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سابقۀ طوالنی و پرچالِش رابطۀ 
جمهوری فرانسه و اسالم

عــنوان های مـهم

فرصت ها و تهدیدها در مذاکرات صلح
چرا آتش بس برای موفقیت مذاکرات صلح 

افغانستان مهم است؟

رسکار به ملت کومې 
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ادارۀ ملی احصاییه و معلومات اعالم کرده که پس از این تذکره های کاغذی مدار   

اعتبار است و دیگر نیازی به تایید دوباره ندارد. بر اساس گفته های این اداره، مرکز 

تایید تذکره های کاغذی از روز دوشنبه )22جدی( بسته شده است.

روبینا شهابی، سخنگوی ادارۀ احصاییه و معلومات، به روزنامه راه مدنیت می گوید: 

تذکره،  این  تایید  یک سو  از  که  شد  داده  اعتبار  زمانی  کاغذی  تذکره های  »به 

رسگردانی های زیادی برای مردم ایجاد کرده بود و از سوی دیگر، در تذکره کاغذی 

امکان هرچیزی )سوءاستفاده( روی یک کاغذ ممکن است و این تذکره به هیچ عنوان 

سند هویتی را نشان منی دهد.«

از ادارۀ احصاییه و معلومات پرسیده شد که با معتربشمردن تذکره کاغذی، چگونه 

از تذکره های جعلی و تقلبی جلوگیری صورت می گیرد؟ یا ادارات دولتی چگونه باید 

اصلی یا جعلی بودن آن را تشخیص دهند؟ سخنگوی این نهاد پاسخ می دهد: یک 

فرد متام مختصات تذکره کاغذی را می تواند جعل کند اما تذکره هایی که نزد ادارۀ 

ملی احصاییه و معلومات اساس و پایه دارد، مدار اعتبار است و برای فهم اصلی یا 

جعلی بودن تذکره های مشکوک نیز متام کتاب های این تذکره ها، قابل دسرتس و 

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی
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ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

داشـتم.  حضـور  ادبـی  شـکوه  پُـر  مراسـم   یـک  در 

بخش هـای مختلـف برنامـه  یکـی پـی دیگـر اجـرا می شـد. 

یکبـار سـکوتی در فضـای صالـون حکم فرما گردیـد و بعد از 

لحظاتـی چنـد، صـدای دف و نـی، گوش هـا را بـه نـوازش 

گرفت.

بـا  ویـژه،  لبـاس  بـا  دخـرتی  کـه  بـود  نگذشـته  لحظه یـی 

چرخش هـا و گردش هـای مـوزون کـه متـام چشـم ها را محو 

متاشـا می کـرد بـه صحنـه آمـد. او می چرخیـد و بـه آسـان 

دسـت می افشـاند، متـام حـرکات و جزيیات رقصـش دارای 

تفسـیر و معنـای منحـر بـه خـودش بـود.

او کـه بـا چرخش هـای مکـررش روح همـهٔ  مـا را بدمسـت 

تجـارت،  و  اداره  لیسـانس  میرزایـی«  »فهیمـه  بـود  کـرده 

)شـهود  دخـرتان  سـاع  رقـص  گـروه  اولیـن  بنیان گـذار 

اسـت. افغانسـتان  در  عارفـان( 

نگاهی به رمان »زمستان«
نوشتۀ سید ضیا قاسمی

بیش از ۱۸میلیون نفر در کشور
به کمک  برشدوستانه نیاز دارند

کارخانۀ تولیدی سپین زر
پس از 25 سال دوباره به فعالیت 

آغاز کرد

اوکراین: رسنگونی هواپیامی 
اوکراینی توسط ایران اقدام 

تروریستی بود

شدت گرفنت اختالفات میان خانواده 
بشار اسد بر رس بقای او در قدرت

حرکاتی میان جان و جانان

تذکره الکرتونیکی؛  اولویتی بر اولویت ها
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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گریز ادارۀ احصاییه از هجوم مراجعین

تذکره کاغذی جان گرفت؛ خوب یا بد؟
قانون گذاران: اعتبار دادن به تذکره های کاغذی دو بُعد دارد: نخست این که مردم از رسگردانی در پشت دروازه

اداره احصاییه نجات پیدا می کنند و دوم، جعل و تقلب تذکره  کاغذی با سهولت انجام می شود که

این موضوع نگرانی ها در مسایل مختلف به ویژه امنیتی- اجتامعی را بیشرت می سازد



ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مدنیت:  راه   

نفری  پنج  گروه  بازداشت  از  کرد  اعالم  کشور 

جاسوسی-تروریستی طالبان و شبکۀ حقانی از 

والیت پکتیکا توسط نیروهای این ریاست خرب 

داد.

نرش  با  )۲۲جدی(  دوشنبه  روز  ریاست  این 

درانی  فرزند  نقیب الله  که  گفته  خربنامه یی 

ارتباطی سازمان  به عبدالحی، مسوول  مشهور 

مسوول  و  )آی اس آی(  پاکستان  استخباراتی 

با  هدف مند  ترورهای  و  مقناطیسی  ماین های 

چهار تن از افرادش بازداشت شده اند.

نقیب الله  آمده است که  این خربنامه  ادامه  در 

در سال ۱۳۹۸ به شهر کراچی پاکستان رفته و 

در یکی از هوتل های کراچی با دو افرس سازمان 

و  بهای  امیر  نام های  به  پاکستان  استخباراتی 

قدیم مالقات کرده.

طبق معلومات ریاست عمومی امنیت ملی کشور، 

دستور  آی اس آی  از  نقیب الله  مالقات،  این  در 

گرفت تا فعالیت های تخریبی و تروریستی را در 

والیت های پکتیا، پکتیکا و خوست انجام دهد.

همچنین در خربنامه تاکید شده که او، هستۀ 

از  یکی  با  را  ارتباط  تا  کرد  موظف  را  خود 

گروه های طالبان به رهربی اخرتمحمد و فرمانده 

قریشی نزدیک تر کند. این هسته در همکاری 

مشرتک با طالبان و بر اساس هدایت آی اس آی، 

ماین گذاری ها و ترورها را انجام می داد.

در  که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

آخرین مورد، این هسته قصد داشت تا یک موتر 

سایکل و یک موتر فولدر مبب گذاری شده را در 

یکی از نقاط مزدحم شهر رشن پکتیکا انفجار 

دهد، اما پیش از انجام این کار توسط نیروهای 

عملیات ریاست امنیت ملی بازداشت شد.

در خربنامه تریح شده که افغانستان مکان امن 

و حیاط خلوت برای فعالیت جاسوسان داخلی و 

خارجی نخواهد بود. همچنان نیروهای عملیاتی 

دسته یی  و  گروه  هیچ  به  ملی  امنیت  ریاست 

اجازه نخواهد تا دست به فعالیت های جاسوسی، 

تروریستی بزند و با عامالن آن مطابق با قوانین 

ملی و بین املللی برخورد صورت خواهد گرفت.

راه مدنیت: جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی 

بر  که  می گوید  کشور  معلومات  و  احصاییه 

اساس هدف تعیین شدۀ این نهاد، قرار است تا 

پایان سال ۱۴۰۰خورشیدی برای بیش از پنج 

میلیون، تذکره های الکرتونیکی توزیع شود.

آقای رسولی در مجلس سنا صحبت می کرد، 

روزانه  افزایش ظرفیتش  با  ادارۀ  این  گفت که 

دست کم ۱۶هزار تذکره های الکرتونیکی برای 

شهروندان توزیع می شود.

به گفتۀ وی، در حال حارض بیش از ۷۰مرکز 

توزیع تذکره در رسارس کشور به شمول شش 

مرکز در ایران و همین گونه قرار است مرکز هایی 

در پاکستان و امارات متحدۀ عربی نیز ایجاد 

شود تا برای مهاجران تذکرۀ الکرتونیکی توزیع 

کند.

تاکید  معلومات  و  احصاییه  ملی  ادارۀ  رییس 

و  میلیون  یک  از  بیشرت  کنون  تا  که  داشت 

طی مراحل  الکرتونیکی  تذکره  هفت صدهزار 

به  نسبت  بیشرت  برابر  چند  این  و  گردیده 

سال های قبل است.

این در حالی است که چند روز قبل، ادارۀ ملی 

احصاییه و معلومات گفته است که که خدمات 

تاییدی تذکره های کاغذی را رس از روز دوشنبه 

)۲۲ جدی( متوقف می کند و پس از آن هیچ 

نوع تذکرۀ را تایید نخواهد کرد.

در خربنامۀ این نهاد آمده است که تذکره های 

کاغذی تابعیت که مطابق قوانین ثبت احوال 

نفوس به شهروندان کشور طی مراحل و صادر 

شده باشد، مدار اعتبار بوده و نیاز به تاییدی 

ندارد.

راه مدنیت: دفرت هاهنگی امور برشدوستانه   

سازمان ملل متحد می گوید که در سال ۲۰۲۱ 

میالدی حدود ۱۸٫۴میلیون نفر در افغانستان، 

نیاز به کمک های برشدوستانه دارند.

