
سوی  از  عملیاتی  در  که  چینی  جاسوس  ده 

نیروهای امنیتی در کابل بازداشت شده بودند، 

عفو و با پرواز ویژه به چین برگشتند.

هندوستان تایمز گزارش داده که ۱۰تبعه چینی 

که به اتهام جاسوسی و فعالیت در یک شبکه 

تروریستی در تاریخ ١٠ دسمرب در کابل دستگیر 

شده بودند، آزاد شده و با پرواز ویژه کشور را ترک 

کردند.

دولت تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.

گزارش هایی وجود دارد که حکومت به مقامات 

دولت چین پیشنهاد کرده در صورتی که به طور 

رسمی عذرخواهی و به نقض قوانین بین املللی 

و خیانت به اعتامد کابل اعرتاف کنند، این ده 

جاسوس را آزاد می کند.

تاکنون  چینی  شهروند  ده  این  آزادی  رشایط 

نیز  امور خارجۀ چین  وزارت  و  نیست  مشخص 

واکنشی در این مورد نشان نداده است.

روز  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای  حال  این  با 

عبدالله  که  کرد  اعالم  )۱۶جدی(  سه شنبه 

منایندۀ  با  دیدار  در  شورا  این  رییس  عبدالله، 

کمک های  از  افغانستان  برای  چین  خاص 

از  این کشور  برای کشور و حامیت  خلق چین 

تالش های صلح قدردانی کرده است.

آقای عبدالله تاکید کرده که افزایش خشونت و 

قتل های هدفمند در کشور در جریان مذاکرات 

قابل قبول نیست و باید به خشونت ها و قتل های 

هدف مند پایان داده شود.

برای  چین  خاص  منایندۀ  لیوجان،  همچنین 

از  را  این دیدار حامیت کشورش  افغانستان در 

تالش های صلح و دست یافنت به صلح دایمی و 

ثبات در کشور اعالم کرد.

است  آماده  چین  که  منود  عالوه  همچنان  وی 

افغانستان را در مسیر دست یافنت به صلح کمک 

مناید.

امنیت ملی کشور  اداره  تاریخ ۱۰ دسامرب،  در 

رسکوبی این شبکه ۱۰نفری را آغاز منوده و »لی 

یانگ یانگ«، یکی از عوامل اطالعاتی چین را که 

از ماه جون سال جاری فعالیت داشت، از محل 

سکونتش در کابل دستگیر شد.

اداره امنیت ملی کشور همچنین اسلحه، مهامت 

و مواد منفجره، از جمله پودر کتامین را از محل 

زندگی وی کشف کرد.

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه   

کارخانۀ  افتتاحیۀ  در  کشور  رییس جمهوری 

پروسس جلغوزۀ »رحیم گردیزی گروپ« گفته که 

رسمایه گذار هر والیت باید در والیت مربوطه اش 

ثبات،  برای  کار  این  چون  کند،  رسمایه گذاری 

تاثیر  کشور  اقتصادی  انکشاف  و  همبستگی 

زیادی دارد. آقای غنی تاکید کرد که سهل انگاری 

و ایجاد مامنعت در برابر رسمایه گذاران قابل قبول 

نیست.

این کارخانه که روز سه شنبه )۱۶جدی( افتتاح 

شد. رییس جمهور غنی گفت که با افتتاح این 

کارخانه، پروسس جلغوزۀ گردیز نه تنها از نگاه 

تاریخی بل از نگاه اقتصادی ارزش خود را نشان 

می دهد.

او با اشاره به نقش مردم در نگهداری جنگالت 

افزود: »به متام مردم پیام من این است که احیای 

جنگالت برای منفعت آنان است و در این بخش 

توجه و رسمایه گذاری اساسی خواهیم کرد.«

زراعت،  وزارت های  به  کشور  رییس جمهوری 

واحد  و  تجارت  و  صنعت  مالداری،  و  آبیاری 

تسهیل رسمایه گذاری هدایت داد که به منظور 

احیای جنگالت جلغوزه و سایر جنگالت، توجه 

به افزایش محصوالت زراعتی و میوه ها، پروسس، 

را  رسمایه گذاری  عرصه ها،  سایر  و  دسته بندی 

جلب منوده و با رسمایه گذاران و سکتور خصوصی 

هامهنگی و همکاری منایند.

طریق  از  اکنون  افغانستان  که  می گوید  وی 

وصل  ۵۲کشور  از  بیشرت  با  هوایی  دهلیزهای 

است، اما دهلیزهای زمینی نیز رضورت است و 

باید فعال شوند.

ما  تاکید گفت که رسمایه گذاران  با  غنی  آقای 

حامی اقتصاد کشور می باشند و منطق بازار را 

درک می کنند، بناً از متام مناسبات بین املللی 

استفاده  آنان،  به  سهولت ها  فراهم آوری  بخاطر 

خواهد شد.

رییس جمهور غنی گفت که ساالنه یک میلیون 

و  می گیرد  قرار  آبیاری  تحت  زمین  هکتار 

زراعتی  صادرات  و  پیداوار  مرکز  به  افغانستان 

مبدل خواهد شد و زنجیرۀ ارزش تقویت خواهد 

یافت. او در ادامه صحبت هایش افزود که پس 

از این هر سفیر افغانستان در خارج از کشور، در 

کنار سایر وظایف خویش، منایندگان تاجران و 

رسمایه گذاران خواهند بود و در حصۀ بازاریابی 

و ایجاد سهولت های برای رسمایه گذاران تالش 

منایند.

راه مدنیت: عبدالجبار صافی، رییس اتحادیۀ   

صنعت کاران اعالم کرد که به تعداد ۲۸۰ کارخانۀ 

این  اکرثیت  و  بوده  راجسرت  و  ثبت  صنعتی 

فعالیت های  کرایی  مکان های  در  کارخانه ها 

فعالیت دارد.

آقای صافی روز سه شنبه )۱۶جدی( در دیدار با 

مسووالن وزارت شهرسازی و اراضی کشور گفت 

که کارخانه ها، همه ساله به دلیل پرداخت کرایه 

ملکیت ها، هزینه های هنگفت را متقبل می شوند.

او از وزارت شهرسازی و اراضی کشور خواست که 

برای ادامه فعالیت این کارخانه، زمین مورد نیاز را 

برای رشد صنعت در اختیار کارخانه ها قرار دهد.

مورد  در  اشاره  با  صنعت کاران  اتحادیۀ  رییس 

میکانیزم توزیع زمین به کارخانه های صنعتی افزود 

که زمین دولتی در سه بخش به کارخانه های که 

در مکان های کرایی فعالیت دارند، کارخانه های 

که برای توسعه فعالیت های صنعتی نیاز به زمین 

دارند و صنعت کاران و رسمایه گذاران بیرونی که 

عالقه مندی به رسمایه گذاری در کشور دارند، بر 

اساس یک میکانیزم واضح توزیع خواهد شد.

از سویی هم، محمود کرزی، وزیر شهرسازی و 

اراضی کشور، نقش اتحادیه صنعت کاران را در 

خودکفایی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و رشد 

اقتصادی کشور مهم و ارزنده خواند.

مشکالت  حارض  حال  در  که  داشت  تاکید  او 

مختلف فرا راه تاجران و صنعت کاران وجود دارد، 

در  تجارت  و  وزارت صنعت  با  در هامهنگی  اما 

حل مشکالت موجود و زمینه سازی برای جذب  

رسمایه گذاری های داخلی و خارجی تالش های 

صورت خواهد گرفت.

وی تعهد کرد که برای فعالیت های صنعتی برای 

صنعت کاران زمین اختصاص خواهد داد، اما باید 

در قسمت ساخت زیربنای آن توجه جدی صورت 

گیرد و از صنعت کاران نیز خواست تا در این زمینه 

با حکومت همکاری منایند.

حکومت  از  اراضی  و  شهرسازی  وزیر  همچنین 

در  صنعتی  فعالیت های  رشد  برای  تا  خواست 

کشور تالش مناید تا از این طریق رشایط رقابت 

کاران  صنعت  با  افغانستان  صنعت کاران  میان 

کشورهای منطقه را فراهم کنند.

در این دیدار شامری از تاجران گفته اند که در 

اختصاص  بخش  در  حکومت  همکاری  صورت 

زمین برای فعالیت های صنعتی، آنان آماده اند تا 

رسمایه گذاری  کشور  در  مختلف  بخش های  در 

منایند.

مسوولیت نظامیان هر حکومت اطمینانی   

برای بقای آن نظام است و ابزار حفظ آن اتخاذ 

که  است  راهی  کردن  پیدا  و  مناسب  راهکار 

تحوالت  دست خوش  نظامیان  صف بندی 

نشود. 

هرچند حکومت افغانستان همواره خاطرنشان 

کرده که نیروهای امنیتی در تحوالت پیش روی 

سیاسی آسیب پذیر منی شود، اما این بستگی 

مذاکره کننده  هیات  آمادگی  و  راهکار  به 

دارد که چگونه نیروهای امنیتی را از هرگونه 

دارد.  نگه  دور  طالبان  گروه  دست اندازی 

حامیت  در  عمومی  بسیج  حارض،  رشایط  در 

جهان  و  است  رضوری  امنیتی  نیروهای  از 

نظاره گر این موضوع است که گروه ها، احزاب 

و عموم مردم افغانستان چگونه پشتیبان قوای 

امنیتی هستند.

نظامی  آگاهان  از  شامری  رابطه،  این  در 

معتقدند در صورت نتیجه بخش بودن مذاکرات 

بیشرت  امنیتی  قوای  کشور،  در  تامین صلح  و 

پرداخت  خواهند  تربیه  و  تعلیم  به  گذشته  از 

ملی،  منافع  از  که  توانست  قوا خواهند  این  و 

متامیت ارضی و حاکمیت ملی بهرت از گذشته 

در جریان صلح دفاع کنند.

روزنامه  به  نظامی  آگاه  رادمنش؛  محمد 

خوش بینی ها،  وجود  با  گفت:  مدنیت  راه 

در  طالبان  اگر  و  دارد  وجود  هم  نگرانی هایی 

جریان مذاکرات، برنامه ها و پالن های گذشته 

را در رس داشته باشند، یقینا اردوی افغانستان 

زمانی  نگرانی ها  این  شد.  خواهد  آسیب پذیر 

بی معنا می شود که قوای امنیتی از متام مردم 

است،  ملی  »چون  کند.  افغانستان منایندگی 

یک اردوی بی طرف باشد، وظیفه اردو دفاع از 

ارضی  متامیت  و  ملی  حاکمیت  ملی،  منافع 

است، نه این که از مجاهد یا کسی دیگری  که 

در سیاست دخیل است، دفاع کنند.«

انتظار  افغانستان  مردم  رادمنش،  گفتۀ  به 

دارند  را  امنیتی  قوای  و  از ساختارها  حفاظت 

در  حکومت  چه  و  طالبان  چه  هرکسی که  و 

اردوی  از  بود،  خواهند  دخیل  آینده  سیاست 

ثابت  تاریخ  زیرا  کنند؛  حفاظت  شکل گرفته 

مثربخش  هیچ گاه  اردو  بردن  بین  از  که  کرده 

نبوده است.

او با اشاره به اردوی دوران ظاهرشاه افزود که 

دیگری  اردوی  و  شد  برده  بین  از  وی  اردوی 

از سیاست های گذشته دفاع  شکل گرفت که 

شد  تجهیز  گرفت،  شکل  اردویی  که  می کرد. 

و می توانست از آرمان ها و حاکمیت ملی دفاع 

کنند، اما دوباره آن را خلع سالح و از بین بردند. 

»حاال اردو اگر با مشکالت دیگری مواجه شود، 

بنابراین،  یقینا وقت مردم ضایع خواهد شد و 

قوای  و  دفاعی  و  امنیتی  ارگان های  از  باید 

مسلح حامیت شود تا در برابر هرگونه مسایلی  

آن  از  می رساند،  زیان  ملی  حاکمیت  به  که 

استفاده بهینه صورت گیرد. از بین بردن چیزی 

جور منی شود.«

محمد رادمنش بر دور نگه داشنت قوای امنیتی 

خاطرنشان  و  می ورزد  تاکید  سیاست  بازار  از 

می کند که نیروهای امنیتی را باید به وظایف 

مداخالت  هرگونه  از  و  رهنمود  آن ها  اصلی 

اردو  صورتی  که  در  شود؛  جلوگیری  سیاسی 

یقینا  شود،  سیاست زدگی  و  سیاست  درگیر 

جنبه ملی بودن آن زیر سوال می رود.

نظامی  آگاه  عبدالواحد طاقت،  از سویی هم، 

طالبان  و  افغانستان  دولت  که  می کند  بیان 

دیگر  سوی  از  و  می کنند  مذاکره  یک سو  از 

طرف دار  نیروهای  و  هستند  جنگ  درگیر 

قانون  اساس  بر  که  دارند  تالش  طرف  دو 

برای  زیادی  دست آوردهای  صلح،  و  جنگ 

نشان  و  باشند  داشت  حامیت کنندگان شان 

پیروز  جنگ  میدان  در  کسانی  چه  که  دهند 

است.

حمالت  که  می گوید  نظامی  کارشناس  این 

تروریستی در افغانستان به اوج خود رسیده، در 

حالی که در سال2٠2٠ هیچ رسباز امریکایی 

در این کشور کشته نشد، در سال2٠١6 حدود 

پانزده رسباز خارجی کشته شد و برعکس آن، 

قربانی حمالت  نظامی  غیر  و  نظامی  2١هزار 

شدند.

او باورمند است که شیوه جنگ موجود بیشرت 

به نسل کشی می ماند و بنیاد آن طوری است 

که نیروهای امنیتی ضعیف و مردم این کشور 

بی دفاع باشند. »سال ها قبل بعد از فروپاشی 

حاکمیت داکرت نجیب، پروسه تضعیف نیروهای 

امنیتی رشوع شد. اول متام تجهیزات نظامی را 

به تاراج بردند و بعد از آن متام نیروهای نظامی 

و  اشخاص  آن،  عوض  به  و  گردید  متالشی  ما 

افراد وابسته به پاکستان، ایران و غرب آورده شد 

که شایستگی امنیتی و جنگی را نداشتند.«

نشست  از  پس  طاقت،  عبدالواحد  گفتۀ  به 

عاجل  گونۀ  به  امنیتی  ساختارهای  اول،  بن 

شد  ساخته  دیگران  دست  به  و  پایه گذاری 

شود،  ساخته  دیگران  دست  به  اردویی که  و 

سلسله  یک  دست خوش  که  است  طبیعی 

عوامل می شود که منجر به تضعیف روحیه آن ها 

می گردد.

بحث ادغام نیروهای وابسته به طالبان در قالب 

نیروهای امنیتی افغان، پس از آغاز گفتگوهای 

صلح باال گرفت، اما این که این ممکن است یا 

خیر، آگاهان نظامی در این راستا می گویند که 

ادغام دو نیروی جنگی ناممکن است. 

جنگی  نیروهای  ادغام  اگر  طاقت،  گفته  به 

حکومت  زمان  در  کار  این  می داشت،  امکان 

وجودی  که  با  می گرفت.  نجیب صورت  داکرت 

تعهدات بین املللی، حامیت امریکا و حامیت 

روسیه از ادغام نیروهای جنگی وجود داشت اما 

تحقق نیافت؛ زیرا برخی  از کشورها منی خواهند 

که چنین کاری در افغانستان صورت گیرد.

از  افغان  امنیتی  نیروهای  حارض،  درحال 

کشورهای  و  جهانی  جامعۀ  قاطع  حامیت 

متحد دولت افغانستان برخوردار است و ادامۀ 

این روند مایه امیدواری برای مردم افغانستان 

که  می رود  انتظار  حال،  عین  در  اما  است، 

جهانی  جامعۀ  با  دولت  امنیتی  سیاست های 

به گونه یی دنبال شود که منجر به استمرار این 

حامیت ها از قوای امنیتی شود.

هیات  اعضای  از  برخی  دیگر،  جانب  از 

مذاکره کننده دولت اظهار کرده اند که طالبان 

دیدگاه  یک  نه  است.  جنگی  لشکر  یک 

و هیات  را نرش کنند  آن  تدوین شده دارند که 

دولت در روشنی آن بفهمد که چه می خواهند و 

نه یک جنبش خالص دینی هستند، بل از دین 

فقط به عنوان حربه و شعار استفاده می کنند.

 حفیظ منصور، عضو هیات مذاکره کننده افزود 

که دولت و مردم افغانستان با یک گروه جنگی 

روبرو است و احتامل زیادی دارد که در طول 

مذاکرات چالش های امنیتی بیشرتی رخ دهد.

ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  رسور   
می گوید که قانون اساسی نباید قربانی صلح شود. 

صلح نیز نباید بنیه و ساختار اصلی و مرشوعیت 

قانون  را متالشی کند. خاطری که  قانون اساسی 

اساسی از آن چنان ظرفیتی برخوردار است که هر 

نوع طرح صلح و تحول سیاسی را بر می تابد.

آقای دانش روز سه شنبه )۱۶ جدی( در نشستی 

سالروز  )هفدهمین  از  گرامی داشت  مناسبت  به 

تصویب قانون اساسی( تاکید کرد که هدف طالبان 

و حامیان آن ها از نفی قانون اساسی، فروپاشی نظام 

است. چون بدون قانون اساسی، هیچ نظم سیاسی 

و حقوقی ثابت و مورد قبول همه نخواهیم داشت.

او افزوده که طرح ادارۀ موقت نیز معنی گسست و 

فروپاشی و لغو قانون اساسی را در پی دارد. ادارۀ 

موقت، برخالف تصور ساده لوحانۀ برخی از افراد، به 

معنای جابجایی یک شخص یا اشخاص نیست؛ بل 

بدین معنا است که همه نظام و دولت با همه قوای 

سه گانه و نظم حقوقی آن کنار گذاشته می شود.

و  دولت سازی  روند  که  کرد  ترصیح  ادامه  در  وی 

نظام سازی از نو آغاز می شود. تداوم نظام و حفظ 

چارچوب و ارزش های قانون اساسی، یک رضورت 

بوده و لغو آن بر ضد منافع ملی و باعث بی ثباتی 

کشور می شود.