“طرح  به  موسوم  گزارشی  نرش  با  اداره  این 

پاسخ دهی برشدوستانه برای افغانستان” نوشته 

که یافته های این نهاد نشان می دهد، شار افراد 

نیازمند به کمک های برشدوستانه در سال ۲۰۲۱ 

در مقایسه به چهار سال قبل شش برابر افزایش 

یافته است.

برشدوستانه  امور  هاهنگی  دفرت  گزارش  در 

جان  حفظ  برای  که  آمده  متحد  ملل  سازمان 

به یک ۱٫۳میلیارد  نفر در کشور  ۱۵.۷میلیون 

دالر کمک نیازمند است.

پیامدهای چند دهه  نهاد،  این  معلومات  طبق 

فشارهای  و  طبیعی  حوادث  وقوع  بحران، 

ویروس  شیوع  از  ناشی  اجتاعی  و  اقتصادی 

کرونا سبب افزایش نیازمندان در کشور گردیده 

است.

و  مهاجرین  امور  وزارت  حال،  این  با 

به  که  است  کرده  اعالم  کشور  عودت کنندگان 

دلیل افزایش خشونت ها و رویداد های طبیعی، 

خانواده های زیادی در ۳۰والیت، مجبور به ترک 

مناطق اصلی شان شده اند.

مهاجرین  وزارت  سخنگوی  معاون  باهر،  رضا 

)۶جدی(  تاریخ  در  کشور  عودت کنندگان  و 

گفته بود: »قصد داریم در زمستان سال جاری 

و  زمستانی  کمک های  خانواده  برای ۱۹۴هزار 

توانستیم  تاکنون  اما  کنیم،  توزیع  برشدوستانه 

حدود  مالی  کمک های  خانواده  ۷۴هزار  برای 

۲۰هزار دالر دریافت کنیم.«

به گفتۀ وی، ۱۹۴هزار خانواده که حدود یک ونیم 

میلیون نفر می شوند نیاز به ۵۷میلیون دالر دارند.

او افزود که در حال حارض ۳۰۰هزار خانواده که 

حدود دو میلیون نفر می شوند در رسارس کشور 

آواره  اند. آقای باهر تاکید کرد که با توجه به شار 

زیاد آوارگان، منی توانند به متامی بی جاشدگان 

رسیدگی کنند.

رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  هم،  سویی  از 

جاری  سال  در  که  گفته  طبیعی  حوادث  به 

و  داخلی  جنگ های  نتیجه  در  خورشیدی 

خشونت ها، ۴۵هزار خانواده در کشور آواره شدند 

از میان تنها در ماه جدی ۱۸هزار خانواده  که 

بیجا گردیده اند.

راه مدنیت: فواد احمدی، سخنگوی وزارت   

تولیدی  کارخانۀ  که  می گوید  تجارت  و  صنعت 

سپین زر والیت کندز با رسمایه گذاری ۱۲۰هزار 

دالر امریکایی پس از ۲۵سال دوباره به فعالیتش 

آغاز کرد.

آقای احمدی روز دوشنبه )22جدی( گفت که 

این کار خانه ظرفیت تولید ۱۰تن روغن را در یک 

شبانه روز دارد.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افزوده که این 

کارخانه در پهلوی تولید روغن زغر، کنجد و پنبه 

دانه/ کنجاره و صابون نیز تولید می کند.

وی تاکید داشت که کارخانۀ سپین زر با این که 

احتیاجات باشندگان والیت کندز را در قسمت 

محصوالت  همچنان  و  می سازد  حال  روغن 

نیز عرضه  به والیت های همجوار  را  تولیدی اش 

می  دارد.

آقای احمدی تریح کرد که کارخانۀ سپین زر 

کندز که از سال ها به این سو از فعالیت باز مانده 

بود، بر اساس تفاهم نامه یی، پنج پایه ماشین را 

از ازبیکستان برای دوباره فعال منودن این کار 

دوبارۀ  فعالیت  اغاز  با  که  منود  خریداری  خانه 

این کارخانه زمینۀ کار برای بیشرت از ۵۰تن فراهم 

شده است. براساس معلومات نرش شده در مورد 

کارخانه تولیدی، قبال حدود سه هزار تن در این 

کارخانه کار می کردند و ۳۰هزار دهقان به این 

فابریکه پخته می آوردند. مصارف بیش از پنج الی 

تامین  کارخانه  این  درآمد  از  نفر  شش صدهزار 

می گردد. همچنان از روغن تولیدی این رشکت 

در ارگان های پولیس ملی و اردوی ملی استفاده 

می شد.

سال های  در  کندز  زر  سپین  تصدی  رشکت 

۱۳۱۴ خورشیدی ایجاد گردیده بود، اما بر اثر 

جنگ های داخلی متامی بخش های این رشکت 

غیر فعال و کارمندان آن نیز بی کار شدند.

سال های  در  کندز  زر  سپین  تصدی  رشکت 

۱۳۵۷ به مقدار ۱۰۰ هزار تن پخته خریداری 

می منود و در ضمن ساالنه ۳۰ هزار تن پخته، ۷ 

هزار تن روغن و ۳۰ میلیون کلچه صابون تولید 

داشت.

الکرتونیکی شده و دسرتسی به آن ها امکان پذیر 

است.

از  سوءاستفاده  که  کرد  تکرار  دیگر  بار  او 

تذکره های کاغذی، رسگردانی مردم و بروکراسی 

که وجود داشت، مراجعین را خسته کرده بود و 

براین اساس اداره تصمیم گرفت تا به این معضل 

خامته دهد.»اگر ادارات دولتی و خصوصی در 

آن مشکوک هستند،  و مشخصات  تذکره   مورد 

تا  بدهد  ارجاع  و  داده  اطالعیه  رسا  اداره 

مشخصات تذکره مورد بررسی قرار گیرد.«

سخنگوی ادارۀ احصاییه همچنان بیان می کند 

که اگر مردم از جعل و تقلب تذکره های کاغذی 

هویتی  سند  دریافت  سوی  به  می برند،  رنج 

معترب)تذکره الکرتونیکی( بروند. شهابی ادامه 

توزیع  سوی  به  رفنت  اداره  این  مترکز  که  داد 

تالش ها  متام  و  است  الکرتونیکی  تذکره های 

تذکره  دریافت  برای  سهولت  تا  است  این  بر 

الکرتونیکی فراهم شود.

هم اکنون  اداره،  این  معلومات  اساس  بر 

20مرکز توزیع تذکره های الکرتونیکی در کابل 

و و 55مرکز دیگر در والیات فعال است و مردم 

را  نوع تذکره  این  با طی مراحل آن،  می توانند 

دریافت کنند.»ما در حال حارض چون که روند 

توزیع تذکره الکرتونیکی یک سند هویتی معترب 

یا  است که یک کمی جنجل بیشرت هم دارد، 

زمان بیشرتی به آن اختصاص داده شود، درحال 

چون که  کردیم،  بند  را  تایید  خدمات  حارض 

اساس و منطق ندارد.«

هرچند، 20 مرکز توزیع تذکره های الکرتونیکی 

تقاضا  و  عرضه  سطح  اما  است  فعال  کابل  در 

یکی نیست. بنابر گفته های سخنگوی ادارۀ ملی 

احصاییه، تقاضا برای دریافت تذکره الکرتونیکی 

به تناسب شش ماه یا یک سال گذشته بسیار 

زیاد و مراجعین این اداره هم جمعیت افغانستان 

است.

ادارۀ  کارمندان  نهاد،  این  سخنگوی  گفتۀ  به 

احصاییه شبانه روزی تالش دارند تا فاصله عرضه 

و تقاضا را کم تر کند و در عین حال، سیستم 

آنالین ثبت نام آسان تر شده است. به طور منونه، 

در روز نخست یک فرد همراه با یکی از اعضای 

تا  می کند  ثبت  آنالین  کابل  در  خانواده اش 

این که تذکره به چاپ می رود و روز دوم جهت 

کنند  مراجعه  مربوطه  مرکز  به  تذکره  دریافت 

که در غیر این صورت، نیازی نیست چندین بار 

مراجعه کنند.

در این رابطه، ادارۀ احصاییه همچنان خرب داد 

تذکره  توزیع  مرکز  یازده  دیگر،  ماه  یک  تا  که 

الکرتونیکی در کابل افتتاح خواهد شد.

حارض  درحال  اداره،  این  معلومات  طبق 

تذکره  دریافت  خاطر  به  نفر  1٫9میلیون 

طی  و  داده اند  آنالین  درخواست  الکرتونیکی 

سه سال گذشته، 1٫7میلیون نفر عمال تذکره را 

دریافت کرده اند.

قانون گذاران  از  شاری  حال،  همین  در 

می گویند که اعتبار دادن به تذکره های کاغذی 

دو بعد دارد: نخست این که مردم از رسگردانی 

پیدا  نجات  احصاییه  ادارۀ  دروازه  پشت  در 

می کنند و دوم، جعل و تقلب تذکره  کاغذی با 

سهولت انجام می شود که این موضوع نگرانی ها 

در مسایل مختلف به ویژه امنیتی- اجتاعی را 

بیشرت می سازد.