طبق گفته های معاون دوم ریاست جمهوری، دفاع از 

نظام به معنای دفاع از حکومت و یا شخص نیست 

و این تصور نادرستی است که برخی  گاهی مطرح 

می کنند که گویا حکومت و شخص رییس جمهور 

به خاطر حفظ قدرت، مخالف ترسیع روند صلح 

است، اما رییس جمهور با متام مشکالت و فشارها از 

جمهوریت هرگز دست برنداشته است.

آقای دانش می گوید، در صورتی که گروه طالبان 

متام  و  انتخابات  اساسی،  قانون  نظام،  تداوم 

با  همه  بپذیرد،  را  گذشتۀ  سال  دست آوردها ۲۰ 

آغوش باز از هر میکانیزم قابل توافق برای مشارکت 

عادالنه در قدرت استقبال خواهند کرد. برای تحقق 

آن از هیچ کوشش و تالشی دریغ نخواهند کرد.

»اگر  داشت:  اذعان  ریاست جمهوری  دوم  معاون 

حقوق  و  اساسی  قانون  جمهوریت،  که  باشد  بنا 

یا  و  امارت  قربانی  مردم،  حاکمیت  و  شهروندی 

را  آن  هرگز  ما  شود،  دیگر  دیکتاتوری  نظام  هر 

منی پذیریم و پیامنی را که سند ذلت مردم باشد و 

جنگ و خشونت و ستم ساالری را به گونۀ دیگر و نام 

دیگر تداوم ببخشد، تایید نخواهیم کرد.«

اساسی  قانون  تعدیل  که  منود  بیان  دانش  آقای 

آن  موارد  از  برخی  در  زیرا  است،  نیز یک رضورت 

کاستی هایی وجود دارد که حتا بدون موضوع صلح 

نیز باید تعدیل شود.

او در آخر همچنان نظام به معنای حکومت و قوه 

شامل  را  ارزش هایی  همۀ  نظام  نیست.  مجریه 

می شود که در قانون اساسی ما درج شده است.
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ادغام نیروهای جنگی ناممکن است
»اگر ادغام نیروهای جنگی امکان می داشت، این کار در زمان حکومت داکرت نجیب صورت می گرفت«

دانش: قانون اساسی هر نوع طرح صلح و تحول سیاسی را بر می تابد

صدیقی: اولویت دور 
دوم مذاکرات صلح، ختم 
خشونت  و آتش بس است

جاسوسان چینی به 
کشورشان برگشتند

رییس جمهور غنی:

سهل انگاری و ایجاد موانع در برابر 

رسمایه گذاران قابل قبول نیست

درخواست توزیع زمین برای 
کارخانه های صنعتی

دیدار زملی خلیل زاد با عبدالله عبدالله 
در این دیدار آقای عبدالله گفت: تالش خواهد شد تا از فرصت ایجاد شده برای دست یابی به صلح دایمی و ثبات در کشور کار گرفته شود.  
آقای عبدالله افزایش خشونت ها و قتل های هدفمند را غیر قابل قبول دانست و بر آتش بس  دایمی برای دست يافنت به صلح پایدار تاکید کرد.

استقبال یوناما از آغاز دوبارۀ گفتگوها یوناما از بازگشت گفتگوکنندگان به دوحه برای از رسگیری گفتگوهای صلح استقبال کرده و آن را برای کمک به پایان جنگ و ایجاد 
صلح پایدار بسیار مهم خوانده است. یوناما از هیات های گفتگوکننده  دولت و طالبان خواست: با استفاده از این فرصت، زمینه کاهش خشونت ها را ایجاد کنند تا کشتار 

مردم افغانستان پایان یابد و یک ثبات سیاسی به میان آید.



هیچ امریکایی کشته نشد، اما...
چطور دل خوشی امریکا از آرمان های بزرگ به گریزی غیرمسووالنه رسید

بدامنی و روان مکدر مردم 
برخی گامن می کنند دولت در تأمین امنیت جان و مال مردم کوتاهی می کند

گـزارشگرمعصومه امیری

فرح فرح

هفتم اکتوبر 2٠٠١، زمانی که جورج بوش پرس با   

 Enduring( بی انتها  آزادی  اسرتاتیژی  انتخاب 

Freedom Strategy( دستور حمله و اشغال گسرتدۀ 

افغانستان را صادر کرد، تصور منی کرد که دو دهه بعد 

در حالی که هیچ یک از اهداف اصلی این اسرتاتیژی، 

یعنی نابودی القاعده، طالبان و کاشت و تجارت مواد 

ایاالت  وزیر خارجۀ وقت  باشد،  را محقق کرده  مخدر 

متحده چشم بر متام قربانی ها و آرمان ها ببندد و تنها به 

این که هیچ امریکایی کشته نشده؛ ببالد.

اما سازمان  نشد،  امریکایی کشته  هیچ  امسال  بلی! 

ملل متحد اعالم کرد که تنها در ۹ماه اول سال۲۰۲۰، 

یا  کشته  افغانستان  در  غیرنظامی  ۶هزار  به  نزدیک 

منترش  تاکنون  آخر سال  ماه  آمار سه  مجروح شدند. 

نشده  است.

در آخرین روزهای همین سال که هیچ امریکایی کشته 

نشد، کمیته بین املللی صلیب رسخ گفت: افغانستان 

برای  جهان  مکان های  مرگ بارترین  از  همچنان 

غیرنظامیان است و١7میلیون نفر در این کشور تحت 

تاثیر شدید درگیری های مسلحانه هستند.

در سالی  که گذشت، ما شاهد ۱۸هزار و ۲۰۰حمله 

گفتند،  مقام ها  که  بودیم  کشور  مختلف  مناطق  در 

۹۹درصد این حمالت را طالبان مرتکب شده اند و شش 

خربنگار و کارمند رسانه یی ترور شدند.

پایانی  دوهفتۀ  در  هم  خارجی  کمک رسان  نهادهای 

دادند:  بیانیه  امریکایی،  نیروهای  بی مرگ  سال  این 

عدم  در  اضطراری  یا  بحرانی  رشایط  در  افراد  تعداد 

 ۲۰۱۹ نومرب  در  نفر  ۹/۱۳میلیون  از  غذایی  امنیت 

به ۹/۱۶میلیون نفر یا ۴۲درصد از جمعیت در نومرب 

۲۰۲۰ رسیده است.

دادن این آمارها به این معنی نیست که مرگ چندهزار 

امریکایی در افغانستان که سال های پیش اتفاق افتاده، 

رویکـرد نـو وضعیـت امنیتـی در کابـل همـگان را بـر   

واکاوی ذهنـی و در عیـن حـال اضطـراب انداخته اسـت. 

اخیـر  سـال های  طـی  کـه  انفجارهایـی   و  انتحارهـا  در 

به وقـوع می پیوسـت، تقریبـا بـرای همـگان مربهـن بـود 

که چه کسی آن را سازمان دهی می کند.

و امـا اکنـون نـگاِه شـهروندان در مـورد ناامنـی و بدامنی 

کشـور، به سـوی دولـت نیـز نشـانه رفتـه اسـت. بدتریـن 

وضعیـت اجتامعی این اسـت که شـهروندان بـه همه چیز 

و همه کـس مشـکوک باشـند. ایـن اتفاق عالوه بـر این که 

شـکاف  نشـانۀ  می کنـد؛  مکـدر  را  جامعـه  روان  و  روح 

عمیق تـر میـان ملـت و دولـت نیـز هسـت.

آن اسـت کـه  از  مـردم حاکـی  میـان  و بحث هـا  گفتگـو 

برخـی گـامن می کننـد دولـت در تأمیـن امنیـت جـان و 

مـال مـردم کوتاهـی کرده و پی گیـری و تعقیـب رویدادها 

و  بی نتیجـه  دولـت   از سـوی  پاسـخ گویی  و درخواسـت 

نـاکام اسـت.

دولـت  مهره هـای  برخـی  اگـر  کـه  می پرسـند  مـردم 

برابر  در  بر رس عمل مسووالنه  بحث  ماست.  مطلوب 

جنگی است که خود آن ها آغازگر آن بودند و این سوال 

که چرا امریکا از اسرتاتیژی آزادی بی انتها به خوشحالی 

امریکایی هایی که حتا در عملیات ها  از کشته نشدن 

رشکت منی کنند، عقب نشینی کرده  است. 

سال2٠١٠ زمانی که جرنال پرتائوس، رهربیی نیروهای 

امریکا در کشور را به عهده گرفت، گفت: ما برای پیروزی 

این جا هستیم. آیا وضعیت فعلی ما شباهتی به پیروزی 

دارد؟ امریکا دچار چه سوتفاهامتی بود و چه اشتباهاتی 

کرد؟

اشتباهات  از  مواردی  متعددی  رسانه های  و  منابع 

در  حمله  این که  جمله  از  کرده اند  عنوان  را  مختلف 

ابتدای امر یک واکنش احساسی و بدون فکر بود بعد 

از 2٠٠2 و پیروزی هایی که وجود داشت، حواس پرتی 

امریکا از افغانستان به سمت عراق، همچنین عدم توجه 

به ماهیت جنگ در افغانستان و فساد در سیستمی که 

با امریکا نسبت داشت و از حضور آن ها مرشوعیت زدایی 

می کرد، اعتامد کردن به پاکستان در حالی که سعی در 

ریاکاری داشت، درس نگرفنت از تجربۀ قدرت های دیگر 

در کشوری که گورستان امپراتوری ها خوانده می شود 

و...

یکی از اصلی ترین این خطاها شاید آن باشد که دوسال 

پیش اکسپرس تریبون به آن اشاره کرد. این رسانه گفت: 

مهم ترین علت ناکامی این کشور در جنگ افغانستان 

این است که رهربان آن ها، آن را یک شکست نظامی 

تفسیر می کنند در حالی که این یک شکست سیاسی 

است؛ چون امریکا در ایجاد یک افغانستان سیاسی در 

موازات یک افغانستان نظامی تالش خوبی نکرد. 

اما زمانی که ما این را خطای اصلی بدانیم، پرسشی 

دیگر مطرح می شود این که چرا در حالی که حرکت های 

نظامی به تالش های سیاسی معطوف شده و مذاکرات 

در جریان است، اوضاع در حال وخیم ترشدن است؟

مدنـی،  جامعـه  حـذف  و  تـرور  زنجیره یـی  قضایـای  در 

چهره هـای ضـد حکومـت و رسـانه ها دسـت ندارنـد، راه و 

اسـت؟  چـه  چاره شـان 

پاسـخ گویی و ارایـه اطالعـات مکلفیـت حکومـت و حـق 

شـهروندان  اساسـی  حقـوق  از  اطالعـات  بـه  دسرتسـی 

رابطه یـی  مـردم  بـا  می خواهـد  اگـر  حکومـت  اسـت. 

جامعـه   بـا  و  تنگاتنـگ 

متـاس  رسـانه یی  و  مدنـی 

داشـته  دوطرفـه  و  عمیـق 

طریـق  از  بایسـتی  باشـد، 

مـردم  نهاد هایرسـانه یی 

دهـد.  قـرار  جریـان  در  را 

در  دارنـد  حـق  شـهروندان 

پرس وپـال  قضایـا  بـه  رابطـه 

زمینـه   زمانـی  تردیـد  کننـد. 

مـردم  میـاِن  بی اعتـامدی 

می کنـد  فراهـم  را  دولـت  و 

کـه حکومـت پاسـخ واضـح و 

ندهـد. روشـن 

نخست  که  موافقتی  در  را  علت  اصلی ترین  بسیاری 

امریکا با طالبان انجام داد می دانند. توافقی که سنگ 

تهداب تالش های سیاسی بعدی بود، این تصور را در 

طالبان به وجود آورد که آن ها دست باال را دارند. مصداق 

به  پیوند  در  اخیرا  که  است  موضوع چیزی  این  برای 

اظهارات پمپیو اتفاق افتاد. این که 

با  رابطه  در  این که  بدون  آن ها 

خواست آتش بس مسووالنه عمل 

کنند یا نشانه یی از قطع رابطه با 

القاعده نشان دهند از امریکا بابت 

است،  نداشته  کشته یی  این که 

باج خواهی کنند. چیزی که پس از 

سال ها تالش برای دادن تصویری 

از جهاد در برابر کفر، وقیحانه بود.

به باور کارشناسان در تالش های 

غایب  که  آنچه  کنونی  سیاسی 

است، گفتامن ها و انواع فورم های 

دولت ملت سازی است که تحت 

تاثیر خواسته های متامیت طلبانۀ 

طالبان قرار گرفته است. از آن جا 

که افغانستان دارای تنوع فرهنگی 

همیشه  است.  گسرتده  قومی  و 

این  در  پیرامونی  جمعیت های 

کشور مرکزگریز بوده اند و ایدۀ تجمیع آن زیر چرت یک 

قدرت مرکزی چندان عمل گرایانه نیست. 

جامعۀ  حاال  می گوید،  سیاسی  کارشناسان  از  یکی 

جهانی و به ویژه امریکایی ها هامن اشتباهی را تکرار 

می کنند که در سال2٠٠١ مرتکب آن شدند که باعث 

ساختار سیاسی متمرکز شد و نتیجۀ آن افزایش بحران 

در اثر افزایش حس نادیده گرفته شدن در پیرامون  کشور 

بود. اکنون هم جامعۀ جهانی و امریکا نشان نداده که در 

گفتگوهای جاری از گفتامنی حامیت می کند که مسالۀ 

توزیع قدرت را یک  بار برای همیشه در افغانستان حل 

می کند. 

از سوی دیگر در طرف طالبان هم، علی رغم اتحادی 

که به نظر می رسد؛ تعریفی مشخص از اسالمی که یاد 

می شود، وجود ندارد و  در این سو هم، حکومت فعلی 

افغانستان که تاکید زیادی بر جمهوریت دارد، مشخص 

نیست از چه فورم جمهوری صحبت می کند. )ریاستی 

متمرکز، ریاستی نیمه متمرکز، پارملانی، فدرالی و...( 

چرا که مساله در واقع نه بر نام جمهوری، بل بر رس 

تقسیم قدرت است، چیزی که منشا اصلی چند دستگی 

در هیات دولت به نظر می رسد. هیاتی که در ظاهر بر 

دفاع از جبهۀ جمهوری رهسپار دوحه شده، اما در باطن 

هریک طرف دار نوعی از آن است که به زعم خودش بهرت 

می داند.

شاید نباید به مذاکرات و تالش های سیاسی چندان 

بدبین بود، اما انتظار برای قضاوت تاریخ برای کشوری 

که سالیان دراز نشان داده که نه خودش و نه مهامنانش 

درسی از آن منی گیرند، گران متام خواهد شد.

تاریـخ تحـوالت جهـان اگـر بازبینی شـود، دیده می شـود 

انقالب هـای مـرشوع بعـد از یـک فاجعـه رخ داده انـد. بـا 

توجـه بـه ایـن خطـر دولت مـردان مسـوول اند خط مشـی 

ارايـه  امنیتـی کشـور  نـو  مشـخصی در مقابـل وضعیـت 

رونـد  ایـن  در  ترصفـی  اگـر  زیربـط  مقامـات  دهنـد. 

بردارنـد  زنـخ  زیـر  از  دسـت  ندارنـد  فعلـی  وحشـتناک 

فاجعـه  ایـن  از  حداقلـی  برون رفـت  بـرای  چاره یـی  و 

. بسـنجند

گـروه  عملیـات  رویکـرد  تغییـر  قضیـه  دیگـر  سـوی 

بـه  رسـیدن  بـرای  طالبـان  گـروه  آیـا  اسـت.  طالبـان 

خواست های شـان پـس از مذاکـره ایـن روش خویش را با 

بخشـیده اند؟  تشـدید  تغییـر، 

در حـول ایـن بینـش نیـز، بـاز حکومـت مسـوول اسـت 

تـا قصـه تلـخ مذاکـرات را یک طرفـه سـازد. مـردم بیچـاره 

دخلـی نـه در رونـد مذاکـرات، نـه در تصمیم گیری هـا و 

نـه در نتیجـه آن ندارنـد، از ایـن رو مردم نبایـد قربانِی دم 

شمشـیر باشـند.

گامنـه دیگـر آن اسـت کـه حکومـت بـرای بـاج دادن بـه 

گـروه طالبـان، خواسـت های آنان را از جانـب خود عملی 

می کنـد؛ زیـرا تحـت فشـار فرمـان »بـر هـر صـورت بایـد 

میـان هـم جـور بیاینـد« هسـتند.

طعنـه تلـخ جمهوریـت بـرای مـردم بـه عنـوان دسـتاورد، 

همـواره  »آزادی بیان، آزادی رسـانه، حق زن و ... اسـت« 

حـق  بـل  نـه؛  لطـف جمهوریـت  ایـن  تردیـدی  بی هیـچ 

اساسـی و ابتدایـی هـر جامعه اسـت که بـه چنین حقوق 

دسرتسـی داشـته باشـد.

بـه هـر ترتیـب اگر بـر رویکـرد بدامنـی و بحران در کشـور 

ایـن اسـت کـه  نـوی سـنجیده نشـود، سـوال مـردم  راه 

حکومتی هـا پـس از برچیـدن تفکـرات روشـن و جامعـه 

رسـانه یی پویـا بـه چـه کسـی حکومـت خواهنـد کـرد؟! 

وقتـی ارزش هایـی کـه زیـر سـایه  نظـام جمهوریـت معنی 

پیـدا می کنـد، از بیـن بـرود، چـه جیـزی دیگـری باقـی 

می مانـد؟

رییس جمهوری: 
در صلح هیچ معامله یی بر نیروهای افغان صورت نخواهد گرفت

آقای غنی گفت: »هیچ  گونه معامله یی بر رس قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، تا من   
و ملت افغانستان رمق داشته باشیم، صورت منی گیرد، شام افتخار مردم افغانستان 

هستید.« آقای غنی افزود: »امروز از برکت قربانی های قوای دفاعی و امنیتی افغانستان 
است که جهان از خطر تروریزم آرام است.«

تهدید به تبدیل »کیف« به افغانستانی دیگر 
الکسی ارستوویچ، مشاور پالیسی اطالعاتی هیات اوکراینی، در گروه متاس سه جانبه   

در دونباس گفت: در صورت درگیری نظامی با روسیه، به »کیف« حمله خواهیم کرد.  

مقامات اوکراینی خاطر نشان ساختند که در صورت جداشدن این منطقه از 

اوکراین،»کیف« را به افغانستان دیگری تبدیل خواهند کرد.

ســرمقاله

 خربهـا حاکـی از آن اسـت که زملـی خلیل زاد؛ مناینـده وزارت امور 

خارجـه امریـکا دیـروز سه شـنبه وارد کابـل شـده اسـت. در کنـار آن 

جیک سـالیوان؛ نامزد مشـاوریت امنیت ملی جـو بایدن، رییس جمهور 

منتخـب ایـاالت متحـده امریـکا، توافق نامـه میـان امریـکا و طالبـان را 

تاییـد کـرده و ادامـه روابـط بـا طالبـان را در قالـب هـامن توافق نامـه 

امکان پذیر دانسته است. 

سـالیوان در مصاحبه یـی بـا شـبکه CCN گفـت: »در حـال حـارض یک 

توافق نامـه طالبـان و ایـاالت متحـده وجـود دارد و ایـن سـند برخـی از 

تعهـدات را بـه ایـاالت متحـده و برخـی از تعهـدات را نیـز بـه طالبـان 

تحمیـل می کنـد. تعهـدات طالبـان شـامل قطع ارتبـاط بـا القاعده، نه 

فقـط در گفتـار؛ بـل در عمـل، کاهـش خشـونت و رشکـت در مذاکرات 

بـا حسـن نیـت با دولـت افغانسـتان اسـت؛ زیـرا در نهایت، یـک توافق 

میـان طالبـان و دولـت افغانسـتان محسـوب می شـود کـه قـرار اسـت 

بـه نوعـی بـه نتیجـه و حـل و فصـل مسـاملت آمیز منجـر شـود تـا بـه ما 

امـکان دهـد بـه آنچـه هـدف همـه اسـت )پایـان دادن بـه درگیـری در 

افغانسـتان( برسـیم.«

سـخنانی کـه توسـط مشـاور امنیـت ملـی بایـدن در آسـتانه رشوع دور 

دوم مذاکـرات گفتـه شـده، نشـان از آن دارد کـه دولت منتخـب امریکا 

در خصـوص رسـیدن بـه صلـح مصمم اسـت، امـا نکاتی وجـود دارد که 

نشـان می دهـد صلـح بـا رویـه کنونـی رسانجـام قابـل قبولـی نـه بـرای 

طـرف دولـت و مـردم افغانسـتان و نـه بـرای جامعـه جهانـی نخواهـد 

داشت. 

اولیـن نکتـه ایـن اسـت که طـرف طالبـان تاکنون بـه موارد توافق شـده 

و تعهـدات خویـش عمـل نکـرده اسـت. افزایـش مـوج خشـونت ها در 

رسارس افغانسـتان، قتل هـای هدفمنـد خربنگاران، فعـاالن مدنی و ... 

به هیـچ عنـوان نشـانه های صلـح نیسـتند. گـروه طالبـان ماننـد قبـل و 

حتـی بیشـرت از آن بـه ترویـج وحشـت و خشـونت می پـردازد و یگانه راه 

امتیازگیـری خویـش را همیـن گزینـه می دانـد. هرچنـد در خصـوص 

گروه هـای  سـایر  بـا  ارتبـاط  قطـع  جملـه  از  طالبـان  دیگـر  تعهـدات 

قابـل  تاکنـون هیـچ مـدرک  نیـز  القاعـده  از جملـه گـروه  تروریسـتی 

اعتبـاری ارایـه نشـده اسـت. 

سـالیوان نیـز بـا تاکیـد بـر همیـن نگرانی هـا طـرف طالبـان را بـه عـدم 

پایبنـدی بـه توافـق دوحـه متهـم کرده اسـت. 

بـه نظـر می رسـد بـا توجـه بـه عملکـرد دو دهـه طالبـان و تجربه یی که 

از ایـن گـروه وجـود دارد منی تـوان امیـدوار بـه پایبنـدی ایـن گـروه بـه 

تعهـدات دوحـه و کاهـش خشـونت ها در افغانسـتان باشـیم. 

دولـت منتخـب ایـاالت متحـده امریـکا بایـد درک کنـد کـه موضـوع 

طالبـان دیگـر منحـرص به جغرافیای افغانسـتان نیسـت؛ بل امـروز این 

گـروه بـا متامـی کشـورهای منطقـه ارتبـاط موثـر، علنـی و فعالـی دارد 

کـه ایـن موضـوع می توانـد منافـع ایـن کشـور و دولـت افغانسـتان را با 

خطـر مواجه سـازد. 

دولـت افغانسـتان بـا پایبنـدی کامـل بـه متامـی قوانیـن بین املللـی، 

متحـد اسـرتاتژیک ایـاالت متحـده امریـکا محسـوب می شـود و بـدون 

شـک یگانـه راهـکار مقابلـه با تروریزم؛ بقـای دولت و ادامه راهی اسـت 

کـه در طـی دو دهـه اخیـر در افغانسـتان آغاز شـده اسـت. 

بنابرایـن دولـت ایـاالت متحـده امریـکا بایـد ایـن نکتـه را مـورد توجـه 

خـود قـرار دهـد کـه میـدان دادن بیـش از انـدازه بـه طالبـان بـه سـود 

منافـع مشـرتک دو کشـور نیسـت. اگـر دسـتاوردی در زمینـه مبـارزه 

تروریـزم و تحکیـم ارزش هـای دموکراتیـک در افغانسـتان به وجـود آمده 

در پرتـو وجـود همیـن دولـت دموکراتیـک بـوده اسـت. طالبـان نه تنهـا 

حامـی ارزش هـای دموکراتیـک نیسـت کـه علنـا مخالفت خـود را با آن 

اعـالم می کنـد؛ قتل هـای هدفمنـد خربنـگاران و فعـاالن مدنـی چنـد 

هفتـه اخیـر در همیـن راسـتا قابـل تحلیـل اسـت.

رشیک اسرتاتیژیک امریکا؛
طالبان یا دولت؟
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مهم ترین علت ناکامی   
این کشور در جنگ 

افغانستان این است که 
رهربان آن ها، آن را یک 

شکست نظامی تفسیر 
می کنند در حالی که این 

یک شکست سیاسی 
است؛ چون امریکا در 
ایجاد یک افغانستان 

سیاسی در موازات یک 
افغانستان نظامی تالش 

خوبی نکرد. 



در  کشورهای  در  جدید  انسان  موقعیت   

حال توسعه باعث شده پژوهشگران با نگرشی 

ارتباطات  از  پر  جهان  این  در  زندگی  عمیق، 

گسرتده را بررسی منایند؛ زیرا انسان امروزی 

روابط  درگیر  گذشته  سنتی  روابط  بر  عالوه 

گسرتده فضای مجازی شده است. ارتباطات 

الکرتونیکی باعث  و  انسانی به صورت مجازی 

شده انسآن ها محدودیت های ارتباطی گذشته 

را نداشته باشند.

فضای  ظهور  که  است  آن  توجه  قابل  نکته 

مجازی، کارکردهای مثبت و منفی فراوانی در 

جامعه به همراه داشته است که نادیده گرفنت 

به  تبدیل  این کارکردها می تواند  از  هر کدام 

مساله یی جدی برای جوامع شود.

نه می توان آن قدر خوشبین بود که آسیب های 

آن چنان  نه  و  گرفت  نادیده  را  مجازی  فضای 

بدبین و ناامید بود که فرصت ها و امکانات به 

ارمغان آورده شده توسط فضای مجازی را در 

امنیت  و  تعادل  ایجاد  برای  پس  نگرفت  نظر 

مهارت های  از  باید  کاربران  جامعه،  افراد 

رسانه یی  سواد  و  ارتباطات  مدیریت  فناورانه، 

فضای  از  بتوانند  تا  باشند  داشته  آگاهی 

استفاده  کامل  فرصت،  یک  به عنوان  مجازی 

را بربند.

مجازی،  شبکه های  گسرتده  ظهور  از  قبل  تا 

محققان امیدوار بودند که فضای مجازی راهی 

برای تعامل گسرتده انسآن ها با جهان پیرامون 

رهایی بخشی،  نقش  رصفا  و  بود  خواهد  خود 

تعامل  عقالنیت،  فرهنگ سازی،  معناورزی، 

موثر و خود آگاهی داشته باشد، اما امروزه پس از گذشت چندین 

دهه از ظهور شبکه های مجازی همچون واتسپ، لین، تلگرام و 

ایسنتاگرام و انسان ُمدرن با مسایل و مشکالت نوظهوری مواجه 

شده است. به طوری که بسیاری از رفتارها، مفاهیم، معناها و … 

در این فضا عمیقا تغییر کرده است.

کارکردهای منفی فضای مجازی:  

از  بیش  استفاده  اثر  در  آموزشی  نظام  و  خانواده ها  نقش  اول: 

کردن  درونی  در  مجازی،  فضای  از  جوانان  و  نوجوانان  اندازه 

ارزش ها و هنجارهای اخالقی، رفتاری و عاطفی، بسیار کاهش 

حجم  معرض  در  مجازی  فضای  در  فرزندان  زیرا  است؛  یافته 

وسیعی از داده ها و اطالعات متنوع درباره سبک های گوناگون 

مدارس  اولیا  و  والدین  که  حالی  در  می گیرند.  قرار  زندگی 

پذیرفته شده  سبک های  و  ارزش ها  هنجارها،  روی  بیش تربر 

جامعه تاکید دارند و همین امر در نهایت باعث ایجاد تضاد و 

شکاف نسلی در میان خانواده ها می شود.

دوم: نوعی وابستگی شدید به فضای مجازی در میان کاربران 

خانوادگی،  زندگی  شدید  وابستگی  نوع  این  می شود  مشاهده 

به گونه یی که  قرار می دهد؛  تاثیر  را تحت  آن ها  روزمره  و  کاری 

کاربران معتقدند فعالیت در فضای مجازی بر روی فعالیت های 

نامطلوب داشته است و فعالیت هایی  تاثیر  دنیای واقعی آن ها 

چون تعامل مستقیم با اطرافیان، مطالعه و ورزش و… در زندگی 

آن ها کاهش قابل توجهی یافته است.

بر اساس تحقیقات، امروزه درصد قابل توجهی از کاربران فضای 

بی اعتنایی  به معنای  فابینگ  می شوند.  فابینگ  دچار  مجازی 

فضای  در  که  است  شخصی  به  بی توجهی  و 

که  حالی  در  می کند  صحبت  شام  با  واقعی 

شام مرتب تلیفون همراه خود را نگاه می کنید. 

و  تعلق  احساس  می شود،  موجب  فابینگ 

اعتامد به نفس در طرف مقابل به شدت کاهش 

محرومیت  و  طردشدگی  احساس  او  و  یافته 

کاربران  از  حدود۲۳درصد  امروزه  منایند. 

به طور میانگین، سه تا چهاربار در روز به صورت 

همچنین  می شوند.  فابینگ  دچار  ناخودآگاه 

کاربران  از  برخی  می دهد  نشان  تحقیقات 

از  مجازی  فضای  به  وابستگی  افزایش  با  هم 

اصلیزندگی خود در  و مسوولیت های  وظایف 

دنیای واقعی باز می مانند.

سواد  مجازی  فضای  کاربران  اغلب  سوم: 

فضا  این  در  فعالیت  برای  کافی  رسانه یی 

کاربران،  از  ۵۰درصد  مثال  به عنوان  ندارند 

عالقه به محتواهای طنزگونه و انتشار گسرتده 

که  محتواهایی  دارند.  مجازی  فضای  در  آن 

گسرتش دهنده   فرهنگ عامیانه، ایجاد شایعه 

و تفرقه افکنی می باشد و باعث از میان رفنت 

همبستگی اجتامعی می شود.

شبکه های  بر  اقتصادی  خرد  امروزه  چهارم: 

حاکم  اینستاگرام  و  تلگرام  همچون  مجازی 

کشورهای  از  بسیاری  در  است.  شده 

بسیار  خصوصی  بخش  جهان،  توسعه یافته 

افراد  اکرثیت  برای  و  می کند  عمل  قدرمتند 

به  خرد  کارهای  و  کسب  شکل گیری  امکان 

گفت  می توان  حتی  می شود.  فراهم  آسانی 

در عرص حارض یکی از راه های توسعه فردی، 

از فضای  آن است که جوامع  و فرهنگی،  اقتصادی، اجتامعی 

آن که  بدون  گیرند،  بهره  مناسب  فرصت  یک  به عنوان  مجازی 

چالش ها و تهدیدهای این فضا، آن ها را دچار آسیب منایند، اما 

در کشورهای در حال توسعه این مفهوم جا نیفتاده است. 

پنجم: آنچه امروزه در فضای مجازی مشاهده می شود آن است 

که عده یی از کاربران اقدام به ساختارشکنی 

و  می کنند  واقعی  دنیای  قوانین  و  قواعد 

ارتباطات خود را بدون هیچ گونه چارچوب 

که  می کنند  برقرار  خاصی  محدودیت  و 

داشته  واقعی  دنیای  در  را  روابط  این  اگر 

باشند با بازخوردهای رسمی و غیر رسمی، 

به عنوان یک عامل بازدارنده، مواجه خواهند 

در  می توانند  که  می کنند  تصور  آن ها  شد 

خط  و  قواعد  قوانین،  از  مجازی  ارتباطات 

با  آن که  بدون  کرده  عبور  جامعه  رسخ های 

عواقب منفی آن رفتارها مواجه شوند، اما در 

این میان درصدی از کاربران، روابط انسانی 

در فضای مجازی را همراه با آزادی مطلق و 

بدون قید و رشط منی دانند و همواره خود را 

در چارچوب تعلقات رفتاری قرار می دهند و 

به روابط دنیای واقعی خود  متعهد و مقید 

می باشند.

ششم: اروین گافمن معتقد است که میان 

»اجرای منایشی« و انواع کنش ها و تعامالت 

اجتامعی، تشابه بسیار زیادی وجود دارد و 

تعامالتی که بسیار ضعیف و شکننده می باشند، با اجرای های 

که  می گوید  او  می شوند.  تثبیت  و  حفظ  قدرمتند،  منایشی 

به  می توانند  منایشی،  اجراهای  اندازه  به هامن  ضعیف  روابط 

تعامل آسیب برسانند. عالوه بر این بیش ترصحنه ها عموما توسط 

کنشگران از قبل انتخاب می شوند. منونه بارز این رفتار منایشی 

را می توان در شبکه های مجازی مشاهده منود.

از نظر این نوع کاربران زندگی که جذابیت های منایشی نداشته 

آن ها  نیست.  ارزشمند  نشود  دیده  دوربین  دریچه  از  و  باشد 

بالفاصله  و  می کشند  به تصویر  را  خود  زندگی  لحظات  بهرتین 

لحظه های  متام  در  و  می دهند  قرار  خود  مخاطبان  اختیار  در 

رصفا  یعنی  هستند  خویش  ابراز  برای  فرصتی  به دنبال  زندگی 

مخاطبان شان  که  هستند  زندگی  از  سبکی  جستجوی  در 

بپسندند و هدف از این گونه متایالت منایشی، لذت از امکانات 

تصویر  به  رصفا  آن ها  هدف  بل  نیست،  زندگی  فرصت های  و 

کشیدن سبک و کیفیت زندگی شان می باشد. در این مواقع هر 

بیش ترشود،  کاربران  این  و الیک مخاطبان  تایید  میزان  چقدر 

احساس نشاط و موفقیت بیش تری می کنند یعنی متام اهداف 

زندگی خود را در اختیار فضای مجازی قرار می دهند.

با  جامعه  افراد  اکرثیت  حالت  این  در 

رفتارهای  و  خوشبخت منا  اقلیت  یک 

.این  هستند  مواجه  آن ها  متظاهرانه 

اقلیت  این  زندگی  از  برشی  رصفا  افراد، 

را  برش  این  و  می بینند  را  خوشبخت منا 

و  می دهند  تعمیم  آن ها  زندگی  متام  به 

به صورت ناخودآگاه با زندگی خود مقایسه 

می منایند.

ایجاد  باعث  روانی  بعد  از  حالت  این 

نارضایتی  و  ناخشنودی  احساس 

کاربران  اکرثیت  میان  در  ناخودآگاه 

می شود.

کارکردهای مثبت فضای مجازی:  

در  کاربر  میلیون ها  حارض  حال  در  اول: 

فضای مجازی به تحقیق، بررسی، آموزش، 

به عنوان  مشغولند.  یادگیری  و  مطالعه 

منونه در دوران همه گیری کرونا، تحصیل 

به صورت  دانش آموزان  و  دانشجویان 

حالت  این  در  که  می شود  انجام  مجازی 

الزم است سواد رسانه یی و استفاده بهینه 

آن ها  به  مجازی  فضای  قابلیت های  از 

آموزش داده شود.

دوم: فضای مجازی نگاهی انتقادی به فضای زندگی واقعی دارد 

و همه افراد در بیش تر لحظات زندگی، خود را در معرض دید 

عموم و قضاوت دیگران می بینند .به عنوان مثال فردی که زباله 

خود را از موتر به بیرون پرتاب می کند، توسط دیگران به تصویر 

کشیده می شود و بالفاصه در شبکه های مجازی پخش شده و 

مورد قضاوت و رسزنش دیگران قرار می گیرد.

عمومی  نظارت  یک  معرض  در  را  خود  همیشه  افراد  بنابراین 

می بینند و تالش می کنند تا آن جا که ممکن است هنجارهای 

جامعه را رعایت منایند.

کنرتولی های  خود  و  فراوان  محدودیت های  به  توجه  با  سوم: 

توامنندی ها  از  بسیاری  واقعی،  اجتامعی  مناسبات  در  افراد 

در  و  پیدا منی کنند  فرصت ظهور  جامعه  افراد  استعدادهای  و 

نهایت نادیده گرفته می شوند، اما فضای مجازی فرصتی برای 

به  آورده و منجر  ارتقا خود  درونی و خود  واقعی کاربران فراهم 

ظهور استعدادهای نهفته آن ها و خودشکوفایی می شود.