به  منایندگان  مجلس  عضو  نایب  گل زمان، 

هم  ما  اول،  بعد  گفت:»در  مدنیت  راه  روزنامه 

به  را  نگران هستیم که یک نفر چندین تذکره 

خصوص در جریان انتخابات گرفته. یک نفر حتا 

ده تا تذکره داشته و عکس های مختلفی نصب 

شناسایی  بوده،  کسی  چه  این که  ولی  کرده 

لحاظ  یک  از  دوم،  بعد  در  است.  مشکل  آن 

منتظر  زیاد  مردم  شده.  کم تر  مردم  رسگردانی 

تذکره  تایید  به خاطر  بی بضاعت  افراد  و  بودند 

اعتبار  لحاظ  این  از  که  کردند  زیادی  مصارف 

دادن آن خوب است، ولی به لحاظ این که ارقام 

کجا  به  محاسبات  این  که  نفوس  و  احصاییه 

می رسد، جای نگرانی دارد.«

به گفتۀ این عضو مجلس منایندگان، برنامه ها 

و پالیسی هایی که از سوی ادارات دولتی روی 

دست گرفته می شود، کارا نیست و در کوتاه مدت 

از هم می پاشد؛ بهرت است که حکومت به جای 

نهادها  روی  باید  افراد،  روی  رسمایه گذاری 

کار کند تا از سلیقه گرایی بیرون شود و بتواند 

خدمات ارزندۀ برای مردم ارایه کنند.

نوروزی عضو دیگر مجلس  از سویی هم، زهره 

از  اقدام  این  که  است  معتقد  نیز  منایندگان 

یک سو می تواند به نحوی از مشکالت جلوگیری 

کند و هم در بسا موارد چالش های جدی تری را 

خلق کند.

رسگردانی  از  جلوگیری  خصوص  در  نوروزی 

خانواده ها خاطرنشان کرد که افراد و خانواده ها 

به خاطر تایید تذکره شان فرصت های تحصیلی 

و به ویژه در بورسیه هایی بنابر تایید اسنادشان 

نوع  از دست می دادند که یک  را  زمانی  مدت 

چالش بود و مدت ها زمان را دربر می گرفت تا 

نوبت تایید تذکره فرا می رسید. به همین خاطر، 

شار زیادی از مردم نزد وکالی پارملان مراجعه 

می کردند تا از طریق کمیسیون های مربوطه این 

موضوع پی گیری شود.

در بعد دیگر، این عضو مجلس منایندگان اشاره 

کاغذی  تذکره های  نشدن  تایید  که  می کند 

ممکن است زمینه  جعل و سوءاستفاده را خلق 

شود.»در  بیشرتی  مشکالت  به  منجر  که  کند 

ساخته  یا  و  جعلی  تذکره ها  موارد  از  بسیاری 

فراهم  را  مختلفی  زمینه های  این  که  می شد 

اقدامات  کار  آغاز  در  که  است  خوب  می کرد. 

با طی مراحل درست آن روی  را  سنجیده شده 

سوءاستفاده  و  تقلب  جعل،  تا  بگیرند  دست 

جلوگیری شود.«

دوم  معاون  مطبوعاتی  دفرت  مدنیت:  راه 

ریاست جمهوری  اعالم کرد که چوی تای هو، سفیر 

کوریا در کابل بر تحکیم روابط دو کشور تاکید کرد 

و گفت که دولت کوریا به صورت همه جانبه از نظام 

سیاسی افغانستان و دست آوردهای مردم حایت 

می کنند.

معاون دوم ریاست جمهوری با نرش خربنامه یی گفته 

که آقای چوی تای هو، روز دوشنبه )۲۲جدی( در 

دیدار با رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 

پروسه  رسیدن  موفقیت  به  برای  که  کرده  تاکید 

صلح، گروه طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند.

شیوع  شدن  کم  با  که  سپرد  وعده  کوریا  سفیر 

ویروس کرونا، زمینه و تسهیالت الزم را میان سکتور 

خصوصی و تاجران دو کشور فراهم خواهد کرد تا 

روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور افزایش 

فرهنگی  روابط  تقویت  برای  وی  همچنین  یابد. 

میان دو کشور از راه اندازی یک مرکز فرهنگی در 

سال آینده در والیت بامیان خرب داد.

از سویی هم، آقای دانش در این دیدار در خصوص 

دولت  که  گفت  و  منوده  اشاره  صلح  گفتگوهای 

برای انجام حسن نیت و اعتاد سازی در راستای 

پروسه صلح گام های اساسی را برداشت، اما جانب 

طالبان بر هیچ یک از تعهدات خود تاکنون عمل 

نکرده است.

گروه های  و  طالبان  میان  هنوز  تا  وی،  گفته  به 

تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و گروه طالبان 

بر خشونت و کشتار شهروندان همچنان ادامه داده 

است.

دولت  همکاری های  از  ریاست جمهوری  معاون 

کوریا برای مردم و دولت ابراز خرسندی کرد و بر 

سکتور  میان  تجاری  و  اقتصادی  روابط  توسعه 

خصوصی و تاجران افغانستان و کشور کوریا تاکید 

ورزید.

آقای دانش همکاری های فرهنگی میان دو کشور 

و  دولت  که  سپرد  وعده  و  خوانده  مؤثر  و  مهم  را 

روابط  تحکیم  برای  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

زمینه  ایجاد  و  کوریا  و  افغانستان  میان  فرهنگی 

برای فعالیت های فرهنگی آموزشی کوریا در کشور 

همکاری های الزم را انجام خواهد داد.

صلح  گفتگوهای  دوم  دور  که  حالی ست  در  این 

میان هیات دولت و گروه طالبان روز شنبه هفته 

جاری در دوحه آغاز گردید.

سخنگوی  صدیقی،  صدیق   مدنیت:  راه 

ریاست جمهوری در واکنش به گزارش اخیر روزنامۀ 

به حاشیه کشیده  شدن  بر  مبنی  تایمز  نیویارک 

سخنگویان از سوی رهربان حکومت گفت که این 

گزارش بی اساس است.

آقای صدیقی روز دوشنبه )۲۲جدی( در توییرتش 

نوشت که بیش از ۲۰۰سخنگو در حکومت حضور 

دارند و صدها بیانیه از سوی رهربان حکومت در 

بارۀ حق دسرتسی به اطالعات صادر شده است.

نیست،  زندان  در  خربنگاری  هیچ  که  افزود  وی 

هزاران رسانۀ آزاد فعالیت دارند، هیچ رسکوبی وجود 

از جمله رییس جمهور  ندارد، هیچ کس در دولت 

از انتقاد منی ترسد و برخورد جدی با سخنگویان 

صورت نگرفته است.

سخنگوی ریاست جمهوری در ادامه تاکید داشت 

جریان  مدیریت  و  طالبان  تبلیغات  با  مقابله  که 

اطالعات مسوولیت اصلی دولت است و نباید این 

امر را رسکوب، انکار یا ترس از انتقاد دانست.

گزارشی  در  نیویارک تایمز  روزنامۀ  گذشته،  روز 

اطالعات  جنگ  در  حکومت  رهربان  که  نوشت 

نادرست، سخنگویان را به حاشیه کشانده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: »پس از آن که 

جواد هجری، سخنگوی والی تخار، کودکان زخمی 

را بر اثر حملۀ هوایی نیروهای امنیتی در شفاخانه 

دید و کشته شدن ۹ غیرنظامی در این حمله را 

این  تایید کرد، هیچ گاه فکر منی کرد که گزارش 

وضعیت، پای او را به زندان بکشاند.«

این در حالی ست که در تاریخ )۲۹قوس( مکتوبی 

از دفرت شورای امنیت ملی به دست رسانه ها افتاده 

بر اساس آن رییس جمهور غنی هدایت داده  که 

است که والیان مسوول اطالع رسانی در والیات اند 

و پس از این حق داشنت سخنگوی را ندارند. طبق 

این مکتوب، این تصمیم پس از ارایۀ گزارش وزارت 

دفاع ملی از تلفات حملۀ هوایی در شهر تالقان، 

مرکز والیت تخار گرفته است.

همچنین ادارۀ ارگان های محلی کشور در واکنش 

به مکتوب دفرت شورای امنیت ملی مبنی بر حذف 

بست  سخنگوی والیان، گفته بود که سخنگویان 

والی ها پس از این تنها مسوولیت تامین روابط میان 

مسووالن و رسانه ها و تنظیم نشست های خربی را 

به  عهده دارند.

خـــبـرهـای داخــلـی

گـزارش2خـــبـرهـای داخــلـی madanyatdai سال دهم   شامره 680       سه شـنبه  23 جدی  1399 ly.com

گریز ادارۀ احصاییه از هجوم مراجعین

تذکره کاغذی جان گرفت؛ خوب یا بد؟
عدم رقابتی شدن تامین برق، بی توجهی به ظرفیت های داخلی برای تولید، نبود شفافیت در خرید و فروش

و عدم استندردسازی میرتها مسایلی اند که رشکت برشنا را در تامین برق بی کفایت نشان می دهد

جاسوسی- هستۀ  بازداشت 
و شبکۀ  طالبان  تروریستی 

پکتیکا در  حقانی 

توزیع پنج میلیون تذکرۀ 
الکرتونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰

»کوریا از نظام سیاسی و دست آوردهای مردم حامیت می کند«

ارگ: گزارش اخیر روزنامۀ نیویارک تایمز بی اساس است

بیش از ۱۸میلیون نفر در کشور 
به کمک  برشدوستانه نیاز دارند

کارخانۀ تولیدی سپین زر
پس از 25 سال دوباره به 

فعالیت آغاز کرد

گـزارشگرسید مهدی حسینی

سه مناینده فوتبال کشور سفیر جوانان در کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند
فیروز معشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال کشور روز دوشنبه )۲۲ جدی( گفت که عبدالله علی، عضو تیم ملی زیر ۱۶ سال، کرشمه فقیری و یاسمین عرفانی نیز   

عضو تیم ملی فوتبال بانوان کشور به عنوان سفیر جوانان در کنفدارسیون فوتبال آسیا انتخاب شده اند. به گفتۀ وی، این کنفدراسیون ۴۷ عضو دارد که مرکز آن در 
کواالالمپور می باشد و افغانستان هم یک عضو این کنفدراسیون می باشد. آقای معشوف افزوده که مناینده شدن این سه فوتبالیست افغان در کنفدراسیون آسیا 

می تواند از نقش جوانان در عرصه ورزش به خصوص فوتبال منایندگی بهرت داشته باشد. وی ترصیح کرد که این سه تن پس از انتخاب شدن دیروز سند و تقدیر نامه 
که از سوی رییس و سکرتر جرنال کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شان ارسال شده بود، به دست آوردند.



فرصت ها و تهدیدها در مذاکرات صلح
چرا آتش بس برای موفقیت مذاکرات صلح افغانستان مهم است؟

کارشناس روابط بین املللغالم غوث عمری

خريمحمد سلطاين

قـرار اسـت دور دوم مذاکـرات صلـح میـان دولـت   

افغانسـتان و طالبـان، در یـک فضـای پـر از خشـونت و 

عـدم اطمینـان در مـورد چشـم انداز پایـان چهـار دهـه 

جنگ در افغانستان، دوباره از رس گرفته شود.

مـاه  در  امریـکا  متحـده  ایـاالت  کـه  تفاهم نامـه صلـح 

رونـد  آغـاز  بـرای  طالبـان  بـا  گذشـته  سـال  فـربوری 

بـرای  خـوب  آغـاز  یـک  امضـا منـود،  مذاکـرات صلـح 

پایـان خشـونت ها در کشـور تلقـی گردیـده و بر اسـاس 

تفاهم نامـه، امریـکا متعهـد به کاهش رسبـازان خود در 

افغانسـتان و در مقابـل طالبـان هـم متعهـد بـر حـل و 

فصـل اختالفـات و آتش بـس دایمـی بـا دولـت و قطـع 

رابطـه بـا القاعـده و دیگر گروه های تروریسـتی شـدند. 

 از زمـان آغـاز مذاکـرات صلـح در مـاه سـپتمرب، تا حال 

طـرف  دو  و  نگرفتـه  صـورت  ملمـوس  قابـل  پيرشفـت 

تنهـا بـا کار شـیوه مذاکـرات آينـده موافقـت منوده انـد 

اسـت.  نگرفتـه  آتش بـس صـورت  مـورد  بحثـی در  امـا 

هم زمـان بـا آغـاز مذاکـرات صلـح، سـطح خشـونت ها 

افزایـش یافـت. طالبـان از یـک سـو بر شـهر های کالن 

حملـه می کننـد و از سـویی بـا ماین گذاری هـای کنـار 

جاده یـی، حمالت انفجـاری و ترور کارکنـان حکومتی، 

نظامیـان، شـخصیت های متنفـذ، سیاسـی و روحانیون 

کننـد.  کسـب  بیش تـری  امتیـاز  می خواهنـد  دینـی 

ایـن جنگ جویـان هرچـه در بسـاط دارنـد بـر رس مـردم 

خسـته از جنـگ می ریزنـد. 

بنابرایـن، اگـر قـرار اسـت دور دوم مذاکـرات صلـح آغاز 

شـود، موانـع اصلـی صلـح چـه بـوده و چگونـه می توان 

بـه آنهـا پرداخت؟

متضـاد  موضع گیری هـای 

دولـت و طالبـان، تاکنـون مانـع 

عمـده در پیرشفـت گفتگو هـای 

صلـح شـمرده می شـود. دولـت 

خـود را متعهـد به جامعـه متکرث 

کـه در آن همـه  اقـوام و مذاهـب 

اسـالمی از حقـوق و آزادی هـای 

باشـند،  برخـوردار  مسـاویانه  

می دانـد. 

مـردم رییـس دولـت را انتخاب و 

دولـت حقوق برابر شـهروندان را 

تضمیـن و از اقلیت ها محافظت 

می منایـد. بـرای طالبـان هویت 

بـر  حکمرانـی  مرشوعیـت  و 

تعریـف  قابـل  اسـتبداد  اسـاس 

اسـت. تحـت حکمرانـی طالبان 

کار  از  زنـان   ،۱۹۹۰ دهـه  در 

بودنـد.  شـده  منـع  آمـوزش  و 

دولـت  از  صلـح  مذاکـرات  در 

اسـالمی  جمهـوری  به عنـوان 

افغانسـتان نـام بـرده می شـود و 

طالبـان خـود را امارت اسـالمی می نامنـد. هر دو طرف 

خواسـتار گنجانیـده شـدن نامی که خـود می گویند در 

کارشـیوه های مذاکـرات بودنـد چـون ایـن نام ها نشـان 

ګـران هېـواد افغانسـتان کلونـه کلونـه کېږي چـې د بې ثباتیـو او جګړو په 

رسه اور کـې سـوځي، افغـان وګـړي د دې اوږدې کشـالې څخـه رنـځ وړي او 

له شـته ستونزو څخه د خالصون الره ترې ورکه ده.

 د هېـواد اوسـنۍ سـیايس اوضـاع تـه مظلـوم او بـې چـاره هېـوادوال ګوته په 

غـاښ پاتـې دي، هېـواد لـه ډېـرو نازکـو اواساسـو رشایطـو څخـه د تېرېـدو په 

حـال کـې دی، معلومـه نـه ده چـې افغـان ولسـمرش بـه لـه موجـوده سـتونزو 

څخـه هېـواد او دا مظلـوم ملـت کومـې خواتـه ټېـل وهي. 

آیـا افغانـان بـه لـه شـته سـیايس نظـام څخـه مالتـړ وکـړي چـې ټولـو نړيوالو 

مالکـو پـه رسـمیت پېژندلـی دی؟ کـه، پـه قطـر کـې چـې کومـې د سـولې 

خـربې جریـان لـري او کومـه وروسـتۍ پرېکړه چـې د دوحې له ناسـتې څخه 

راوځـي لـه هغـې څخـه به خپـل مالتړ اعالن کـړي؟ یا دا چې د افغانسـتان د 

اسـالمي جمهوریـت جمهـور رییـس هغـه ټینـګار چـې واک به ټاکنـو له الرې 

سـپاري؟ بـه یو ځـای ونیيس. 

افغانسـتان  د  جمهوریـت،  لکـه  ارزښـتونه  هغـه  کېـږي  پیـدا  دلتـه  پوښـتنه 

اسـايس قانـون، بیـان آزادي، د ښـځو حقـوق، د ښـوونې روزنـې سیسـتم، د 

رسـنیو شـتون او آزادي او مـي امنیتـي ځواکونـه چـې په تېرو شـلو کلونو کې 

پـه هیـواد کـې رامنځتـه شـوي او افغانانـو پـه ډېـرو قربانیـو السـته راوړي؛ آیا 

افغـان رسکار بـه پـه ریښـتونې توګه ترې سـاتنه وکـړي او که د خپل سـیايس 

واک د سـاتلو لـه پـاره بـه لـه یـادو پرمختګونـو تېـر يش.

 کـه چېـرې افغانانـو تـه یـوه تـل پاتـې او پـر خپلـو پښـو والړه سـوله پـر یـو 

قـوي نړیـوال ضانـت را مخـې تـه کېږي چـې زموږ ټول مـي ارزښـتونه پکې 

خونـدي پاتـې کېدونکـې وي او بیـا افغانـان پکـې بـې ځایـه او بـې مفهمومـه 

و نـه وژل يش، یـوه بـې چـاره مـور او پـالر پکـې بـې زویـه نـه يش، کوچنیـان 

پکـې بـې پـالره او افغانـې پتمنـې ښـځې پکـې رستـورې، وړې ماشـومانې 

او ماشـومان مـو پکـې بـې تعلیمـه پاتـې نـه يش، نـو د افغـان ولـس د ټولـو 

سـیايس اقشـارو په شـمول مـدين فعاالنو او نـورو جهتونو ته بویه چې داسـې 

سـولې تـه پـه یـوه غـږ لبیـک ووايې، کـوم طالیـي فرصت چـې نړیوالو مـوږ ته 

راکـړی، بایـد هغـه لـه السـه ورنـه کـړو او پـه ډېـرې هوښـیارۍ رسه دا پروسـه 

رستـه ورسـوو. کـه چېـرې د قـدرت د انتقـال خـربه يش چـې وررسه سـوله پـه 

واقعـي توګـه الس تـه راځـي، بیـا نـو پـه کار ده چـې سـوله د یـو فـرد لـه پـاره 

قربـاين نـه کړو. 