4- امانوئل کاستلز معتقد است: فضای مجازی 

از  نوینی  و  جدید  شکل  انرتنت  از  استفاده  و 

ارتباطات انسانی را به وجود آورده است که در این 

به صورت  انسان ها  آزادی  و  انتخاب  قدرت  فضا 

آزادی  انسان ها  و  افزایش می یابد  قابل توجهی 

عمل بیش تری پیدا می کنند و می توانند با دیگر 

یعنی  شوند.  تعاملی  رابطه  یک  وارد  کاربران 

ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  واکنش  و  کنش 

کابران  و  می شود  قلمداد  مجازی  ارتباطات 

ارتباطات  این  نیستند  زمان  و  مکان  به  محدود 

دو سویه، تاثیرات تامل برانگیزی بر سبک های 

ارتباطی افراد در دنیای واقعی دارد. در نهایت 

می توان گفت فضای مجازی تاثیر قابل توجهی 

بر روی ارتباطات، هویت، کیفیت و سبک زندگی 

افراد دارد و در سطح کالن بر روی ابعاد علمی، 

سیاسی، اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 

ایجاد  زمینه ها  این  در  تحوالتی شگرف،  و  دارد 

کرده است.

منبع: مجله مددکاری اجتامعی

کتاب نامه
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قصه آن جدال بی پایان
با مروری بر »زندگی به سفارش پشه ها«

موراکامی از سیاستمداران خواهان صداقت شد
هاروکی موراکامی، نویسنده رسشناس جاپانی در یک برنامه رادیویی زنده دو ساعته در شب سال نو میالدی، از رهربان سیاسی متام دنیا خواست تا صادقانه و از عمق وجودشان درباره 

ویروس کرونا با مردم حرف بزنند تا از این طریق بهرت بتوانند مشارکت آن ها را در کاهش انتشار این ویروس که در آستانه از کنرتل خارج شدن است به دست آورند. صحبت های موراکامی 
چند ساعت پس از آن که جاپان از افزایش تعداد قربانیان در پایتخت این کشور و ثبت رکورد روزانه 1,337 مبتال به کرونا خرب داد به صورت زنده منترش شد. تاکنون و پیش از این تاریخ 
آمار  روزانه باالترین تعداد مبتالیان در این کشور زیر 1000 نفر بوده است.  موراکامی در این برنامه در گفتگو با شینیا یاماناکا، برنده نوبل فیزیالوژی که یکی از دو مهامن حارض در برنامه 

بود گفت: » فکر می کنم مشکل اساسی در برابر ویروس کرونا آینده نامعلوم و نامشخص ما است که حسی از ترس و وحشت، خشم، و فرار را میان مردم ایجاد می کند که به اعتقاد من 
بزرگ ترین خطر است.« موراکامی در ادامه این گفتگو بدون ذکر نامی از هیچ رهرب سیاسی گفت که تا زمانی که سیاستمداران نتواند با استفاده از کلامت و پیام هایی که در قلب و جان 

مردم نفوذ کند با آن ها ارتباط برقرارکنند برای مردم هم دشوار خواهد بود که مستقیام با پروتکل های صحی همکاری موثر داشته باشند.

استیالی طالبان بر افغانستان دوران بلندی   
نداشت، اما تاثیر آن به مراتب از مدتش بیش تربود. 
رسمه چشم  و  لُنگی پوش  رسبازان  که  حکومتی 
طالب به وجود آوردند، پدیده یی شگفت بود، اما این 
پدیده امری مجرد و منقطع از زمان و مکان نبود. 
نظام طالبان در بسرتی با پیش زمینه یی طوالنی 

ایجاد شد و عواقبی درازدامن نیز داشته و دارد.
بررسی متام تحوالت دوران حکومت طالبان و کند 
و کاو در حجم فراوانی از بسرت ایجاد و استمرار آن 
نظریه  و  پژوهش ها  مطالعات،  می تواند مضمون 
پردازی های جامعه شناختی و روان شناختی باشد 
که با فقر و فطرت رشته های علوم اجتامعی در 
افغانستان، هنوز کار درخوری در این حوزه ها با این 
مضمون انجام نگرفته است، اما هر آن قدر که دیگر 
حوزه های مطالعاتی و آفرینشی در این زمینه همکار 
بوده اند، جامعه ادبی ما در این زمینه فعــال بوده و 
حجم قابل توجهی از آثار ادبی را خلق کرده است. 
آثاری که در آن ها به صورت حسی و تحلیلی به دوران 
طالبان پرداخته شده است. شعرها و داستان های 
فراوانی از آن زمان روایت می کنند. در حوزۀ ادبیات 
داســتانی ما متام نویسندگان مطرح ما در این 
زمینه اثر نیز خلق کرده اند. آثاری که تعدادی از 
آن ها از بهرتین های تاریخ ادبیات داستانی مایند. 
همچنین این آثار با روایت های تفصیلی و جزونگار 
غیاب  در  می دهند،  ارایه  زمان  آن  از  که  آن های 
متون مستقل تاریخ نگاری و جامعه شناختی، به طور 
قطع منبعی یگانه و ارزشمند در جهت بررسی و 
شناخت این مقطع از تاریخ و جامعه افغانستان 

برای آیندگان خواهد بود. 
آثاری مثل »دریغا مال عمر« و »سینامگر شهر نقره« 
از محمدآصف سلطان زاده، »از یاد رفنت« و »ناشاد« 
از محمدحسین محمدی، »اهل قصور« از حسین 
فخری، »آب و دانه« از خالد نویسا، »بگذار برایت 
اسدالله  از  »انفجار«  مهرگان،  ناهید  از  بنویسم« 
حبیب، »سنگ ها و کوزه ها« از عزیزالله نهفته و... 
. آثاری که هم ارزش و قوت ادبی دارند و هم غنای 
تاریخی و جامعه شناختی. یکی از با ارزش ترین آثار 
داستانی ما بــا این موضوع رمان عالی »زندگی به 
سفارش پشه ها« نوشته کاوه جربان است. کاوه در 
این رمان با نگاهی ژرف و جستوجوگر بسرت ایجاد 
تفکر قالبی به نام طالب و طالب گری را روایت و 

بازمنایی می کند.
 روایتی از درون این پدیده. از درون مکتب خانه هایی 
نضج  آن  در  مشابهش  گروه های  و  گروه  این  که 
می گیرند. زاویه دید در »زندگی به سفارش پشه ها« 
اول شخص مفرد است. راوی که در طول داستان، 
ما نامش را منی دانیم، مردی اســت که در اثر نیش  
یک پشه به خوابی طوالنی فرو رفته است و حاال 
در دورانی متفاوت و در محیطی متفاوت، در یک 
نظام کامال متفاوت، بر روی تخت شفاخانه های 
مجهز از خواب بیدار می شــود. پیرنگی که ما را به 
یاد اسطورۀ اصحاب کهف می اندازد. بیدار شدن 
شخصیت داستان نقطه آغاز داســتان است. امری 
که هدف غایی نویسنده از نوشنت این اثر است: 
بیدار شدن. این که شخصیت اصلی در داستان 
نام ندارد، گریزی منادین به اضمحالل اصلی ترین 
گزاره هویت انسانی و فقدان فردیت در جهان بینیی 
است که او به عنوان مناینده آن دیدگاه در جهان 
در  که  جهانی  است.  کرده  پیدا  حضور  داستان 
این جا نویســنده خالق آن است و تقدیری اصحاب 

کهف گونه را برایش رقم زده است.
بازماندهای  و  شاهد  به عنوان  او  از  شفاخانه  در 
از یک دوره مرموز تاریخی مراقبت می کنند و از 
و  بیاورد  یاد  به  را  او می خواهند که رسگذشتش 
روایت کند. کاری که خود نویسنده نیز در پی آن 
است. روایتی متفاوت از آن دوران و آینه انداخنت به 
زوایایی پنهان در آن که در گزارش های رسمی غایب 
خواهند بود. فضاسازی داستان از دارالخالفه کابل 
به عنوان محل وقوع روایت و مکاتب تعلیمی طالب 
آن عالی است. جربان مخاطب خود را با دقت و 

وضوح در آن فضا قرار می دهد.
حجره هایی که تنگ و تاریکند و منور و بویناک. 

او در این فضاهای تنگ و تاریک به جهان تنگ تر 
و  می کند  سفر  شخصیت ها  درونی  تاریک تر  و 
اسکن  برای   مخاطب  را  آن ها  ذهنی  مناسبات 
می کند: چه عواملی آدمی را در قالب هایی چون 
طالبان و امثال آنان به وجود می آورند؟ و جواب 

اثیری نویسنده این است: اعتقادات!
»اعتقادها دو گونه اند: یا تقدیس می شوند یا تکفیر. 
در ناف دایره یی چرخان که زمان نام دارد، یکی در 
دل دیگری   پدید می آیند و از میان می روند. جدال 
پایانی  هرگز  که  دو  هر  مابین  است  سهم گینی 

ندارد.«
شده  تکفیر  آن که  روایت  این  در  و   )22١ )ص 
در پشت دیوار انداخته می شود و هر گونه کفر و 
رذالت و نکبت به آن نسبت داده می شود و آن که 
تقدیس شده، این سوی دیوار می ماند و پس از 
مدتی دچار اختالف قرائت و انشعاب می شود و 
چرخه تقدیس و تکفیر همچنان تکثیر می شود. 
و  منی آورد  طالبان  از  اسمی  عمد  بــه  نویسنده 
در کلیت امر اسامی متام اشخاص و اماکن )به 
استثنای کابل( را طوری انتخاب می کند که ارجاع 
مشخصی نداشته باشند و در مفهوم انگیزیی چند 
الیه، به متام تاریخ متدن برشیت اطالقی عام پیدا 
کنند. به تاریخ متام ادیان و مذاهب و اعتقادات و 
به تاریخ متامی رویارویی های دیدگاهی نو با سنتی 
کهنه. شخصیت های داستان به تناسب نقشی که 
در صحنه دارند، قابل درک و شناخت اند. نرث رمان 
محکم و روان است با پرداختی نیمه آرکاییک به 
تناسب فضای روایت. مجموع این خصایص باعث 
می شود مخاطب با یکی از بهرتین رمان های تاریخ 

ادبیات افغانستان مواجه باشد.

سید ضیا قاسمی

فضای مجازی در کشورهای در حال توسعه

امروزه پس از   
گذشت چندین دهه از 

ظهور شبکه های 
مجازی همچون 

واتسپ، لین، تلگرام و 
ایسنتاگرام و انسان 

ُمدرن با مسایل و 
مشکالت نوظهوری 
مواجه شده است. 

به طوری که بسیاری از 
رفتارها، مفاهیم، معناها 
و … در این فضا عمیقا 

تغییر کرده است.

فابینگ به معنای   
بی اعتنایی و بی توجهی 

به شخصی است که در 
فضای واقعی با شام 
صحبت می کند در 

حالی که شام مرتب 
تلیفون همراه خود را 

نگاه می کنید.

هدف از این گونه   
متایالت منایشی، لذت 

از امکانات و 
فرصت های زندگی 

نیست، بل هدف آن ها 
رصفا به تصویر 

کشیدن سبک و 
کیفیت زندگی شان 

می باشد. در این مواقع 
هر چقدر میزان تایید 
و الیک مخاطبان این 
کاربران بیش ترشود، 

احساس نشاط و 
موفقیت بیش تری 

می کنند 



امـروزه بـا رشـد و گسـرتش شـهرهای جهـان و بروز 

چالش های محیط  زیسـت، برنامه ریزی و سـاماندهی 

امکانـات صحی اهمیـت یافته اسـت. از این رو مفهوم 

افـراد  اجتامعـی  مشـارکت  یعنـی  سـامل  شـهرهای 

متـام  و  مدنـی  جامعـه  شـهری،  مسـووالن  جامعـه، 

ذی نفعـان به منظـور بهبـود وضعیـت صحـت، محیـط 

زیسـت و کیفیت زندگی در شـهرها مطرح شده است. 

به عقیده پژوهشـگران، اگر شـاخص های صحی شـهر 

افزایـش یابد و شـهر متیز باشـد، آن شـهر دل پذیرتر و 

سـامل تر برای تعامالت اجتامعی شـهروندانش خواهد 

بود.

طبـق داده هـای سـازمان ملـل متحـد چهارمیلیـارد و 

بـه دست شـویی/ از مـردم جهـان  نفـر  ۵۰۰میلیـون 

تشـناب متیز دسرتسـی ندارنـد. قریب بـه یک میلیارد 

متیـز  کامـال  دست شـویی  بـه  جهـان  مـردم  از  نفـر 

دسرتسـی ندارنـد و یک میلیـارد دیگر از دست شـویی 

اسـتندرد محرومنـد. ایـن آمـار تکان دهنـده صدمـات 

بـه صحـت عمومـی جهـان وارد می کنـد.  سـنگینی 

از طرفـی باعـث شـده سـطح زندگـی و اسـتندرد های 

مربـوط به محیط زیسـت نیز در بسـیاری از شـهر ها با 

مشـکل مواجـه گـردد.

 فقـر و مریضـی پیونـد محکمـی بـا یکدیگـر دارنـد. 

توسـعه  حـال  در  فقیـر  کشـورهای  اصلـی،  قربانـی 

هسـتند؛ کشـورهایی کـه بـا تخریـب محیط شـهری و 

افزایـش نابرابری هـای صحـی، اجتامعـی و اقتصادی 

در مقیـاس وسـیع بیـن سـاکنان خـود روبـه رو بـوده  و 

باشـندگان آن مسـتعد مریضی هایـی همچـون سـل، 

ملریـا، اسـهال خونـی و... می باشـند. 

بـه گـزارش یونیسـف سـاالنه یک و نیـم میلیـون کودک 

انـواع  بـه  بـه دست شـویی،  عـدم دسرتسـی  به علـت 

مریضی هـا مبتال می شـوند. تعداد افـرادی که به علت 

مریضی های ناشـی از عدم دسرتسـی به دست شـویی 

مریضی هـای  کشته شـدگان  از  بیش تـر  می میرنـد 

ملریـا و رسخکان اسـت.

در سـال2٠١٠ تنهـا 7درصـد شـهروندان افغانسـتان 

دسرتسـی  شـخصی  اسـتندرد  دست شـویی  بـه 

داشـتند. درحالی که ١9درصد به تلوزیون دسرتسـی 

داشـته اند. وضعیـت در فضـای عمومـی بدتـر اسـت؛ 

بـه ازای هـر 72هـزار شـهروند تنهـا  گفتـه می شـود 

یـک رسویـس صحی عمومـی وجـود دارد. اگرچه اکرث 

شـهروندان افغـان به دلیـل حـس نا امنـی، کثیفـی و 

حـس اضطرابی کـه از این دست شـویی ها دارند هرگز 

از آن اسـتفاده منی کنند. در شـهرهای بزرگ کسـانی 

که نسـبت به ارزش های اسـالمی و مدنی بی تفاوتند، 

رو بـه دیـوار نشسـته و رفـع حاجـت می کننـد.

 در این رشایط دو رس باخت، شـهروندانی که رواداری 

می کننـد آزار اجتامعـی و فرهنگـی می ببیننـد و در 

دسـتگاه  و  کلیـوی  مربـوط  مریضی هـای  بـا  آینـده 

ایمنـی روبـه رو خواهنـد شـد. 

طراحی شهرهای سامل

امـروزه بـا رشـد و گسـرتش شـهرها جهـان اسـتفاده 

نتیجـه  اسـت.  یافتـه  افزایـش  عمومـی  خدمـات  از 

این کـه در کشـورهایی کـه مشـارکت عمومی باالسـت 

رسمایه گـذاری روی خدمـات شـهری عمومی به رصفه 

مـردم  کـه  کشـورهایی  در  ولـی  می شـود،  محسـوب 

متایلـی بـه رفتـار گروهـی و اجتامعـی ندارنـد کیفیت 

خدمـات کاهـش می یابـد. یکـی از رویکردهـای نویـن 

توسـعه پایـدار، مقولـه سـالمت عمومـی و مشـارکت 

مردمی با محوریت شـهر سـامل است. سـازمان صحت 

جهانـی انسـان سـامل را انسـانی می دانـد کـه هـم از 

سـالمت جسمی و هم از سـالمت اجتامعی، معنوی و 

روحـی برخـوردار باشـد.

سـازمان جهانی صحت هدف اصلی شـهر های سـامل 

را ارتقـا سـالمت شهرنشـینان خصوصـا شـهروندان بـا 

درآمـد پاییـن از طریـق بهبـود محیـط زندگـی آن هـا و 

ارایـه بهـرت خدمـات صحـی، عنـوان کـرده اسـت. در 

بهبـود  بـه  بـرای دسـت یافنت  واقـع می تـوان گفـت، 

صحت در شـهرها که شـامل مواردی همچـون : بهبود 

ارایـه خدمـات صحـی، حفـظ محیـط زیسـت و بهبـود 

وضعیـت اقتصادی، رشـد جمعیتی، بهبـود فکتورهای 

باشـندگان  آگاهـی  افزایـش  و  آموزشـی  اجتامعـی، 

شهرهاسـت، برنامـه شـهر سـامل یـک فرصـت خـوب 

بـرای بهبـود متـام عوامـل موثـر بـر سـالمت سـاکنین 

است.

مـردم  کـه  اسـت  امـن  محیطـی  سـامل  شـهر  یـک   

می تواننـد بـا عقایـد، آداب و رسـوم و سـبک زندگـی 

خـود بـه راحتـی زندگـی کننـد و یـک ناحیـه شـهری 

اسـت کـه هـدف آن حفـظ و ارتقـا محیـط طبیعـی و 

فرهنـگ اجتامعی و توامنندسـازی مردم برای حامیت 

یکدیگـر از طریـق بهبـود ظرفیت هـای بالقـوه بـرای 

ارتقـا سـالمت خویـش اسـت. 

موانع ایجاد شهر سامل

الـف( زیرسـاخت مدنـی: دست شـویی های عمومـی، 

دیگـر؛  عمومـی  چیـز  هـر  یـا  عمومـی  مکان هـای 

واضـح اسـت کـه مـردم تنها وقتی دسـت به مشـارکت 

سـازنده می زنند که مثره آن را چشـیده باشـند. شبکه 

اجتامعـی قـوی کمـک می کنـد مـردم در گروه هـای 

ارزشـی به شـکوفایی برسـند. در این راسـتا شـهرهای 

سـامل و موفـق دایام کوشـیده  اند شهروندان شـان را از 

نظـر دانـش و فرهنـگ شهرنشـینی رهنمـون سـازند.