افغـان رسکار تـه پـه کار ده چـې دې قربانـۍ تـه پـه افغـاين غـرور رسه حارض 

يش، لکـه نومـوړی چـې په هـر غونډه کې وايي چـې هېـواد او هېوادوالو رسه 

لېونـۍ مينـه لري.

دلتـه بـه يـې دا خـربه هـم پـه اثبـات ورسـيږي او پـه تاریـخ کـې بـه يـې نـوم 

هـم پـه زرینـو کرښـو ولېـکل يش. خـدای )ج( مـه کـړه کـه چېـرې سـوله د 

څـو سـیايس اشـخاصو لـه خـوا سـبوتاژ کېـږي، دا نـو بیـا افغانـان یـوې بلـې 

مرګـوين کنـدې تـه غورځول دي، بیا به سـوله په ال نورو رسښـندنو هم السـته 

رانـه وړو، بیـا بـه افغانـان پـه ډلـو او ډلګیـو وویشـل يش، قومـي، سـمتي او 

ژبنـي تعصبـات بـه خپلـې اخیرنـۍ پولـې ماتـې کـړي، د افغان وطن دښـمن 

تـه بـه یـو ښـه چانـس پـه الس وريش او څـه يـې چـې زړه غـواړي هاغـه بـه 

وکړي. 

مـوږ بایـد پـه ډېـر متانـت یـو او بل پـه کامله توګـه وزغمـو، د ورورولۍ السـونه 

رسه ورکـړو، داسـې یـو قـوي مرکـزي نظـام رامنځتـه کـړو چـې ټولو خـواوو ته 

د منلـو وړ وي او افغانـان پکـې خپـل ځـان ووینـي. کـه دسـولې زریـن ملـر د 

هېـواد پـه دا هسـکو غرونـو را جـګ يش، بیا بـه د ممرب او دولتـي ادارو ترمنځ 

چـې کـوم مخالفـت موجـود دی، ورتـه بـه د پـای ټکـی کېښـودل يش او د 

ښـاري او کليـوايل ژونـد ترمنـځ بـه واټـن راکم يش. 

پـه تلـو تلـو کـې وایـم: کـه زه وایـم چې زه یـم او تـه وايې چـې زه یم، نـه به ته 

وې نـه بـه زه یـم؛ کـه زه وایـم چـې تـه يـې او تـه وايـې چـې ته يـې، هـم به زه 

وم هـم بـه ته وې.

آن هاسـت.  اصلـی  ارزش هـای  دهنـده 

تفاهم نامـه   قـراردادن  مبنـا  دولـت  ایـن،  بـر  عـالوه 

طالبـان و ایـاالت متحـده در مذاکـرات بین االفغانـی را 

بـه عنـوان پایه و اسـاس مذاکرات نپذیرفتـه؛ زیرا دولت 

افغانسـتان طرفـی در آن توافـق نبـوده اسـت. 

دولـت خواسـت طالبـان مبنـی بـر حل و فصـل قضایـا 

بـا اسـتناد بـه فقـه حنفـی را رد منـود، در عـوض تاکیـد 

بـر نقـش رسـمی هـر دو فرقـه حنیفـی و شـیعه دارد. 

پـس بـرای رسـیدن بـه توافـق، هـردو طـرف بـه حـذف 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و امارات اسـالمی درکار 

دو  موافقـت منودنـد. همچنیـن  مذاکـرات  شـیوه های 

طـرف توافـق کردنـد کـه هرگونـه 

اختـالف در مـورد تفسـر حقـوق 

اسـالمی را توسـط کميته مشرتک 

هـر دو تيـم مذاکـره حـل وفصـل 

مناینـد. 

توافـق امریـکا و طالبـان در کنـار 

خواسـت های  اصـل،  سـه  ایـن 

هـر  تعهـدات  افغانسـتان،  مـردم 

دو طـرف و در نظـر گرفـنت اصـل 

صلـح پایدار سـازمان ملـل متحد، 

بـه عنوان یـک اصل باقـی خواهد 

مانـد. 

مسایل عمده یی که هنوز   

مورد بحث قرار نگرفته است

دور دوم مذاکـرات صلـح طوالنـی 

انتظـار  بـود.  خواهـد  پیچیـده  و 

مـی رود برخی مسـایل اساسـی از 

آتش بـس  مـورد  در  توافـق  جملـه 

آینـده  دولـت  سـاختار  جامـع، 

حکومـت  رهـربی  همچنیـن  و 

بگیـرد.  قـرار  بحـث  مـورد  صلـح  پسـاتوافق  انتقالـی 

یکـی از موانـع بزرگ میان دولـت و طالبان اولویت های 

متضاد طرفین اسـت. 

بـه عنـوان مثـال دولـت آتش بـس فـوری و جامـع را در 

کـه  حالـی  در  می بینـد،  خویـش  اصلـی  اولویت هـای 

اسـت  معتقـد  نـدارد. طالبـان  دیـدی  طالبـان چنیـن 

کـه بـا خشـونت های بیشـرت می تـوان در میـز مذاکـره 

امتیازات بیشـرتی کسـب کـرد تا گفتگو هـا و در صورت 

تنزیـل  آن هـا  قـدرت  و  فشـار  اهـرم  آتش بـس،  قبـول 

خواهـد کـرد. 

بـه  صلـح  چشـم انداز  مـورد  در  همچنیـن  بدبینی هـا 

ترورهـای  و  خشـونت  بـاالی  سـطح  افزایـش  دلیـل 

هدفمنـد در افغانسـتان در حـال افزایـش اسـت. ینـس 

ناتـو اخیـرا هشـدار داده کـه  اسـتولتنربگ، دبیـر کل 

هیـچ تضمینـی بـرای موفقیـت صلـح افغانسـتان وجود 

نـدارد. 

اولیـن گام در دور بعـدی گفتگوهـای صلـح ایـن اسـت 

کـه طرفیـن، دسـتور کار مشـخصی تعییـن کنـد و بـر 

نتیجـه قابـل قبولـی مترکـز منایـد. دو طـرف بايـد بـا 

آتش بـس فـوری و جامـع بـه عنـوان يـک رشط حداقلی 

بـرای ادامـه گفتگوهـا تـا توافق صلـح موافقـت منایند. 

اصـول و کار شـیوه های ایـن گفتگوهـا، انعکاس دهنده 

همچنیـن  و  دوام دار  صلـح  بـرای  مـردم  تقاضـای 

صلـح  یـک  بـه  افغـان  مذاکره کننـده  طـرف  دو  تعهـد 

پایـدار می باشـد. ایـن آرمان هـا بایـد بـه مثابـه کانـون 

مبانـد.  باقـی  صلـح  گفتگو هـای 

 آنچـه بیـش از همـه بـرای شـهروندان افغـان اهمیـت 

دارد، نـوع توافـق صلحـی اسـت کـه از درون مذاکـرات 

بیـرون می آیـد. بسـیاری از شـهروندان نگـران مصالحه 

بـا طالبـان هسـتند زیـرا دسـت آوردهای به دسـت آمـده 

نزدیـک بـه دو دهـه، از جملـه حقـوق زنـان، حایـت از 

اقلیت هـا و آزادی بیـان را بـه خطـر مواجـه می بیننـد.

رونـد صلـح افغانسـتان شـکننده اسـت، امـا شکسـت 

می شـود.  بیشـرت  بدبختـی  و  درگیـری  بـه  منجـر  آن 

گفتگو هـای صلـح یـک فرصـت اسـت و اگـر بـه خوبـی 

پیرشفـت کنـد، می توانـد مسـیری را بـرای صلـح پایدار 

همـوار منایـد. 

***

آتش گرفنت چندین دکان در نتیجۀ اصابت هاوان در ولسوالی راغستان بدخشان
ثناالله روحانی، سخنگوی فرماندهی پولیس والیت بدخشان می گوید که چندین دکان در نتیجۀ اصابت مرمی هاوان در بازار ولسوالی راغستان این والیت آتش گرفتند. آقای روحانی به دیروز دوشنبه )۲۲ جدی( به   

رسانه ها گفته است که این مرمی های هاوان شام روز یک شنبه توسط طالبان پرتاب شده است. سخنگوی فرماندهی پولیس والیت بدخشتان افزود که از اثر پرتاب هاوان به پاسگاه های امنیتی که متأسفانه در منطقۀ زرنداب 

اصابت کرده، خساراتی به افراد ملکی نیز رسیده است. طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته اند. باشندگان محل گفته اند که ده ها دکان حریق شده و میلیون ها افغانی به مردم خسارت وارد شده است. والیت 

بدخشان از جمله والیات ناامن کشور به شامر می رود و هر از گاهی گروه طالبان با حمالت شان به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد می کنند.

سـرمقاله

توزیع تذکره الکرتونیکی در افغانستان از ابتدا با چالش های سختی همراه   

بود و پس از چندین مرحله توقف و آغاز باالخره اواسط سال روان خورشیدی 

کارش آغاز شد.