طـرح  نبـود  کالبـدی:  برنامه ریـزی  و  طراحـی  ب( 

رایج تریـن  از  شـده  اندیشـیده  پیـش  از  کالبـدی 

وقتـی  ماسـت.  کشـور  در  شهرنشـینی  مشـکالت 

زمینـه  گرفـنت  نظـر  در  بـدون  شـهری 

صحـی  زیرسـاخت های  و  طبیعـی 

و  فاضـالب  سیسـتم های  ماننـد 

طرح ریـزی  عمومـی  دست شـویی های 

تسـهیالت  ایـن  دوبـاره  ایجـاد  شـود، 

بسـیار دشـوارتر اسـت. از طرفـی تراکم 

غیرطبیعـی بـر محیـط زیسـت و ارایـه 

خدمـات، فشـار وارد می کنـد بنابرایـن 

در سـاخت و سـازهای شـهری ترکیـب 

اطالعـات طبیعـی مانند زمین شناسـی 

بـه کار گرفتـه شـود. بـا صحـت عامـه 

ج( سیاسـت شـهری: حکومـت محلـی 

خـود  اسـت  ممکـن  شـاروالی ها  یـا 

مانعـی برای ایجاد شـهر سـامل باشـند. 

شـاروالی ممکـن اسـت مایـل بـه ایجاد 

دست شـویی صحـی در سـکونت گاه های غیررسـمی، 

مراکز فرسـوده شـهری و محله های فقیرنشـین نباشد. 

بـرای مثـال ماسـرتپالن سـابق شـهر کابـل در زمینـه 

دست شـویی های عمومـی این شـهر مطالعات موفقی 

داشـت، امـا متاسـفانه مدیـران شـهری هرگـز بـه آن 

عمـل نکردنـد. مشـکل جـدی زمانـی به وجـود می آید 

کـه ادارات دولتـی خـود در آلـوده کـردن محیط سـهم 

باشند.  داشـته 

هزینه بـردار  امکانـات،  اقتصـاد شـهری: سـاخنت  د( 

اسـت. زهکشـی برای دفـع مجاز فاضـالب و فضوالت، 

امنیـت  ایجـاد  سـامل،  و  پـاک  آب  سـاخنت  فراهـم 

اجتامعـی و ... نشـان می دهـد کـه خدمـات صحـی 

شـهری نسـبت بـه دیگـر سـازه ها همیشـه هزینه های 

بیش تـری داشـته اند. در طـرح و برنامه ریـزی محلـی 

بایـد جهت گیـری کلـی فراینـد را به سـوی گرایشـات، 

سـود  بیش تریـن  جهـت  در  منافـع  و  خواسـت ها 

بـرد. ایجـاد یـک دست شـویی عمومـی در نقطه یـی 

دورافتـاده کمکـی به ارتقای کیفیـت صحی منی کند.

نتیجه گیری

افزایش جمعیت شـهری در کشور، مسایل و مشکالت 

اجتامعـی و محیط زیسـت متعـددی به همراه داشـته 

اسـت. مشـکالتی چـون فقـر شـهری، آلودگـی محیط 

افزایـش  آب،  آلودگـی  هـوا،  آلودگـی  نظیـر  زیسـت 

از  ناشـی  آلودگـی خـاک شـهری  فاضـالب شـهری، 

مـواد زایـد شـهری و صنعتـی، نبود تسـهیالت صحی، 

کمبود منابع آب آشـامیدنی، گسـرتش حاشیه نشینی 

از مشـکالت  و سـکونت گاه های غیـر رسـمی برخـی 

برخاسـته از توسـعه شـتابان شهرنشـینی اسـت.

 در ایـن رابطـه دیدگاه هـا و نظریه هـای مختلفـی در 

خصـوص مسـایل شـهری و شـاخص های شـهر سـامل 

بیـان شـده اسـت کـه از گسـرتدگی قابـل توجهـی در 

و  ، کالبـدی  اقتصـادی  ابعـاد اجتامعـی، فرهنگـی، 

محیـط زیسـتی برخـوردار اسـت. به طـور کلـی، همـه 

آن هـا موفقیـت پـروژه شـهر سـامل را مشـارکت مـردم 

یکدیگـر،  بـا  شـهری  نهادهـای  همـکاری  طـرح،  در 

بالقـوه  حامیت هـای  و  بخشـی  بیـن  مشـارکت های 

بـر  بـه کاهـش فشـار  و  بالفعـل جامعـه می داننـد  و 

منابـع  و  زیسـت  محیـط  روی 

طبیعـی تاکیـد دارنـد. ایـن اصـول 

پیونـد  بیانگـر  قانومنندی هـا  و 

تنگاتنـگ میـان شـاخص های شـهر 

بافـت  عملکـرد  و  کالبـد  و  سـامل 

شهری اسـت و لزوم رویکرد جدیدی 

در توسـعه پایدار شـهری با محوریت 

شـهر سـامل را نشـان می دهـد. لـذا 

ایـده شـهر سـامل به دلیـل مقبولیت 

در سـطح بین املللـی و بهره منـدی 

در  عملـی  و  علمـی  بنیان هـای  از 

این زمینـه ره یافت ارزشـمندی برای 

افغانسـتان  شـهرهای  دسـتیابی 

به شـامر  پایـدار شـهری  توسـعه  بـه 

مـی رود. 

درنگ
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ترنس ها؛ اقلیتی درمانده
در افغانستان هیچ قانونی برای افراد تراجنسیتی  

وجود ندارد

شهر سامل؛
ارتقای صحت عامه و تشناب های عمومی

شده بود، رشوع به حرف زدن کرد:

یکی از علت هایی که مه زیاد بیرون منی برایم، همی آزار و اذیت مردم است. 

با آنکه مه هیچ کاری به کارشان ندارم، همیشه اذیتم می کنند.

او که یک جوان ترنس است، در اوایل نوجوانی از خانواده اش جدا شده و در 

حال حارض با یکی از دوستانش زندگی مشرتک دارد.

»خانواده ام حامیتم منی کنند. مه خودم حامی خودم هستم؛ اما مادرجانم 

مره دوست داره، چون همیشه مهر مادرانه اش را حس کردم.«

او دربارٔه جداشدن از خانواده اش می گوید: خانواده با کارهایی که می کردم، 

مخالف بودند و از طرفی هم خویش وقوم آرامم منی ماندند، وقتی دیدم که 

منی توانم با آن ها کنار بیایم و مطابق میل آن ها زندگی داشته باشم، فامیل 

مره و مه فامیل ره برای همیشه ترک کردیم. فعلن هیچ رسوکاری با آن ها 

ندارم.«

او که عالقۀ خاصی به آرایش کردن دارد، برای به دست آوردن پول در محافل 

مختلفی دعوت می شود که برقصد.

پاسخ  در  نه؟  یا  است  راضی  می کند  که  کاری  از  آیا  که  پرسیدم  وقتی 

می گوید:

کارم را دوست دارم. طبعا اگه انسان 

ادامه  باشد  نداشته  دوست  ره  کارش 

منی دهد؛ اما گپ دردآور این است که 

نامردان  پیش  شوه  مجبور  آدم  گاهی 

ایزک  و آن ها  برای پول برقصه  روزگار 

گفته تحقیرش کنند.

رنج هایم  مقابل  در  بس  از  »مه 

و  توقع  هیچ  دیدم،  بی تفاوتی 

خواهشی از کسی ندارم.«

او با افسوس می گوید: ما دگه به همی 

زندگی رس درگم خود عادت گرفتیم.

افغانستان صلح  در  که  دارد  آرزو  الال 

و  نکند  اذیت  را  کسی  کسی  بیاید، 

مردم با آن ها به قسمی یک انسانی که 

خداوند آفریده است. رفتار کنند.

زند گی ام  در  کاش!  »ای  می گوید:  او 

کسی می بود که مرا با متام کاستی هایم می پذیرفت و دوستم می داشت؛ 

او ندارم، هیچ گاهی محبت  از  من جز محبت مادرم که حاال هیچ احوال 

واقعی را از طرف کسی ندیده ام.«

الال از آیندٔه رسدرگم خود رنج می برد و دربارۀ این که آینده با او چه خواهد 

کرد، خودش را به دست رسنوشت سپرده است.

او می گوید: »شب هایی که به رسنوشت رسدرگم خود فکر می کنم، خواب از 

چشم هایم می رود و با خودم می گویم اگر من هم در پیری شبیه عبدالصبور 

مورد خشونت و توهین و تحقیر مردم قرار بگیرم، بهرت خواهد بود که پیش از 

این گپ ها؛ خودم، خودم را از بین بربم.«

خانواده،  در  »وقتی  می گوید:  مورد  این  در  طیب زاده  امینه  روان درمان، 

تولد  نبوده  خودش  دست  در  که  خصوصیات  هامن  با  تراجنسی  نوزادی 

قابل  غیر  عکس العمل های  می شود، 

در  زمان  مرور  به  فامیل  پیش بینی 

از  که  می شود  سبب  آن ها،  مقابل 

هامن کودکی حس خودکم بینی کرده 

آن ها  در  ضعیف  نفس  به  اعتامد  و 

شکل بگیرد. 

وقتی آن ها از طرف خانواده کامال طرد 

شده و امنیت فامیلی خود را از دست 

می دهند، مجبور می شوند که به سوی 

اجتامعی کشانیده شوند که فقط برای 

سواستفاده، آن ها را پذیرفته اند.«

قربانی  کشور  ترنس های  اغلب 

رفتارهای توهین آمیز مردم می شوند؛ در حالی که هیچ کس حق ندارد که 

آن ها را به دلیل ترنس بودن شان وادار به تحمل رفتار نادرست کند.

بانو طبیب زاده می گوید: »اگر خانواده هایی که دارای کودک تراجنسینی 

هستند، از هامن کودکی، عالیق و خواسته های  آن ها را مد نظر گرفته و 

مطابق مشورت های یک روان شناس با او رفتار کنند؛ او می تواند، من حیث 

یک فرد سامل و با سواد در اجتامع عرض وجود کرده و فعالیت های سامل و 

مثبتی از خودش بروز دهد که همین حامیت ها سبب می شود که اجتامع 

هم او را احرتام کرده، باعث آزار واذیت وی نشوند.«

در اکرث ماملک جهان در حصٔه حقوق تراجنسیتی ها قانونی جداگانه یی 

وضع شده، اما در افغانستان هیچ قانونی برای تراجنسیتی  وجود ندارد.

آيندٔه مبهم تراجنسی ها برای شان خیلی نگران کننده است.

وقتی در قانون کار، قانون اساسی، قانون مدنی و در کود جزا مراجعه کردم، 

چیزی به نام حقوقی ترانس ها )تراجنسیتی( اصلن ذکر نشده بود و آن ها در 

جواب گفتند: که ترنس ها مانند سایر افراد از متام حقوق برخوردار هستند؛ 

در حالی که این حقوق کامال از آن ها سلب شده است.

مسجد  امامان  از  یکی  شفایی  رسور 

نگاه  از  تراجنسیتی ها  حقوق  دربارٔه 

کدام  کریم  قرآن  در  می گوید:  اسالم 

تراجنسیتی ها  به  ارتباط  در  که  آیه 

باشد، اشاره نشده؛ اما مطابق روایات 

متام  مانند  آن ها  میراث،  به نام  کتاب 

مساوی  حقوق  از  دیگر  انسان های 

برخوردار هستند. مثال اگر تراجنسی 

و  باشد حق  خواص مردانه اش بیشرت 

میراث مرد و اگر گرایش و خصوصیات 

زنانه اش بیشرت باشد، حقوق زن به وی 

اختصاص داده می شود و تنها حقوقی که از آن ها ساقط شده، حق ازدواج 

است. چون آن ها به حیث افراد خنثی منی توانند ازدواج کنند.

علت استفاده از کاشی در تشناب
از کاشی ها در ساختامن سازی به عنوان یک پوشش نهایی بر دیوار و یا کف استفاده می شود، استفاده از کاشی به عنوان کاشی تشناب بیشرتین   
کاربرد این مرتیال است، از کاشی درآشپزخانه ها  و مناهای ساختامن نیز استفاده می شود. کاشی ها در برابر رطوبت مقاومت دارند و می تواند از رشد 

باکرتی ها و تکثیر آنها جلوگیری کنند که این دو خصوصیت علت اصلی استفادۀ ما از در تشناب ها است. سال هاست که از کاشی در کف تشناب ها 
استفاده می شود ولی باید در نظر داشت که استفاده از این کاشی ها بر دیوار تشناب کار  آسانی نیست، برای کاشی کاری دیوار تشناب می توان نیمی از 
دیوار و یا سه چهارم دیوار را کاشی کرد، از دیگر کاربرد های کاشی در دیوار تشناب می توان به استفادۀ آن مانند یک تختۀ کاشی مانند در پایین دیوار 

ادامه از صفحه اولاشاره کرد که هر کدام از این سبک ها مزایا و معایب خاص خودشان را دارند و در اجرای آن باید نهایت دقت و ظرافت را به کار گرفت .

وقتی شهری بدون در نظر   
گرفنت زمینه طبیعی و 

زیرساخت های صحی مانند 
سیستم های فاضالب و 

دست شویی های عمومی 
طرح ریزی شود، ایجاد دوباره 
این تسهیالت بسیار دشوارتر 

است. 

  یک شهر سامل محیطی امن است که مردم می توانند با عقاید، آداب و 
رسوم و سبک زندگی خود به راحتی زندگی کنند و یک ناحیه شهری 

است که هدف آن حفظ و ارتقا محیط طبیعی و فرهنگ اجتامعی و 
توامنندسازی مردم برای حامیت یکدیگر از طریق بهبود ظرفیت های 

بالقوه برای ارتقا سالمت خویش است. 

ماسرتپالن   
سابق شهر کابل 

در زمینه 
دست شویی های 
عمومی این شهر 
مطالعات موفقی 

داشت، اما 
متاسفانه مدیران 

شهری هرگز به 
آن عمل نکردند. 

محمدامین بیانی وعبدالعظیم خاوری

وقتی در خانواده،   
نوزادی تراجنسی با 

هامن خصوصیات که 
در دست خودش نبوده 

تولد می شود، 
عکس العمل های غیر 

قابل پیش بینی فامیل به 
مرور زمان در مقابل 

آن ها، سبب می شود که 
از هامن کودکی حس 

خودکم بینی و اعتامد به 
نفس ضعیف در آن ها 

شکل بگیرد. 

اغلب ترنس های   
کشور قربانی رفتارهای 

توهین آمیز مردم 
می شوند؛ در حالی که 

هیچ کس حق ندارد که 
آن ها را به دلیل ترنس 

بودن شان وادار به 
تحمل رفتار نادرست 

کند.

خانواده هایی که   
دارای کودک 

تراجنسینی هستند، از 
هامن کودکی، عالیق و 
خواسته های  آن ها را مد 

نظر گرفته و مطابق 
مشورت های یک 

روان شناس با او رفتار 
کنند



هواوی به طور رسمی ازدست بندBand4  با منایشگر رنگی و درگاه چارچ USB-A رومنایی   

کرد. 

حد  تا   4  Huawei Band

 Honor Band زیادی نسبت به

اختالفات  و  بوده  شبیه   5i

مشاهده  آن ها  بین  اندکی 

می شود. در حقیقت، می توان 

 Huawei بند  هامن  را  آن 

مجهز  بار  این   که  نامید   5i

شبیه  که  است  دکمه یی  به 

بند  هواوی  است.  تابلت  یک 

4آی از یک پنل TFT با اندازه 

3.5اینچی برای منایش محتوا 

استفاده می کند. وضوح تصویر دست بند جدید هواوی اندازه ١6٠ در 8٠پیکسل را ارایه 

می دهد. صفحه منایش هواوی4 اطالعات خاص مانند زمان، تاریخ، داده های تناسب اندام 

و البته اعالن های برنامه ها را در اختیار شام قرار می دهد .

فروشگاه آنالین ساعت هواوی، یک فروشگاه اختصاصی هواوی، به کاربران امکان می دهد 

واچ فیس های جدید و متنوعی را روی بند۴ دانلود کند. این واچ فیس ها در رده های مختلفی 

از جمله ورزشی قرار می گیرند و هر کدام زیبایی خاصی دارند.

دست بند جدید Huaweiتوانایی نظارت بر رضبان قلب و البته نظارت بر خواب کاربر را 

دارد و همچنین می تواند بر فعالیت های پیاده روی، دویدن و بایسکل سواری نظارت کند. 

این دست بند عمق 5٠مرتی را در برابر نفوذ آب نشان می دهد و می توان با دستگاه های 

دارای اندروید4.4 و نسخه های جدیدتر همگام سازی کرد. همچنین امکان همگام سازی 

بند4هواوی با دستگاه های مجهز به iOS 9 و نسخه های جدیدتر نیز وجود دارد. دست بند 

جدید هواوی همچنین از بلوتوت4.2 پشتیبانی می کند. عدم وجود NFC در بند4 یکی از 

نکات قابل توجه در مورد آن است.

هواوی ادعا می کند که برتی بند4 می تواند بین 7 تا 9روز بدون چارچ کردن مجدود کار 

کند. دست بند تناسب اندام جدید چینی از کونکتور) USB-A connector( بهره می برد، به 

این معنی که می توانید به راحتی به درگاه USB معمولی USB-A متصل شوید و آن را چارچ 

کنید. دست بند هواوی4 هم اکنون با قیمت تقریبی 35دالر در اندونزیا و تایلند در دسرتس 

است. عالوه بر این، هواوی قصد دارد به زودی دست بند خود را در بازار چین به فروش برساند.

عزم هواوی برای ورود
5g به بازار موترسازی با

صنعت  وارد  دارد  قصد  است،    5G فن آوری پیشگامان  از  که  هواوی  چینی  رشکت   

موترسازی شود و از این فناوری در توسعه سیستم های راداری پیرشفته برای موترهای بدون 

رسنشین استفاده کند. این رشکت قبال پروژه های آزمایشی را با آیودی و پورشه اجرا کرده 

است.

زو ژجیون، جانشین رییس هیات مدیره هواوی، در کنفرانس اخیر که در پکن برگزار شد، 

به منظور  است.  موترسازی  صنعت  در  رنگ  پر  نقشی  ایفای  به دنبال  رشکت  »این  گفت: 

دست یابی به این هدف، هواوی یک اکوسیستم ویژه برای سانسورهای موتر ایجاد می کند و 

از فناوری 5G برای توسعه سیستم های راداری بسیار دقیق استفاده می کند.