بر بنیاد اظهارات احمد جاوید؛ رسولی رییس اداره ملی احصاییه و معلومات تا 

کنون 1٫7میلیون شناس نامه برقی توزیع شده و قرار است تا ختم سال 1400 

به 5میلیون نفر شناس نامه برقی توزیع گردد.

او به مجلس سنا گفته که پیش از این ظرفیت طی مراحل شناس نامه برای 

800تن دریک روز وجود داشت و اکنون این ظرفیت به 16هزار نفر رسیده است 

و تالش می شود تا این ظرفیت بیشرتشود.

توزیع  64مرکز  حارض  درحال  که  کرده  عالوه  احصاییه  ملی  اداره  رییس 

شناس نامه برقی در رسارس کشور و 6مرکز دیگر برای مهاجران در ایران فعال 

گردیده است. به قول وی درپاکستان نیز برای مهاجران کشور، خدمات توزیع 

شناس نامه آغازخواهد شد.

اداره ملی احصاییه قبال گفته بود که تایید شناس نامه های کاغذی پس از این 

رضور نیست و در صورت شک و تردید، نهادهای مسوول باید به صورت رسمی 

خواهان معلومات گردند.

این درحالی ست که افغانستان در هیچ زمینه  یی آمار و ارقام ندارد و در مورد 

جمعیت کشور نیز هنوز هیچ رقم مطمینی وجود ندارد. در سال1393 جمعیت 

کشور توسط اداره ملی احصاییه و معلومات 33میلیون تخمین شده است، اما 

این رقم مورد اعتاد همه نیست. 

آمار و ارقام احصاییه  یی در یک کشور منبع متام محاسبات و برنامه هاست و برای 

همین است که اکرث برنامه های دولتی و غیر دولتی در افغانستان فقط پس از 

آغاز دچار مشکالت جدی می شوند. 

آگاهان، منبع مشکالت امنیتی را نیز ناشی از عدم آمار دقیق جمعیتی و ثبت 

احوال نفوس کشور می دانند. به باور آنان اگر متام جمعیت کشور دارای پروفایل 

واضح و شفاف در اداره ثبت احوال نفوس کشور بودند، اکنون میزان جرایم 

تروریستی و جنایی به مراتب کمرت بود و افغانستان تا این حد مشکالت امنیتی 

نداشت.

بحث بعدی این است که فرایند های دموکراتیک در یک کشور نیز نیاز به آمار 

دقیق جمعیتی دارد. در اکرث کشورها برای مشارکت به انتخابات ها نیاز به توزیع 

کارت و ثبت نام مجدد واجدان رشایط رای دهی نیست. چون همه دارای یک 

کارت ملی معترب است و نهادهای ثبت جمعیت، اطالع دقیق از زاد و ولد و مرگ 

و میر دارند و به همین دلیل میزان دقیق اشرتاک کنندگان را می دانند.

هزینه  یی که در افغانستان در چهار انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات 

می توانست  راحتی  به  شد،  رصف  رای دهندگان  نام  ثبت  برای  پارملانی 

رسشاری دقیق ملی را پاسخ بگوید.

اما به دلیل عدم مدیریت درست و یا هر دلیل دیگر، در مدت 19سال گذشته 

رسشاری ملی که مهم ترین بحث در کشورهای در حال توسعه است و برای 

افغانستان رضوری تر از اکسیجن به نظر می رسد، انجام نشد و افغانستان با هر 

انتخابات هزینۀ بزرگی را متحمل شد.

ده ها دلیل رضور دیگر وجود دارد که باید شناس نامه برقی توزیع گردد، اما 

روند صحبت  این  مورد  در  بی کفایتی  و  کندی  نوع  یک  از  ادارات همچنان 

می کنند. 

به تازگی رییس احصاییه و معلومات کشور به مجلس سنا گفته که تا ختم سال 

1400 تنها برای 5میلیون نفر در افغانستان شناس نامه برقی توزیع خواهد شد.

این درحالی ست که ما تا سه سال دیگر باید به رساغ انتخابات پارملانی برویم و 

چهار سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم.

شناس نامه برقی که قرار بود تا انتخابات ریاست جمهوری2014 کشور متام و 

در آن انتخابات از آن استفاده شود، اکنون دیده می شود که در انتخابات ریاست 

جمهوری2024 هم  تکمیل نخواهد شد.

کاری  افغانستان رضوری ترین  در  برقی  توزیع شناس نامه  فوق  دالیل  به  بنا 

است که باید حکومت برای اکال آن همت گارد و دست کم پس از دو دهه 

کمک های سخاوت مندانه جامعه جهانی باید شار واقعی جمعیت کشور خود 

را بدانیم.

با اکال شناس نامه برقی به اطمینان می توان گفت که جرایم تروریستی و 

جنایی تا حدودی زیادی کاهش خواهند یافت و اگر موجب کاهش این جرایم 

نگردد، موجب رسیدگی شفاف و زودتر خواهد شد.

هم چنین در انتخابات های بعدی با مصارف مضاف و تقلب مواجه نخواهیم 

بود و در متام برنامه های توسعه  یی و غیر توسعه  یی دولتی محاسبه ما دقیق 

خواهد بود.

تذکره الکرتونیکی؛
 اولویتی بر اولویت ها
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  آنچه بیش از همه برای 
شهروندان افغان اهمیت 
دارد، نوع توافق صلحی 

است که از درون 
مذاکرات بیرون می آید. 

بسیاری از شهروندان 
نگران مصالحه با طالبان 

هستند زیرا دست آوردهای 
به دست آمده نزدیک به 
دو دهه، از جمله حقوق 

زنان، حامیت از اقلیت ها و 
آزادی بیان را به خطر 

مواجه می بینند.

رسکار به ملت کومې خواته ټېل وهي



»زمسـتان« عنوان اولین رمان ضیا قاسـمی اسـت. ضیا قاسـمی   
در ایـران در زمینـۀ سـینام تحصیـل کرده امـا عمدتا به عنوان شـاعر 
در فضـای فرهنگـی و ادبـی افغانسـتان شـناخته می شـود. زمسـتان 
رمـان نسـبتا کوتاهی اسـت که می تـوان آن را یک نفـس و بی وقفه 
خوانـد. زبـان رمـان روان و بـرای خواننـدۀ فارسـی زبـان اعـم، از 

افغانستانی و ایرانی، آسان و قابل فهم است.
کسـانی کـه از نزدیـک بـا ضیـا قاسـمی آشـنایی دارنـد با وسـواس 
او نسـبت بـه ادبیـات هم آشـنایند. او شـاعری کم کار اسـت و این 
کم کاری بیشـر ناشـی از وسـواس اوسـت تـا از راحـت طلبی اش. 
کار ادبـی این شـاعر شـناخته شـده تـا پیش از انتشـار »زمسـتان« به 
چنـد مجموعـۀ شـعر خالصـه می شـود. بـا ایـن وجـود او در میـان 
عالقمنـدان بـه ادبیـات امروز افغانسـتان حضور نسـبتا چشـم گیری 
دارد و می تـوان گفـت کـه پشـتوانۀ ایـن حضـور کیفیـت اشـعار 

اوست.
یـک  در  داسـتان  اسـت.  مهاجـرت  »زمسـتان«  رمـان  موضـوع 
اردوگاه پناهندگـی در ویـن آغـاز می شـود و از هامن ابتـدا واگویۀ 
انباشـته های ذهـن نسـیم کـه پـر از تجربه هایـش از انواع خشـونت 

است. 
ویـن انتهـای مسـیر مهاجـرت تـا حاالسـت، پـس هرچـه پـس از 
ایـن می خوانیـم مربـوط بـه گذشـته اسـت. او از فکـر کـردن بـه 
آینـده می ترسـد. گذشـته را بـا وجـود همـۀ تیرگی هایـش از رس 
گذرانـده، پـس می توانـد از آن سـخن بگوید. »زمسـتان« داسـتانی 
واقع گرایانـه از تجربیـات تلـخ پناهجویـان در سـال های پـس از 
تحـرکات موسـوم بـه بهـار عربـی و سـخت گیری های سـال های 
اسـت.  پناهجویـان  و  مهاجـران  بـه  نسـبت  اروپـا  اتحادیـۀ  اخیـر 
روایـت تجربیـات تلـخ ده هاهزار نفـر از مردم کشـورهای سـوریه، 
افغانسـتان، یمـن، شـامل آفریقـا و عـراق که در چند سـال گذشـته 
از مسـیر ترکیـه و یـا یونـان به کشـورهای اروپایـی پنـاه آورده اند و 
یـا در مسـیر مهاجـرت آرزوی رسـیدن بـه بهشـت اروپـا را بـا خود 