بهرتین هولدر موبایل برای 206، هولدر 
موبایل چیست؟

 

بهرتین هولدر موبایل کدام است؟ نگهدارنده موبایل خوب چی ویژگی هایی دارد و انواع 

آن کدامند؟ زمانی که رانندگی می کنید موبایل هوشمندتان را چی کار می کنید؟ نگهدارنده 

تلیفون رضوری است برای استفاده ایمن و نکته جالب دیگر در مورد ندارنده تلیفون موتر این 

است که به شام امکان می دهد تلیفون خود را با یک چارچر قابل حمل یا پاوربانک چارچ 

کنید.

عموما هنگام رانندگی در دست گرفنت موبایل ممکن است مزاحمت ایجاد کند به همین 

خاطر خرید هولدر یا پایه نگهدارنده موبایل یک رضورت است چرا که باعث کاهش خطر 

تصادفات می شود همین طور از جریمه شدن شام نیز جلوگیری می کند، اما هولدر چیست؟ 

انواع آن کدامند؟

هولدر یکی از لوازم جانبی موبایل است که توانسته به خوبی جای خود را در بازارها باز کند و 

نیاز رانندگان و مخصوصا رانندگان تکسی مثل snapp را رفع کند، اما بهرتین کار این است 

که از استفاده از تلیفون همراه در هنگام رانندگی خودداری کنید. بسته به قوانین ترافیک، در 

طول سفر نباید تلیفون را در دست داشته باشید.

رها کردن آن در بخشی از جلوی سویچ بورد موتر، کار هوشمندی نیست، زیرا این و زندگی 

شام باعث به خطر افتادن سایر رانندگان و مسافران خواهد شد. خوشبختانه، یک راه حل 

سوم به نام استفاده از نگهدارنده موبایل وجود دارد.

با نگهدارنده موبایل می توانید تلیفون خود را در محل مورد نظر خود نصب کنید تا بتوانید 

متاس هایی با هندزفری داشته باشید، موسیقی را از طریق اسرتیو بلوتوت پخش کنید از 

تلیفون خود به عنوان دستگاه GPS استفاده کنید یا برنامه های معمول مسیریابی را اعامل 

کنید.

طیف گسرتده یی از این هولدرها، انتخاب مورد مناسب را دشوار می کند. 

هولدرموبایل چیست؟

نگهدارنده یا پایه نگهدارنده موبایل ابزاری است که با استفاده از آن یک تلیفون همراه در یک 

مکان خاص ثابت می شود. این مکان ممکن است بخشی از یک موتر، موترسایکل، بایسکل 

یا سایر ماشین های متحرک باشد.

نگهدارنده تلیفون موتر یک لوازم جانبی عالی برای نگه داشنت تلیفون در محل رانندگی است. 

تلیفون ها برای ناوبری و ارتباطات مفید هستند، اگرچه توصیه منی شود هنگام رانندگی از 

آن ها استفاده کنید. هولدر موبایل موتر وسیله یی رضوری است برای استفاده ایمن و راحتی 

دستان شام.

حلقه نگهدارنده موبایل یا هولدر انگشتی
این نوع نگهدارنده در عقب موبایل شام می چسبد و در انگشتان دست شام قرار می گیرد 

یکی از ارزان ترین و کاربردی ترین هولدرهای بازار همین نوع انگشتی یا حلقه یی است اگر 

می خواهید پول زیادی هزینه نکنید مسلام این نوع در اولویت قرار دارد.

  در قرن 2١ و با وجود شبکه های اجتامعی 

که کار ارتباط با دیگرانی در آن سوی دنیا را برای 

است،  کرده  دکمه  یک  فشار  سادگی  به  ما 

نه  گذشته های  در  ارتباط  کردن  برقرار  سختی 

چندان دور تا حدی شاید غیر قابل باور به نظر 

برسد اما واقعیت دارد!

برای  انسان ها  که  شیوه هایی  اولین  شاید 

رساندن پیام به یکدیگر به کار می بردند؛ برایتان 

جالب باشد.

می توانستند  فقط  مردم  مسیح،  میالد  از  قبل 

در  دهند.  انتقال  پیامشان  طوالنی  مدتی  در 

یک روش افراد با فاصله های مختلف از یکدیگر 

مستقر می شدند و با فریاد 

پیغام را می رساندند.

روش  از  بعد،  قرن  دو 

آن ها  شد.  استفاده  بهرتی 

گرفتند.  کار  مشعل   از 

مشعل ها  حرکت  نوع 

بود.  خاصی  حروف  معرف 

به  را  روش  این  یونانی ها 

ریاضی  و  علمی  روش  یک 

اصول  که  کردند  تبدیل 

رضب  جدول  شبیه  آن  کار 

بود. روی برج ها و باروهای 

مخصوص  که  مخابراتی 

ده  شده بودند  بنا  کار  این 

که  بود  تعبیه شده  سوراخ 

به صورت  برج  راست  سمت  در  آن ها  تای  پنج 

و  افقی  حالت  در  دیگر  سوراخ  پنج  و  عمودی 

دریچه یی  یک  هر  داشتند،  قرار  برج  باالی  در 

در  و  بودند  شدن  بسته  و  باز  قابل  که  داشتند 

پشت هر دریچه مشعلی روشن قرار داشت.

در  را  الفبا  حروف  که  داشتند  کاغذی  ماموران 

و  می نوشتند  آن ها  روی  تایی  پنج  ردیف  پنج 

استفاده  آن  از  رضب  جدول  هامنند  درست 

مربوطه  مامور  که  کنید  فرض  مثال  می کردند. 

سه سوراخ افقی و سه سوراخ عمودی را روشن 

می کرد. مامور دیگر فورا متوجه می شد که حرف 

)N( مخابره شده است.

برده  کار  به  متفاوتی  روش های  هم  آن  از  پس 

نداشتند.  چندانی  کارآیی  یک،  هیچ  اما  شد، 

ایتالیایی  شخصی  سال١774  در  که  زمانی   تا 

تعداد  به  که  کرد  اخرتاع  را  تلگرافی  دستگاه 

برق  جریان  با  و  داشت  سیم  الفبا  حروف 

به  اخبار  بود،  شده  متصل  آن  به  که  ضعیفی 

فرستاده  نزدیک  محل های 

می شد، اما این روش فقط 

مسافت های  مخصوص 

نیز  مشکل  این  بود.  کوتاه 

الکرتومقناطیس  ارایه  با 

حل شد. 

توسط  و  آملان  در  سپس 

)کارل  معروف  فزیکدان 

تلگراف  نوعی  اشتنهایل( 

یک  فقط  که  شد  اخرتاع 

را  زمین  و  داشت  سیم 

ناقل  که  دوم  سیم  به جای 

خرب بود، مورد استفاده قرار 

می داد.

تدریج  به  دستگاه  این 

تکامل یافت. تا آن زمان تلگراف فقط در خشکی 

در  که  تلگرافی  خط  اولین  بود.  استفاده  مورد 

شاملی  امریکای  و  انگلستان  بین  سال١866 

به شامر  آدمی  عجیب  کارهای  از  شد،  برقرار 

از  باید  5٠٠٠کیلومرت  به طول  سیمی  می رفت. 

کف اقیانوس می گذشت و دو قاره را به هم وصل 

می کرد.

روکش های  منظور  این  برای 

گردیدند  طراحی  نیز  خاصی 

که در مقابل شدیدترین نیروها 

هر  به  می کردند.  مقاومت 

افراد  متامدی،  سال های  حال 

بسیاری برای تحقق یافنت این 

آرزوی برش تالش کردند. 

مورس  ساموئل  که  هنگامى   

 ۱۲۲۲( سال۱۸۴۳  در 

را  اخرتاع  این  خورشیدى( 

به نام خود ثبت کرد هرگز تصور 

منى کرد ابعاد این اخرتاع با رسعتى باور نکردىن 

گسرتش یابد. رسعت تلگراف که از سال۱۸۴۴ 

به  روز  چند  از  سال  چند  ظرف  کرد  به کار  آغاز 

چند دقیقه رسید.

در  تلگرام  کیبل های  گسرتش  و  مورس  اخرتاع 

آن  رشد  به  جهان  رسارس  در  سپس  و  امریکا 

تلگرام  ارسال  بهاى  ترتیب  این  به  و  کرد  کمک 

که در ابتدا، بسیار گران بود به رسعت پایین آمد 

و در سال۱۸۶۸ به حدود یک دالر و چهار سنت 

اما  مى شد،  محسوب  گران  هم  هنوز  که  رسید 

این قیمت به زودى توسط رشکت وسرتن یونین 

تلگرام  شصت میلیون  به  نزدیک  سالیانه  که 

به  و به طور متوسط  ارسال مى کرد شکسته شد 

حدود ىس سنت رسید.

با  سال۱۹۲۹  در  را  خود  ریکارد  یونین  وسرتن 

دوران  و  شکست  تلگرام  ۲۰۰میلیون  ارسال 

این  با  شد.  آغاز  تلگرام  تجارت  رونق  از  تازه یى 

این  در  که  مى آورند  به خاطر  بسیارى  حال 

یک  دریافت  به معناى  تلگرام  دریافت  دوران 

حرفه  در  همچنین  تلگرام  است.  بوده  بد  خرب 

روزنامه نگارى نیز به رسعت نقىش اساىس یافت.

تلگرام،  از  بهره برداری ها  نخستین  از  یکى   

اسپانیا  و  گزارش جنگ کوبا 

شاید  سال۱۸۹۷بود.  در 

که  است  دلیل  به همین 

بسیارى  نوزدهم  قرن  در 

ساندى  نظیر  روزنامه ها  از 

دیىل  و  تلگرام  تلگراف، 

تلگراف  از  را  نام خود  تلگرام 

در  رسعت  با  مرتادف  که 

گرفته  بود  اخبار  انتشار 

بودند.

آغاز کاربرد تلگراف در افغانستان به عرص »امیر   

او  حاکمیت  زمان  در  برمی گردد.  حبیب الله« 

دستگاه  این  شد.  کشور  وارد  تلگراف  2دستگاه 

توسط  بود،  »مارکنی«  رشکت  ساخت  که  تلگراف 

قاطر حمل می شد.

ارسال  و  دریافت  برای  فقط  دستگاه ها  این  از 

بین  و  »پغامن«  و  »کابل«  بین  تلگرام های شاهی 

کابل و »جبل الرساج« استفاده می شد. آن ها برای 

مدتی فعال بود، اما بعدا از استفاده افتاد و مرتوک 

شد.

یک سال پس از استقالل افغانستان نیز یک هیات 

انگلیسی به افغانستان آمد و همراه خود یک پایه 

تلگراف بی سیم به کابل آورد.

این دستگاه در ارگ نصب شد و تا »پیشاور« قدرت 

مخابره داشت . در آن زمان چند محصل هم برای 

تحصیل در رشته تلگراف بی سیم به هند فرستاده 

شدند.

»راسکو لنکوف« سومین مناینده اتحاد شوروی در 

کابل نیز هزینه یک خط تلگراف را از تورغندی تا 

عهده  به  »قندهار«  و  »گرشک«  تا  آنجا  از  و  هرات 

به  بلند  موج  بی سیم  تلگراف  2دستگاه  و  گرفت 

یک  و  آن  جانبی  لوازم  متام  با  6کیلووات  قدرت 

دستگاه تلگراف کوچک سیار با قدرت 2کیلووات از 

شوروی وارد افغانستان شد و در »چمن حضوری« 

کابل به کار انداخته شد.

تلگراف  خط  احداث  کار  سال١3٠5  اواخر  در 

بعد،  یک سال  شد.  آغاز  مزار  تا  کابل  از  والیات 

هامن دستگاه تلگراف که از قبل از کمپنی مارکنی 

خریداری شده بود و در کابل مرتوک مانده بود، به 

مزار انتقال یافت و مخابره با کابل و روسیه برقرار 

در  دستگاه  این  شد. 

مزار  و  کابل  اتصال 

تا  و  تاثیر داشت  بسیار 

روز  و  شب  سال١3١١ 

فعال بود.

توسعه  و  رشد  با 

اقتصادی و رونق تجارت 

دیگر  و  افغانستان  بین 

جهان ،  کشورهای 

خرید  قرارداد  دولت 

مجهز  دستگاه  یک 

بیست کیلوواتی فرستنده از نوع »سنگل سایدبند« 

بود  25٠واتی  که  آن   گیرنده  دستگاه  به همراه 

این  و  کرد  منعقد  فرانسه  از  اف«  »اس  رشکت  با 

دستگاه در »یکه توت« و دستگاه های کوچک آن در 

»مهتاب قلعه« به کار افتاد.

بعد، دستگاه های دیگری نیز خریداری شد و در 

گرفت .  قرار  استفاده  مورد  مهتاب قلعه  ایستگاه 

همچنین همراه با به جریان افتادن این دستگاه ها 

بعضی  با  بی سیم  تلگراف  ارتباط  مهتاب قلعه  در 

کشورها توسط سیستم »تیلی تایپ« برقرار گردید.

داخل  در  تله تایپ  6رشکت   ، سال١34٠  تا 

افغانستان فعال شد و ارتباط توسط تلگراف بی سیم 

اتحاد  و  ایتالیا  هند،  ایران ،  آملان ،  انگلستان ،  با 

ارتباط  امکان  سال١332  تا  شد.  ایجاد  شوروی 

تجاری  به صورت  افغانستان  از  خارج  با  تلیفونی 

امکان پذیر نبود.

که  گرفت  تصمیم  مخابرات  وزارت  زمان  این  در   

به  هم  که  کند  خریداری  بی سیم  دستگاه های 

رادیو  سیستم  مورد  در  هم  و  تلگراف  سیستم 

تلیفونی کار کند. به همین منظور برای اولین بار 

یک دستگاه 2٠کیلوواتی فرستنده با متام وسایل 

جانبی آن خریده شد که توسط آن ، برای اولین بار 

ارتباطات تجاری بین کابل و پاریس برقرار شد.

اکنون  و هم  تلگراف سال ها می گذرد  از ماجرای 

ارتباط کشور با سایر کشورها، با تلیفون های همراه 

و ثابت همچنین انرتنت به راحتی امکان پذیر است .
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پدرکالن پیام رسان ها
رسعت ارسال تلگراف از سال۱۸۴۴ به زودی از چند روز به چند دقیقه رسید

 تلگراف؛ اولین پیام رسان ساخت انسان
در 5جنوری سال۱۸۳۸ ساموئل مورس، استاد هرن و نقاشی در دانشگاه نیویارک »تلگراف« دستگاه ابداعی خود که برای انتقال منت ساخته شده بود را به منایش گذاشت. اجزای اصلی دستگاه تلگراف عبارتند   

از: فرستنده ، گیرنده و سیم تلگراف. فرستنده شامل یک مولد برق و دستگاه کلید مانندی است که به وسیله آن می توان جریان را قطع یا وصل کرد.
در تحولی ديگر، سال ۱۸۷۱، هنگام محارصه پاريس تلگراف نوری توسط »ژول ليساژو« اخرتاع شد. همچنني درسال ۱۸۹۹، تقويت کننده تلگراف زيردريايی توسط مهندس انگليسی، »سيدنی براون« اخرتاع شد.  

سال ۱۹۳۲، خدمات تلکس توسط پست انگلستان عرضه شد. در ضمن اصطالح مخابرات )tele communication( در اين سال به وجود آمد و اتحاديه بني  املللی تلگراف به اتحاديه بني  املللی مخابرات 
تبديل شد. در سال ۱۹۳۸ »آلفرد ويل« خطوط تلگراف خط و نقطه را به عنوان حروفی خاص برای تلگراف ابداع کرد.

هواوی از Band4 رومنایی کرد

در سال1774   
شخصی ایتالیایی 

دستگاه تلگرافی را 
اخرتاع کرد که به تعداد 
حروف الفبا سیم داشت 
و با جریان برق ضعیفی 

که به آن متصل شده 
بود، اخبار به محل های 

نزدیک فرستاده می شد

قبل از میالد مسیح، مردم   
فقط می توانستند در مدتی 

طوالنی پیامشان انتقال دهند. 
در یک روش افراد با 
فاصله های مختلف از 

یکدیگر مستقر می شدند و با 
فریاد پیغام را می رساندند.

دو قرن بعد، از روش بهرتی 
استفاده شد. آن ها از مشعل  

کار گرفتند. نوع حرکت 
مشعل ها معرف حروف 

خاصی بود.

تهیه و گردآوری: نجمه رسا

تلگراف در افغانستان



پولیـس واشـنگنت بـرای جلوگیـری از هرج ومـرج   

و نیـز جلوگیـری از انتقـال اسـلحه گـرم در پایتخـت 

کـرده  مسـتقر  واشـنگنت  در  را  ملـی  گارد  امریـکا، 

است.

بـه گـزارش اسـپوتنیک فارسـی، پولیـس واشـنگنت 

عالمت هایـی را در مرکـز شـهر واشـنگنت نصب کرده 

کـه هشـدار می  دهنـد، حمـل هرگونـه اسـلحه گـرم 

غیرقانونـی اسـت.

گفتـه:  واشـنگنت  پولیـس  رییـس  کونتـی  رابـرت 

افـرادی هسـتند کـه قصـد دارنـد به گونۀ مسـلح وارد 

شـهر شـوند.

رییـس پولیـس واشـنگنت همچنـان یـادآوری کرد که 

برخـی اطالعـات بـا قاطعیـت بیان گـر ایـن هسـتند 

کـه انـدازه جمعیـت فزاینـده خواهـد بود.

کـه  نوشـته  گزارشـی  در  نیـز  واشنگنت پسـت 

بـرای  واشـنگنت  مقام هـای 

شـده  برنامه ریـزی  اعرتاضـات 

در  ترمـپ  طـرف داران  توسـط 

آسـتانۀ تاییـد پیـروزی جویابدن 

کشـور،  ایـن  کنگـره  سـوی  از 

گارد ملـی را بسـیج کرده اسـت.

گزارش هـا،  ایـن  براسـاس 

روزهـای  بـرای  ۳۴۰رسبـاز 

سه  شـنبه و چهارشـنبه در حـال 

زمانی کـه  هسـتند.  آماده  بـاش 

از  نفـر  هـزاران  مـی  رود  انتظـار 

وارد  ترمـپ  دونالـد  طـرف داران 

بـه  تـا  شـوند  امریـکا  پایتخـت 

نتایـج انتخابـات مـاه نومـرب کـه 

جـو بایـدن را در کاخ سـفید قـرار می  دهـد، اعـرتاض 

. کننـد

ترمـپ بـه تکرار اعرتاضـات این هفته را مورد تشـویق 

قرار داده و اشـاره کرده که ممکن اسـت شـخصاً وارد 

آن شـود. اوایـل هفته تبلیـغ تجمع طـرف داران خود 

را در توییـرت بـا ایـن پیـام منتـرش کـرد: »مـن آن جـا 

خواهـم بـود. روز تاریخی اسـت.«

برگزارکننـدگان قصـد دارنـد دیـروز سه شـنبه و امروز 

و  بزننـد  تجمـع  بـه  دسـت  را  روز  متـام  چهارشـنبه 

راه پیامیـی حوالـی سـاعت یک بعدازظهر چهارشـنبه 

بـه سـمت کنگـره امریـکا حرکـت کننـد. 

شـده،  پیش  بینـی  رشکت  کننـدگان  جملـه  از 

»کـن  جملـه  از  ترمـپ  بـاالی  سـطح  طـرف داران 

اسـتون«  »راجـر  و  تگـزاس  کل  قاضـی  پاکسـتون« 

از  یکـی  هسـتند.  جمهوری  خـواه  اسرتاتژیسـت 

فـداکاران دیرینـۀ ترمپ که حکم سـه  سـاله حبس او 

توسـط ترمـپ تقلیل داده شـده اسـت. اسـتون بابت 

پیرامـون  تحقیقـات  جریـان  در  مکـرر  دروغ  گویـی 

دخالـت روسـیه در انتخابـات ۲۰۱۶ امریـکا محکوم 

شـده بـود.

بـا ایـن همـه، ترمـپ روز جمعـه توییـت کرده بـود که 

گردهامیـی اعـرتاض بـزرگ در واشـنگنت ۱۱صبـح 

ششـم جنـوری برگـزار می  شـود و ایـن تجمـع خشـن 

بود. خواهـد 

کـه  اسـت  امریـکا  ملـی  از گارد  ملـی بخشـی  گارد 

هوایـی  ملـی  گارد  و  ارتـش  ملـی  گارد  از  متشـکل 

اسـت. واشـنگنت 

گارد  کل  فرمانـده  رییس جمهـور،  به عنـوان  ترمـپ 

انتخابـات،  از  پـس  هفته  هـا  او  اسـت.  واشـنگنت 

از تسـلیم شـدن امتنـاع کـرده و مدعـی اسـت او و 

هوادارانـش قربانـی تقلـب انتخاباتـی بودنـد کـه بـه 

بـدزدد. را  انتخابـات  داده  اجـازه  بایـدن 

پـس از اعـالم رسـمی دولـت ایـران مبنی بـر آغاز   

اتحادیـه  اورانیـوم،  2٠درصـدی  غنی سـازی  فراینـد 

توافـق  جـدی  نقـض  را  تهـران  اقـدام  ایـن  اروپـا 

هسته یی عنوان کرد.

بـه گـزارش العربیـه، پیـرت اسـتانو سـخنگوی 

رسـمی اتحادیـه اروپـا سه شـنبه )١6 جـدی( 

افـزوده کـه باید از دسـت یابی ایران به سـالح 

هسـته یی جلوگیـری شـود.

او تاکیـد کـرد کـه تصمیـم تهـران در افزایـش 

پیامدهـای  اورانیـوم  غنی سـازی  سـطح 

و  جـدی  نقـض  و  داشـت  خواهـد  وخیمـی 

خطرنـاک توافـق هسـته یی به شـامر مـی رود.

بـه گفتـۀ سـخنگوی رسـمی اتحادیـه اروپـا، 

ایـران بایـد بـه متامی تعهـدات برجامـی خود 

اتحادیـه گـزارش  ایـن  نیـز  و  پای بنـد مبانـد 

سـازمان انـرژی امتـی در رابطه بـه فعالیت های اخیر 

تهـران را مـورد بررسـی قـرار خواهـد داد.

اتحادیـه اروپـا همچنـان امیدوار اسـت که جـو بایدن 

رییس جمهـوری منتخـب ایاالت متحده، واشـنگنت را 

به توافـق هسـته یی بازگرداند.

آژانـس بین املللـی انـرژی امتـی نیـز اعالم کـرده که 

مدیـر ایـن نهـاد بیـن املللـی، کشـورهای عضـو را از 

تحـوالت اخیـر رخ داده در ایـران آگاه خواهـد کـرد.

در همیـن حـال، علـی ربیعـی سـخنگوی 

جـدی(   ١6( سه شـنبه  روز  ایـران  دولـت 

اعـالم کـرد کـه بـه زودی اولیـن محصـول 

خواهـد  تولیـد   )UF6(غنی شـده ورانیـوم 

شـد.

بـا این همه، اقدام اخیر تهـران جدیدترین 

و مهم ترین گام از سلسـله اقدامات کاهش 

تعهدات هسـته یی اسـت که پـس از خروج 

امریـکا از توافق هسـته یی در سـال2٠١8 

اتخـاذ  تالفی جویانـه  اقدامـات  به عنـوان 

شـده اند.

قاضـی محکمـۀ در ایـاالت متحـده امریـکا علیـه   

تحریـم وکالی  بـرای  ترمـپ  تصمیـم دولـت دونالـد 

دیـوان  تحقیقـات  از  کـه  داد  رای  بـرشی  حقـوق 

جنگـی  جرایـم  بـا  رابطـه  در  بین املللـی  کیفـری 

حامیت می کنند.

بـه گـزارش رادیـو فـردا، کاتریـن پولـک فایـال قاضی 

حکمـی  )١5جـدی(  دوشـنبه  روز  منهـنت،  ناحیـه 

اولیـه علیه کاخ سـفید صـادر کرد کـه آن را از اجرای 

دسـتور دونالـد ترمپ بـرای مجازات کیفـری یا مدنی 

چهـار اسـتاد حقـوق پوهنتـون منـع می کنـد.

و  مالـی  تحریم هـای  خواسـتار  ترمـپ،  دونالـد 

بین املللـی  کیفـری  دیـوان  کارکنـان  مسـافرتی 

اسـت. شـده  الهـه  در  مسـتقر 

دربـاره  تحقیقـات  از  بین املللـی  کیفـری  دیـوان 

در  امریکایـی  نیروهـای  احتاملـی  جنگـی  جرایـم 

افغانسـتان طی سـال های۲۰۰۳ تـا ۲۰۱۴ میالدی 

می کنـد. حامیـت 

قاضـی فایـال گفت کـه دادخواهـان احتـامال بتوانند 

خـالف  بـر  ترمـپ  دونالـد  دسـتور  کـه  کننـد  ثابـت 

قانون اساسـی مانـع آزادی 

بیـان آن هـا شـده اسـت.

سـفید،  کاخ  مقام هـای 

دیـوان کیفـری بین املللـی 

را متهـم به نقـض حاکمیت 

می کننـد  متحـده  ایـاالت 

ایـن  کـه  می گوینـد  و 

روسـیه  بـه  همچنـان  نهـاد 

آن  از  تـا  می دهـد  اجـازه 

بهره بـرداری کنـد و بـه ایـن 

منافـع  خدمـت  در  ترتیـب 

دارد. قـرار  مسـکو 

دولـت آقـای ترمـپ در ماه سـنبله سـال جـاری، فاتو 

بنسـودا قاضـی دیـوان را تحریـم کرد.

خودکشی کودک کارگر در ایران؛»وقتی برای آرزوکردن نداشتم«
رضا فیوجی کودک کارگر هجده ساله روز دوشنبه )15 جدی( در ایران خودکشی کرد و نرش خرب خودکشی این کودک، با بازتاب گسرتده در شبکه های   

اجتامعی مواجه شد. رضا فیوجی چند سال پیش در برنامه»ماه عسل« شبکه تلویزیونی صداوسیامی ایران دعوت شده بود و او در این برنامه گفته بود 

که به صورت»شبانه روزی« کار می کند و نان آور خانواده اش است. در بخشی از برنامه ماه عسل، مجری از او درباره آرزویش می پرسد و این کودک پاسخ 

دادک»من هیچ آرزوی ندارم، چون وقت نکردم که فکر کنم. چون تا شب رسکار بودم، اصال نتوانستم فکر کنم.«

این جملۀ او در هامن زمان در شبکه های اجتامعی خربساز شده بود.
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استقرار گارد ملی در واشنگنت از ترس طرفداران ترمپ

اتحادیه اروپا: افزایش سطح غنی سازی اورانیوم ایران خطرناک است

محکمۀ امریکا مانع اجرای تصمیم ترمپ برای تحریم وکالی حامی
دیوان بین کیفری بین املللی شد
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عربستان و قطر مرزهای هوایی و 
زمینی شان را باز کردند

واکنش چین به افزایش غنی سازی ایران: 
باید از تشدید تنش  ها خودداری شود

کشورهای قطر و عربستان سعودی پس از سه سال قطع روابط دیپلامتیک، 

مرزهای زمینی، هوایی و دریایی شان را باز کردند.

به گزارش بی بی سی فارسی، 

روز سه شنبه )١6 جدی( امیر 

قطر برای رشکت در اجالس 

شورای همکاری خلیج فارس 

به عربستان سعودی سفر کرد 

خارجه  وزیر  این،  از  پیش  و 

کویت گفته بود که عربستان 

سعودی و قطر پس از نزدیک 

روابط  قطع  سال  سه  به 

سیاسی و تجاری، توافق کردند که مرزهای خود را باز کنند.

کشورهای همسایه قطر، سه ونیم سال این کشور را به اتهام حامیت از تروریزم 

تحریم کردند، اتهامی که قطر آن را انکار کرده است.

یک مسوول برگزاری اجالس خلیج فارس گفته که تصمیم عربستان سعودی 

به بازگشایی فضای هوایی، مرزهای زمینی و دریایی خود به قطر، گامی جهت 

اعتامدسازی بود تا زمینه برای اطمینان از حضور امیر قطر به ریاض ایجاد 

شود.

در ماه های اخیر، واشنگنت فشارهای خود را برای حل اختالف شدت داده 

و ارصار دارد که وحدت خلیج فارس برای منزوی کردن ایران رضوری است.

جراد کوشرن داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ نیز در این اجالس حضور دارد.

عربستان، امارات، بحرین و مرص از بهار سال۲۰۱۷ با قطر قطع رابطه کردند 

و دوحه را متهم به حامیت از تروریزم کردند. اتهامی که قطر رد کرد و ضمن 

مخالفت با خواسته های ۱۳گانه ریاض، از این کشور و سه متحد دیگرش به 

علت خسارت به خطوط هوایی خود درخواست ۹میلیارد دالر غرامت منود.

آغاز اجالس شورای  از  پیش  روز  تنها یک  ریاض  و  میان دوحه  توافق  خرب 

همکاری های خلیج فارس منترش شده است که روز سه شنبه در ریاض آغاز 

به کار کرد.

هم زمان با این، یک مقام ارشد دولت امریکا هم گفته که توافقی میان دو کشور 

برای پایان دادن به تنش های سه سال گذشته امضاء شده است.

خربگزاری رویرتز از سفر جرد کوشرن داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ به 

خاورمیانه خرب داده است و نوشته او برای حضور در مراسم اعالم این توافق 

عازم منطقه شده است.

ادعای این چهار کشور که عربستان رهربی آن ها را در دست دارد، این بود که 

قطر در جریان جنگ سوریه و ظهور داعش در عراق، به گروه های تندرو کمک 

کرده است. ادعایی که دوحه قویا رد می کند.

پس از قطع روابط میان این چهار کشور و قطر، عربستان و امارات فهرستی 

۱۳ماده یی پیش روی قطر گذاشتند و برقراری مجدد روابط را منوط به اجرای 

کامل این مفاد گذاشتند؛ از جمله، قطع روابط با ایران و تعطیلی شبکه خربی 

الجزیره. رشوطی که دوحه آن ها را تالشی برای دخالت در امور این کشور و 

رسنگون کردن حاکامن خود دانست و نپذیرفت.

چین در واکنش به افزایش سطح غنی سازی اورانیوم به ۲۰درصد توسط 

ایران اعالم کرد متامی طرف ها باید از اقداماتی که سبب »تشدید تنش ها« 

می شود، خودداری کنند.

وزارت  سخنگوی  چونینگ  هوا  اینرتنشنال،  ایران  خربی  شبکه  گزارش  به 

خارجه چین، روز سه شنبه )١6جدی( در گفتگو با خربنگاران در پاسخ به 

سوالی درباره اقدام تازه تهران در افزایش سطح غنی سازی اورانیوم، خواستار 

خویشنت داری و حفظ خون رسدی متامی طرف ها شد.

او گفت که متامی طرف ها باید از برداشنت قدم هایی که می تواند به »تشدید 

تنش ها« منجر شود، خودداری کنند.

روز دوشنبه، بنیامین نتانیاهو  نخست وزیر ارساییل هم اعالم کرده بود: »تصمیم 

رژیم ایران برای ادامه نقض تعهدات خود، باال بردن سطح غنی سازی و ارتقای 

ظرفیت صنعتی برای غنی سازی اورانیوم به صورت زیرزمینی، نشان از پیشربد 

هدف رژیم برای توسعه برنامه هسته یی نظامی است و بس.«

خربگزاری  با  گفتگو  در  نیز  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  سخنگوی  یک 

رویرتز ضمن اشاره به رصد فعالیت های سایت هسته یی فردو در ایران گفته 

بود که انتظار می رود رافائل گروسی،  مدیرکل آژانس گزارشی در این زمینه به 

کشورهای عضو ارایه دهد.

گفتنی است، روز سه شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته بود که این 

کشور فرایند تولید اورانیوم با غنای ۲۰درصد در سایت هسته یی فردو را آغاز 

کرده است.
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رونالدو هم رکورد پله را شکست
کرستیانو رونالدو؛ فوق ستاره پرتگالی یوونتوس با دبل در مقابل اودینزه یک رکورد جدید را ثبت کرد. او شب گذشته با دبل برای یوونتوس از   

۷۵۷گلی در دوران فوتبالش به ثبت رسیده بود، عبور کرد. ستاره ۳۵ ساله پرتگالی حاال ۷۵۸گل در دوران فوتبال خود در تیم هایی رئال مادرید، 

منچسرتیونایتد، اسپورتینگ، یوونتوس و تیم ملی پرتگال به مثر رسانده است. رونالدو در ۱۰۳۵بازی رسمی ۷۵۸گل زده در حالی که پله در ۸۱۵بازی 

۷۵۷گل زده بود. رونالدو سال ۲۰۲۱ را درخشان آغاز کرد و حاال از مهاجمی اسطوره یی نظیر پله عبور کرده است. ژوزه بیکان با ۸۰۵ گل در بازی های 

رسمی بهرتین گلزن تاریخ بازی های ملی است و کریستیانو امید دارد که در سال ۲۰۲۱ به او برسد و به بهرتین گلزن تاریخ فوتبال دنیا تبدیل شود که 

رکورد شگفت انگیز خواهد بود. اخیرا مسی رکورد گل های پلی در سانتوس را شکسته بود و حاال کریستیانو نیز از این رکورد عبور کرد.

مرد با رسی بی مویش، نحیف و بی آزار به نظر می رسد. در 

بندر پشت صفحه پرسپکس در شهر کوبلنز آملان، جایی که 

رودخانه های راین و موصل به هم می پیوندند، نشسته، اما ظاهر 

می تواند فریبنده باشد. 

به  متهم  بود،  سوری  پولیس  زمانی  که  رسالن 57ساله  انور 

شکنجه بیش از 4هزار نفر و قتل حداقل 58نفر از سال 2٠١١ 

تا 2٠١2 شده است. زمانی که بشار اسد، رییس جمهور سوریه 

در تالش بود تا تظاهرات اولیه مساملت آمیز را که با رشوع بهار 

عربی آغاز شده بود رسکوب کند. 

آقای رسالن به خاطر اشتباهاتش تحت محاکمه است. او که با 

رژیم درگیر شده بود، در سال2٠١2 به خیل مهاجران سوری 

با خانواده اش در حومه  پیوست و به آملان آمد. فکر می کرد 

برلین اسکان یافته و جایش امن است، تا اینکه یکی از کسانی 

به یک گروه  و  را شناخت  او  اوست،  قربانی  ادعا می کرد  که 

حقوق برشی اطالع داد. 

مقامات قضایی آملان با تشویق سازمان های بین املللی، به ویژه 

مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق برش مستقر در برلین، 

»اصل صالحیت جهانی« را اعامل کردند که به موجب آن 

ناقضان حقوق برش از هر ملیت را بدون توجه به مکان وقوع 

آقای  جرم، می توان در هر کشوری تحت تعقیب قرار داد. 

رسالن در سال2٠١9 دستگیر شد. محکمه وی در اپریل 

سال2٠2٠ در کوبلنز آغاز شد و ممکن است بیش از یک 

سال طول بکشد.

ایده »اصل صالحیت جهانی« در سال١998 زمانی توجه 

جهانی را به خود جلب کرد که اگستو پینوشه، رییس جمهور 

سابق چیلی که به اشتباه تصور می کرد مصونیت دیپلامتیک 

انگلیس دستگیر  به درخواست قاضی اسپانیایی در  دارد، 

شد. از آن زمان به بعد رسعت عمل باال رفته است. پرونده 

جدیدی در سوم دسمرب در محکمه یی در سوییس باز شد؛ 

آلیو کوسیا، فرمانده سابق لیربی، به جرم جنایاتی مانند قتل 

عام و استخدام کودک رسباز که گفته می شود در طی جنگی 

شده،  مرتکب  کشورش  در  پیش  از 2٠سال  بیش  داخلی 

محاکمه می شود.

تعداد پرونده های صالحیت جهانی در حال افزایش است. 

ماکسیمو النگر، متخصص ارجنتاینی در 

دانشگاه کالیفرنیا، الس انجلس، از سال 

را  مورد   8١5 تعداد   2٠١7 تا   2٠٠8

ثبت کرده  است، تقریبا به اندازه مجموع 

دو دهه گذشته. 

تحت  پرونده های  به  ١6کشور  حداقل 

رسیدگی  جهانی  صالحیت  اصل 

کرده اند. 7١پرونده به امتام رسیده که 

شده  منتهی  فرد  محکومیت  به  عمدتا 

است. حدود حدود 4٠درصد از متهامن 

افریقایی، یک چهارم از خاورمیانه، یک 

پنجم از اروپا و 8درصد از آسیا بوده اند. 