بـه گـور برده انـد.
را  افغانسـتان  و  ایـران  نظیـر  کشـورهایی  از  مهاجـرت  کـه  آن هـا 
نزدیـک  سـال های  و  ماه هـا  در  کـه  می داننـد  کرده انـد  تجربـه 
روی شـخص  پیـش  اساسـی  چالـش  دوره   چهـار  مهاجـرت  بـه 
ذهنـی  زمینـۀ  کـه  نابسـامانی هایی  اول،  می گیـرد.  قـرار  مهاجـر 
اندیشـیدن بـه مهاجـرت را فراهـم می کننـد و فـرد را در نهایـت 
ناچـار بـه ایـن تصمیم گیـری دشـوار می کننـد. دوم، مشـکالت و 
موانـع حساب شـده و همچنیـن غیـر قابـل پیش بینـی کـه، به ویـژه 
در سـال های اخیـر، در مسـیر مهاجـرت پیـش روی پناهجویـان و 

و می گیرنـد.  قـرار گرفتـه  مهاجریـن 
چالـش سـوم، انتظـار طاقت فرسـا بـرای طـی مقدمـات دریافـت 
اقامـت و احیانـا کسـب اجـازۀ اقامت برای خـود و خانواده اسـت. 
چهارمیـن چالـش، درگیری هـای درونـی و بیرونـی فـرد مهاجر در 
مسـیر پذیرفـن میهـن جدیـد و پذیرفتـه شـدن در آن، در صـورت 

گرفـن اجـازۀ اقامت، می باشـد. 
»زمسـتان« از چهار چالش اساسـی سـال های نخسـت مهاجرت به 
چالـش یکـم و دوم می پـردازد. نویسـنده قهرمـان خـود را در میانۀ 
چالـش سـوم یعنـی یافن راهـی بـرای همراه شـدن خانـواده اش با 
او رهـا می کنـد و خواننـده هم بخت پی گیـری ماجـرا و رویارویی 
بـا چالش هـای دیگـر را از دسـت می دهـد. ظاهرا یافـن کتابی در 
مـورد زندگـی پروانه هـا بـرای دخـر راوی، »پروانه«، بعد از سـال ها 
پرسـش ذهنـی و جسـتجو، آن قـدر او را خرسـند می کنـد کـه او 

داسـتان را در همیـن جـا بـه پایـان می برد.
سـوژۀ داسـتان قاسـمی هنـوز هـم موضـوع روز اسـت و بـا توجـه 
بـه تحـوالت سیاسـی و محیـط زیسـتی در آینـده نـه چنـدان دور 
از اهمیـت بیشـری هـم برخـوردار خواهـد شـد. از ایـن رو هنـوز 
جـای زیـادی بـرای نوشـن و سـخن گفـن در ایـن زمینـه وجـود 
دارد. از سـوی دیگـر در سـال های اخیـر آثـار زیـادی بـا موضـوع 
مهاجـرت بـا نگاهـی یـک جانبـه از سـوی فارسـی زبانان بـه چاپ 

است.  رسـیده 
ایـن آثـار عمدتـا در مـن خـود نوعـی داوری در مـورد حقـوق 
مهاجـران و پناهجویـان را یـدک می کشـند. ایـن طبیعـی اسـت که 
نـگاه مـا مهاجـران و پناهجویـان، به ویـژه بـا توجه به سیاسـت های 
تنـگ نظرانـۀ کشـورهای اروپـای غربی در سـال های اخیـر و نگاه 
منفـی مـردم و مقامات اروپا نسـبت بـه مهاجـران و پناهجویان، در 

راسـتای حقـوق و منافع مهاجـران و پناهجویان باشـد، اما این نگاه 
یک جانبـه الزامـا بـه نتایج علمـی و منصفانـه نخواهـد انجامید. 

بسـیاری از پناهجویـان حقوق و امتیازات پناهندگی را می شناسـند 
امـا از وظایـف و تعهـدات شـهروندی بی خـر و یا نسـبت بـه آنها 
بی اعتناینـد. تشـابه اظهـارات پناهجویـان از نظـر خودشـان دلیـل 

ادارۀ  مقامـات  کـه  صورتـی  در  آن هاسـت.  ادعـای  صحـت  بـر 
مهاجرت در کشـورهای اروپایی تشـابه این اظهارات را دلیل برای 
بی اعتبـار بـودن ادعـای پناهجویان می داننـد. دیدگاه نویسـنده در 
ایـن زمینـه عمدتـا واقع گرایانـه و منصفانه اسـت. راوی مـواردی از 
گرفتاری هـای مقامـات کشـور میزبـان در مواجهـه بـا پناهجویان و 

مشکالت شـان را برجسـته کـرده اسـت. 
امـا آن چـه را نسـیم به عنـوان عامل و موجـب مهاجرت خـود بیان 
می کنـد کلیشـه یی اسـت و در مـورد شـخص او چنـدان باورپذیـر 
منی باشـد. نسـیم به عنـوان یـک اسـتاد علـوم اجتامعـی و احیانـا 
تدریـس  بـه  مشـغول  کابـل  در  دانشـگاهی  در  جامعه شناسـی، 
می شـود. هم زمـان بـه نظـر می آیـد نسـیم از رمـوز و هنجارهـای 
ابتدایـی حاکـم بـر جامعـه افغانسـتان غافـل مانـده باشـد و یـا ایـن 
کـه در عمـل منی توانـد از دانـش خـود در زمینۀ تحصیلـی اش در 

جهـت حفـظ موقعیـت کاری  خویـش اسـتفاده کنـد. 

او بـه خاطـر دفـاع از حـق یـک دانشـجو در مقابـل زدوبندهـای 
رییـس دانشـگاه بـا یـک ژنـرال، کارش را از دسـت می دهـد و بـه 
دنبـال آن مجبور به مهاجرت می شـود. سـخنان پدر نسـیم خطاب 
بـه منایـش می گـذارد:  او سـاده لوحی پـر تحصیل کـرده را  بـه 
»دانشـگاه هـم خوانـدی ولـی عقـل نگرفتی! این هـا  به انـدازه عمر 
تـو بـه رس و کلـۀ یک دیگـر زده انـد. منی  فهمـی کـه یکـی بـرای 
کوبیـدن یکـی دیگـر از آدم هایـی مثـل تـو اسـتفاده می  کننـد و 
پروایـت را هـم ندارنـد؟ تـو هم که خـودت را هوشـیار می  گیری و 

بـا کسـی صـالح منی کنـی.«
سـاده لوحانه اش  عمـل  هـم  نسـیم  بـودن  اخالق مـدار  بـر  تأکیـد 
به عنـوان جامعه شـناس را توجیـه منی کنـد زیرا او خود با وسـاطت 
یـک دوسـت و بـدون در نظـر داشـن ضوابـط اداری و اخالقـی 
موفـق بـه کسـب ایـن سـمت شـده اسـت. چـه بسـا در رقابـت بـا 
سـایر متقاضیـان بخـت نسـیم برای دسـت یابی بـه این شـغل یاری 
منی کـرد و فـرد دیگـری بـا صالحیـت بیشـر جهـت 

اسـتادی در دانشـگاه اسـتخدام می شـد.
 از یـک فـرد تحصیل کـرده در زمینـۀ جامعه شناسـی 
انتظار می رود حداقل شـناختی از وضعیت سیاسـی و 
اجتامعـی جامعۀ خود داشـته باشـد و عواقب برخورد 
خـود بـا مسـووالن رده بـاال را بسـنجد. درگیرشـدن بـا 
مسـووالن یک دانشـگاه بزرگ و یک مقـام قدرمتند 
نظامـی، تنهـا برای یـک مـورد تخلف، از سـوی یک 
جامعه شـناس عقالنی نیسـت، پس باور به درسـتی آن 

هم آسـان منی باشـد.
رمان زمسـتان مثل بسیاری از نوشـته های فارسی زبانان 
امـروز بـه ناچـار بـا سیاسـت و رشایـط سیاسـی روز 
درگیـر می شـود. ایـن قابـل فهـم اسـت. بـا توجـه بـه 
ایـران  و  افغانسـتان  در  اجتامعـی  و  سیاسـی  فسـاد 
امـروز، منی تـوان از رمان نویـس فارسـی زبـان انتظـار 
داشـت از ورود بـه حـوزۀ سیاسـت و نقـد حاکمیـت 
پرهیـز کنـد امـا پرداخـن بـه سیاسـت در رمـان، اگر با 
ظرافـت انجـام نشـود، می توانـد کار ادبـی را سسـت و 

کـم ارزش کنـد. 
هنـوز هـم پیشـگامان عرصـۀ ادبیـات و فرهنـگ کـه 
مخالـف عمل کـرد حاکـامن و سیاسـتمدارانند یـک 
مرزبنـدی شـدید از جنـس خیـر و رش میـان مـردم و 

حاکمیـت قایلنـد. 
و  منفعلنـد  یـا  معصـوم  شـهروندانی  مـردم  گـروه  ایـن  نـگاه  در 
حاکـامن، درسـت در مقابـل آنـان، منـاد رشارت. ایـن نـگاه چـه 
در سیاسـت و چـه در ادبیـات بـه عوام گرایـی منجـر خواهـد شـد. 
در رمـان »زمسـتان« هـم ماننـد اغلب آثار نویسـندگان امـروز ایران 
تیـره روزی  عامـل  و  گرفتاری هـا  مسـوول  افغانسـتان، حاکـامن  و 
مردمنـد. کمـر جایـی از بده و بسـتان و تاثیر متقابل اخـالق و مرام 
و سـیرت مـردم و فعـاالن سیاسـی و اجتامعـی بـا حاکمیت سـخن 