ابزار  این  از  استفاده  مشتاق  ارجنتاین 

کشورها  از  برخی  است.  قدرمتند 

دادرسی های مربوط به صالحیت جهانی را به صورت غیابی 

مجاز می دانند.

اسپانیا و بلجیم در پی گیری پرونده های تحت اصل صالحیت 

جهانی پیش گام بوده اند. هالند، نوردیک و سوییس در میان 

کشور هایی که چنین پرونده هایی را دنبال می کنند، در جایگاه 

باالتری قرار دارند و آملان پیش تاز است. 

اروپایی حقوق  مرکز  اعضای  از  یکی  کروکر  پاتریک  گفته  به 

اساسی و حقوق برش )ECCHR( که حداقل به ده شاکی در 

محکمه کوبلنز یاری رسانده، ١١٠پرونده اکنون تحت صالحیت 

جهانی در آملان در دست بررسی است. بیشرت موارد به عراق 

و هم در مورد  و سوریه مربوط است )هم در مورد رژیم اسد 

اولین  كوبلنز  پرونده  اسالمی(.  دولت  برده دار  جنگ جویان 

پرونده  یی است كه یكی از اعضای رژیم سوریه، هرچند از درجه 

متوسط، در محکمه مقابل عدالت قرار گرفته  است. 

برای  رقیبی  را  جهانی  صالحیت  اصل  برش،  حقوق  مبارزان 

گذشته  دهه  دو  طی  که  مختلفی  بین املللی  محکمه های 

 )ICC( بین املللی  کیفری  دیوان  آن  رأس  در  شده،  تأسیس 

سیستم  در  زیرا  می دانند،  آن  مکمل  بل  منی آورند،  به شامر 

مثال،  به عنوان  است.  باز  متهم  برای  فراری  راه های  قدیمی 

مفهوم حقوق  روسیه( كه  و  )اغلب چین  كشورهای قدرمتند 

فردی را نادیده می گیرند و برای محافظت از حامیان خود تالش 

می کنند، مانع کار محکمه های بین املللی بدون پشتوانه برای 

پرونده های سوری شده اند. 

فرگال گینور، وکیل حقوق برش ایرلندی با ابراز تأسف می  گوید: 

»ICC در مورد پرونده های سوریه مسدود شده است. بنابراین 

یک سیستم عدالت جهانی گسرتده باید وارد عمل شود.«

ICC که از سال2٠٠2 در الهه آغاز به کار کرد، هم چنان سنگ 

بنای معامری جاه طلبانه عدالت بین املللی خواهد بود. این 

تنها محکمه دایمی است كه در آن مجرمان بزرگ، از جمله 

رسان دولت ها و كشورها را می توان به خاطر جرایم سنگین، از 

جمله موارد »اصلی« شكنجه، جرم تجاوز، جنایات علیه برشیت، 

جنایات جنگی و نسل كشی در برابر عدالت قرار داد. دو سوم 

کشورهای جهان در این سازمان ثبت هستند. پیام اصلی آن 

این است که هیچ رهربی نباید خود را مصون از مجازات بداند.

ICC تا حد زیادی به دلیل جیوپولیتیک شکست خورده  است. 

فقط در صورتی كه امضاكنندگان آن به تعهدات خود در زمینه 

دستگیری و فرستادن متهامن به الهه عمل منایند، می تواند به 

درستی عمل كند. دسته یی از کشورهای مهم )ایاالت متحده، 

چین، روسیه و هند( از ثبت در این سازمان خودداری کرده اند، 

زیرا این اقدام را تعدی به حاکمیت خود می دانند. پرونده ها 

فقط توسط شورای امنیت سازمان ملل یا با موافقت کشوری 

که جنایات در آن رخ داده، می توانند به ICC ارجاع داده شوند. 

در مدت کوتاهی که امریکا، چین و روسیه تصمیم بر مسدود 

کردن این سازمان نداشتند، فقط دو پرونده به این شورا ارجاع 

داده شد: عمر البشیر، رییس جمهور سودان به اتهام نسل کشی 

معمر  و  دارفور  کشورش،  غربی  منطقه  در 

قذافی، دیکتاتور لیبی به مبب گذاری میان 

بهار  اوج  در  بنغازی،  شهر  در  غیرنظامیان 

عربی متهم شد.

شکست در افریقا

تعداد  فقط  است  شده  موفق   ICC

)همه  پرنفوذ،  افراد  از  انگشت شامری 

دولت  چندین  کند.  محکوم  را  افریقایی( 

در  نسل کشی  از  پس  آغاز  در  که  افریقایی 

رواندا، طرفدار محکمه بودند، به این نتیجه 

رسیدند که این محکمه ضد افریقایی است، 

و  لیبی  از  افریقا،  پرونده های  متام  اگرچه 

سودان، توسط دولت های افریقایی به ICC ارجاع شده اند.

بازنشسته  اخیرا  دبیرکل  عنان،  کوفی  میانجی گری  لطف  به 

سازمان ملل بود که در سال2٠١١ دولت وقت کنیا متقاعد 

شد پس از یک انتخابات پرمناقشۀ خونین، ICC دو رقیب را به 

محکمه بکشد. در این پرونده اوهورو کنیاتا و ویلیام روتو را که 

بعدا رییس جمهور و معاون رییس جمهور شدند، به جرایم علیه 

برشیت متهم شدند، اما بعدا به اجبار این اتهامات رفع شد. 

 ICC« می گوید:  امریکایی  برش  حقوق  وکیل  برودی؛  رید 

هیچ گونه مطابقتی با دولت کنیا نداشت. این دولت، همه چیز 

)کشور، شاهدان و شواهد( را کنرتول می کرد. به هیچ وجه الهه 

منی توانست پیروز شود. ICC تحقیر شد.«

سودانی  بشیر  آقای  دستگیری  در  دولت ها  موفقیت  عدم 

هنگامی كه او در افریقا خود را پنهان کرده  بود )حتی با این که 

کشورهای افریقایی ثبت بودند(، مورد دیگری است که بر عدم 

اقتدار محکمه صحه می گذارد. افریقای جنوبی برای آقای بشیر 

فرش قرمز پهن كرد. شکست دیگر برای دیوان زمانی بود که 

هشت سال بعد لوران گباگبو، رییس جمهور سابق ساحل عاج، 

متهم به جرم جنایت علیه برشیت، تربئه شد.

سازمان  حامیت  با  که  دیگری  محکمه های  به   ICC حامیان 

ملل متحد، عدالت را در مورد بسیاری از قربانیان جنایات در 

نسل کشی  طی  در  و  دهه١99٠  در  یوگسالوی  تجزیه  طی 

رواندا در سال ١994) که احتامال 5٠٠هزار نفر در آن به قتل 

رسیدند( اجرا کردند، استناد می کنند. حدود 9٠تن از مجرمان 

محکوم  زندان  به  رواندا  کشتار  و 6١عامل  سابق  یوگسالوی 

شدند، بسیاری مادام العمر. فرجام خواهی نهایی توسط راتکو 

مالدیچ، جرنالی که در سال ١995 ناظر کشتار 7هزار مرد و 

سال2٠2١  در  بود،  رسبرنیتسا  در  بوسنیایی  مسلامن  پرس 

رسیدگی خواهد شد و روند قضایی یک نسل به طول انجامید.

ترکیب و تطبیق دهی

محكوم  برای  برودی  آقای  باشد.  همین  راه  بهرتین  شاید 

كردن هیسن هابره، مسوول كشتار جمعی چاد كه به سنگال 

تبعید و در آن جا در سال2٠١6 توسط محکمه ویژه افریقایی 

بدون پشتوانه، محاكمه و به حبس ابد محكوم شد، كارزاری 

در  پرونده، گرچه عدالت  آن  در  انداخت.  راه  به  موفقیت آمیز 

محکمه موقت محقق شد، روند قانونی علیه آقای هابره تحت 

اصل صالحیت جهانی بلجیم آغاز شد و رسانجام دولت جدید 

سنگال، با حامیت اتحادیه افریقا، موفق به برگزاری محکمه  یی 

ویژه شد. آقای برودی می گوید که قربانیان چادی آقای هابرا از 

دادخواست عدالت پینوشه الهام گرفته بودند.

پروندۀ اخیر دیگری، تأثیر پایدار محکمه های بدون پشتوانه را 

نشان می دهد. فلیسین کابوگا صاحب یک شبکه رادیویی در 

رواندا بود که به سازمان دهی نسل کشی کمک و همسایه را به 

کشتار همسایه  ترغیب می کرد. وی 26سال از چنگ قانون 

گریخت. خربچینی که در سال2٠٠3 قصد داشت پولیس را 

به سمت او در کنیا هدایت کند، در یک استخر پر از خون مرده 

پیدا شد. کابوگا که با هویتی جعلی در پاریس زندگی می کرد، 

ماه می گذشته دستگیر و به ICC ارجاع داده شد. ممکن است 

او را به شهر آروشا در تانزانیا بفرستند، جایی که در آن »مکانیزم 

ویژه یی« از محکمه رواندا )که در سال 2٠١5 بسته شد( برای 

محاکمه آخرین عامل نسل کشی رواندا اتخاذ شده  است.

در یک دهه گذشته یا بیشرت، سایر نهادهای حقوق برشی نیز 

برش  گرفته اند. شورای حقوق  نظر  زیر  را  مجرمانی خطرناک 

سازمان ملل متحد، بهرتین سازمانی که می تواند با حامیت 

دولت به سازمان نظارت جهانی دایمی بدل شود، اغلب مورد 

اکرثیت  دانه درشت  متخلفانی  زیرا  می گیرد؛  قرار  متسخر 

47عضو اصلی آن را تشکیل می دهند. کشورهایی مثل بحرین، 

چین، کوبا، اریرته، روسیه و سومالی. این شورا ارساییل را تحت 

مراقبت ویژه همیشگی نگه می دارد؛ تنها کشوری که دایم آن را 

محکوم می کنند.

قدرتش کمرت از آنی است که به نظر می آید

ایاالت متحده، عضو فعال و موثر کمپین 

در  اوباما،  باراک  زمان  در  برش  حقوق 

این  در  رشکت  از  ترمپ  دونالد  دوران 

وجود  این  با  کرد.  خودداری  سازمان 

است.  سودمند  برش  حقوق  کمپین 

سیستم بازبینی دوره یی جهانی آن هر 

چهار سال همۀ کشورها را در کانون توجه 

قرار می دهد. کمیسیون های تحقیقاتی 

زمینه  اغلب  دهد،  دستور  می تواند  که 

است،  کرده  فراهم  را  بیشرت  تحقیقات 

سازمان های  سایر  توسط  اوقات  گاهی 

»گزارشگران  از  بسیاری  و  پرنفوذتر. 

به عالوه  مستقل«  »کارشناسان  و  ویژه« 

5٠، گزارش هایی درمورد افشاگری های 

ناپدید شدن و اعدام های  زیر شکنجه، 

و  عجیب  موضوعات  همراه  غیرقانونی، 

غریب تر مانند بدرفتاری با افراد مبتال به 

بیامری آلبینیزم و جذام ارائه داده اند.

با  ملل  سازمان   ،2٠٠5 سال  در 

لیربال،  نظامی  مداخالت  توجیه 

موارد  در  محافظت«  »مسوولیت  اصل 

جمعی  دسته  جنایات  یا  نسل کشی 

زیادی  حد  تا  اصل  این  کرد.  تأیید  را 

بی استفاده شده است. چین و روسیه احتامال هر پیشنهادی 

را که در شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود وتو خواهند کرد.

با این حال، دولت هایی که به حقوق برش اهمیت می دهند برای 

عبور چنین موانعی هوشیارتر شده اند. اگرچه هیچ نشانه  یی از 

فروپاشی رژیم آقای اسد وجود ندارد، اما یک رسی شواهد مهم 

در حال جمع آوری است که ممکن است روزی در محکمه علیه 

ارشار اصلی رژیم استفاده شود. گفته می شود که کمیسیون 

عدالت و پاسخ گویی بین املللی )سیجا(، یک نهاد غیرمستقیم 

مستقر در هالند در پرونده کوبلنز، 8٠٠هزار سند جمع آوری 

کرده که آقای اسد و شکنجه گران وی را مجرم شناخته است.

آیا این محکمه ها، قوانین و گزارش ها که کشورها و افراد را بر 

رس زبان ها می اندازند و رشم سار می کنند، یک عامل بازدارنده 

واقعی است؟ 

اندرو گیلمور، معاون سابق کمیسیون عالی حقوق برش سازمان 

ملل می گوید: »خالف آن را هم منی شود ثابت کرد.« وی گفت: 

»اما به این مساله اهمیت می دهند؛ آنها از رشم ساری متنفرند.«

 به گفته شاهزاده زید رعد الحسین؛ کمیرس عالی حقوق برش 

سازمان ملل »هر کسی می گوید برایش مهم نیست، مزخرف 

گفته  است«، و امیدوار است که »یک روز محکمه جهانی به یک 

محکمه قدرمتند تبدیل شود.«

عالوه بر این، نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کشورهای 

ضعیف تری که در مجامعی مانند کمپین حقوق برش به چین 

ندارند.  کار  این  به  فزاینده متایلی  طور  به  می کردند،  حمله 

برنامه ریز دیوان در  انتخاب رییس بعدی  اختالفاتی در مورد 

از تصاحب  به نظر می رسد چین تصمیم دارد  جریان است. 

پست توسط فیجی كه حقوق برش را جدی می گیرد، مامنعت 

کند. در عوض، بحرین برایش کاندیدایی انعطاف پذیر است. 

پنج سال پیش چین به راحتی پیروز می شد. در حال حارض 

چندان اطمینانی به پیروزی اش نیست.

 

بازگشت به مسیر

با وجود اینکه آقای ترمپ به حقوق برش اهمیت زیادی منی داد، 

مبارزان اطمینان دارند که رییس جمهور جو بایدن به پیرشفت 

آن ها کمک می کند. بعید است که امریکا در ICC خود را ثبت 

کند، به خصوص که ممکن است به خاطر ارساییل )که تحت 

افغانستان،  در  جنایات  خاطر  به  شاید  و  است(  محافظتش 

خودش تحت تعقیب قانونی قرار گیرد، اما آقای بایدن احتامال 

دستور اجرایی عجیب آقای ترمپ را مبنی مجازات کارمندان 

صورت  در  بنسودا  فاتو  آن؛  ارشد  دادستان  جمله  از   ،  ICC

حضور در امریکا لغو خواهد کرد. ایاالت متحده ممکن است 

یک بار دیگر، مانند قبل، به صورت ضمنی از ICC حامیت 

کند. آقای بایدن همچنین ممکن است به دنبال پیوسنت به 

کمپین حقوق برش باشد.

و  محکمه ها  پایدار  شبکه  می گویند  برش  حقوق  مدافعان 

گسرتش اصل صالحیت جهانی امیدها را افزایش می دهد. 

جنیو  در  اندیشکده  یی  جهانی  حقوق  گروه  از  لیمون  مارک 

می گوید: »اوضاع به سمتی جالب پیش می رود.«

 وی افزود: »ما به طیف وسیعی از ابزارها احتیاج داریم«، و با 

استقبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف از 

وضع قوانین »مگنیتسکی« )به نام یک حسابدار مالیاتی که 

به دلیل افشای اعامل شیطانی دولت در روسیه کشته شد( 

برای پیگرد قانونی افراد به دلیل نقض حقوق برش یا فسادهای 

کالن، آقای برودی، كه درصدد است یحیی جامع؛ دیكتاتور 

سابق گامبیا را به اتهام مشاركت در قتل، از تبعید خود در 

گینه استوایی اسرتداد كند، می گوید: 

»رشایط بسیار فرق کرده  است.«

اوباما در امور  استفان رپ، سفیر آقای 

»طرفدار  را  خود  که  جنگی  جنایات 

محکمه های  و  جهانی  صالحیت  اصل 

ترکیبی« می خواند، می گوید: »اتفاقات 

وقوع است که عدالت  زیادی در حال 

می کند.«  پذیر  امکان  را  بین املللی 

آقای  به همه می رسد.  نوبت  ترتیب  به 

در  رسنگونی اش  زمان  از  که  بشیر 

هنوز  است،  بازداشت  در  سال2٠١9 

شاید  نیافته،  رهایی  عدالت  چنگ  از 

محکمه  یی ترکیبی در سودان انتظارش 

سوری  پولیس  رسالن،  آقای  بکشد.  را 

تحت محاکمه در کوبلنز، ممکن است 

برای ICC آن قدرها لقمه کالنی نباشد؛ 

سوریه،  در  شکنجه  قربانیان  برای  اما 

است.  رضایت بخش  گامی  دادرسی 

شواهد جمع آوری شده، به لطف اصل 

جاهای  و  آملان  در  جهانی  صالحیت 

دیگر، حاکی از آن است که آقای اسد 

از  همیشگی  مصونیت  است  ممکن 

مجازات نداشته باشد. 

دندان تیز قوانین برای به دام انداخنت ناقضان حقوق برش
تعداد دوسیه های »اصل صالحیت جهانی« در حال افزایش است

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: اکونومیست

اسپانیا و بلجیم در   
پی گیری پرونده های تحت 

اصل صالحیت جهانی 
پیش گام بوده اند. هالند، 

نوردیک و سوییس در 
میان کشور هایی که چنین 

پرونده هایی را دنبال 
می کنند، در جایگاه 

باالتری قرار دارند و آملان 
پیش تاز است. 

مبارزان حقوق برش، اصل   
صالحیت جهانی را رقیبی 

برای محکمه های بین املللی 
مختلفی که طی دو دهه 

گذشته تأسیس شده، در 
رأس آن دیوان کیفری 

بین املللی )ICC( به شامر 
منی آورند، بل مکمل آن 

می دانند، زیرا در سیستم 
قدیمی راه های فراری برای 

متهم باز است. به عنوان مثال، 
كشورهای قدرمتند )اغلب 
چین و روسیه( كه مفهوم 

حقوق فردی را نادیده 
می گیرند و برای محافظت از 
حامیان خود تالش می کنند، 

مانع کار محکمه های 
بین املللی بدون پشتوانه برای 

پرونده های سوری شده اند. 