بـه میـان می آیـد. 
هامن طـور کـه گفتـه شـد، ضیـا قاسـمی در پرداخـت کار خـود از 
جنبـۀ ادبـی و داسـتانی موفـق عمل کـرده اسـت. نگرانی های یک 
پناهجوی متاهل نسـبت بـه وضعیت همـر و فرزندانش، که هنوز 
در کابـل بـه رس می برنـد، به خوبـی در این رمان تصویر می شـوند. 
هـر کس یک بار مسـیر مهاجـرت از راه های غیرقانونـی از ایران تا 
اروپـا را رفتـه باشـد، بخشـی از تجربیات خـود را در ایـن رمان پیدا 
خواهـد کـرد. طبعـا افـزودن ماجراهـای مسـیر هولنـاک و پرخطـر 
افغانسـتان بـه ایران بـه تجربۀ ما ایرانیـان از چنین سـفری، به مراتب 
بیـش از ایـن لـرزه بـر انـدام خواننـده می انداخـت ولـی بـا توجه به 
محدودیت هـا و سـخت گیری هایی کـه امـروز اروپایی هـا پیـش 
پـای مهاجـران و پناهجویـان گذاشـته اند راوی رمـان بـر تجربیات 
تلـخ و رعـب آور قهرمان داسـتانش در گذر از کشـورهای اروپایی 
متمرکـز شـده و کمـر از مرارت هـای سـفر از افغانسـتان بـه ایـران 
می گویـد. تاثیـر دانـش و تجربیات سـینامیی نویسـنده را می توان 
در بسـیاری از صفحات رمان مشـاهده کرد هامن طور که در شـعر 
قاسـمی تصویـر جایـگاه ویژه یـی دارد. به هـم زدن آگاهانۀ ترتیب 
وقـوع حـوادث و پـرش از حـال به گذشـته نظم فکـری خواننده را 

بـر هـم منی زنـد، بل بـه غنـای کار افزوده اسـت.
رمان »زمسـتان« ابدا تکرار مکررات نیسـت. جنبه های روانشناختی 
ایـن رمـان قـوی هسـتند و با وجـود حجم کـم گفتنی هـای زیادی 
دارد. نویسـنده در بسـیاری موارد ذهن قهرمانان خود را زبردسـتانه 
مـی کاود. در مسـیر راه راوی آدم هایـی بـا پیشـینه های متفـاوت و 
معضـالت گوناگـون با او همراه می شـوند. موزاییک شـخصیت ها 
و ملیت هـا کامـل اسـت. ضیـا قاسـمی پیـش از ایـن نشـان داده که 
در میـان انبـوه شـاعران افغانسـتان حرف هـای زیـادی بـرای گفن 
دارد. بی تردیـد در فضـای نویسـندگان افغانسـتان، بـا مدعیـان بـه 
مراتـب کمـر از عرصـۀ شـعر، و بـا توجـه بـه توانایی های قاسـمی 
در زمینـۀ ادبیـات و هـر، او می توانـد در آینده آثـار خوبی در این 

میـدان عرضـه کند.

ادبیات و هرن
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آگاتا کریستی؛
قهرمان آثار ادبی جنایی

حدود یک میلیارد نسخه از 
کتاب های او به زبان انگلیسی و یک 

میلیارد نسخه به ۱۰۳ زبان دیگر 
دنیا به فروش رسیده  است

ملکه جنایت؛ نویسندۀ پرفروش ترین کتاب های دنیا
11جنوری سال روز درگذشت »آگاتا کریستی« نویسنده انگلیسی داستان های جنایی و ادبیات کارآگاهی است. کریستی، اولین نویسنده یی است که کتاب هایش   

بیشرتین ترجمه را به زبان های مختلف دنیا داشته است. پس از وی ژول ورن و سپس شکسپیر قرار دارند. آگاتا کریستی در ۱۲جنوری ۱۹۷۶ در ۸۵سالگی به مرگ طبیعی 
درگذشت. او با نام مستعار »ِمری وستامکوت« داستان های عاشقانه و رومانتیک نیز نوشته  است، ولی شهرت اصلی اش به خاطر ۶۶رمان جنایی اوست. داستان های آگاتا 

کریستی، به خصوص آن دسته که دربارٔه ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو یا خانم مارپل هستند، نه تنها لقب »ملکه جنایت« را برای او به ارمغان آوردند بل وی را به عنوان یکی 
از مهم ترین و مبتکرترین نویسندگانی که در راه توسعه و تکامل داستان های جنایی کوشیده  نیز معرفی و مطرح کردند.

مری  »آگاتا  اصلی  نام  با  کریستی  آگاتا   
به  انگلستان  شایر  دون  در  میلر«  کالریسا 
فردریک  و  بود  امریکایی  پدرش   آمد.  دنیا 
امریکایی  دلیل  به  آگاتا  داشت.  نام  میلر 
بودن پدر می توانست تبعه ایاالت متحده نیز 
باشد، ولی هرگز از آن کشور تقاضای تابعیت 

نکرد. 
اول در شفاخانه  آگاتا در زمان جنگ جهانی 
که  شغلی  می کرد؛  کار  دواخانه  در  سپس  و 
تأثیر زیادی بر نوشته های او داشت . بسیاری 
می دهند  رخ  کتاب هایش  در  که  قتلکایی  از 
صورت  مقتوالن  به  سم  خوراندن  طریق  از 

می گیرند.
او در سال ۱۹۳۰ با باستان شناسی به نام ِس 
بود  او جوان تر  از  ۱۴سال  که  مالووان  ماکس 
او به سفرهای فراوانی رفت.  با  ازدواج کرد و 
رد پای این سفرها و شهرها و کشورهایی را که 
بیشرت  در  می توان  می کرد  دیدن  آن ها  از  او 
کشورهای  در  آن ها  وقایع  که  داستان هایش 

رشقی )خاورمیانه( رخ می دهند دید. 
قطار  در  »قتل  رمان  کریستی  آگاتا 
وقتی   ۱۹۳۴ سال  در  را  رشق«  سیع السیر 
استانبول سکونت داشت  پاالس  پرا  در هتل 
نوشت. استانبول آخرین ایستگاه رشقی قطار 
سیع السیر اورینت بود که در آن زمان بین 
غرب و رشق اروپا در تردد بود. اتاقی که آگاتا 
مقامات  توسط  می زیست  آن  در  کریستی 
هتل پرا پاالس به عنوان یادبود این نویسنده 
اقامت  زمان  هوای  و  حال  هامن  در  نامدار 

کریستی حفظ و نگهداری شده  است.
گینس  رکوردهای  کتاب  در  کریستی  آگاتا 
نویسندگان  پرفروش ترین  میان  اول در  مقام 
از  )بعد  دوم  مقام  و  دوران ها  در متام  کتاب 
پرفروش ترین  میان  در  شکسپیر(  ویلیام 
خود  به  را  زمینه یی  هر  در  نویسندگان 
که  شده   زده  تخمین  داده  است.  اختصاص 
زبان  به  او  کتاب های  از  نسخه  میلیارد  یک 
اصلی )انگلیسی( و یک میلیارد نسخه دیگر 
به  دنیا  ۱۰۳زبان  به  گوناگون  ترجمه های  در 

فروش رسیده است.

تلک موش   
 ۲۵ در  بار  اولین  اوست  آثار معروف  از  یکی 
نومرب۱۹۵۲ در لندن  به روی صحنه رفت و 
به  بار  از دوهزار  بیش  لندن  فقط در  تاکنون 

روی صحنه رفته  است.
نخستین  کریستی  آگاتا   ۱۹۵۵ سال  در 
از مجمع  را  اعظم  استاد  جایزٔه  که  بود  کسی 
معامیی نویسان امریکا دریافت کرد. در هامن 
پرونده«  »شاهد  نام  به  او  منایش نامه  سال 
به عنوان بهرتین منایشنامه برندٔه جایزه ادگار 

گردید.

معروف ترین  پوآرو؛  هرکول   
کارآگاه خیالی دنیا

در هامن زمان های ابتدایی کار نویسنگی اش 
بود که شخصیت موسیو هرکول پوآرو را خلق 
خودپسند  و  چابک  کوتاه،  قد  کارآگاه  کرد. 
بلجیمی با ظاهر و قیافه یی خاص که راز متام 
جنایت ها را به کمک »سلول های خاکسرتی« 
مغزش برمال می کند. پوآرو شخصیت اصلی 
و  گرفت  قرار  او  دیگر  رمان  پنجاه  از  بیش 

موفق ترین کارآگاه دنیا شد.
در  احتامال  کریستی  آگاتا  محبوبیت  راز 
در  قتل  مقولۀ  وی  که  است  نهفته  نکته  این 
عادی  شهروندان  میان  به  را  جنایی  ادبیات 
و  زننده  جنایی  حالت  از  را  آن   آورد،  جامعه 
به  سشار  تحلیل  با  و  آورده  بیرون  هولناک 
آن شکلی زیبا بخشید بدون آنکه از هیجان 

رضوری آن بکاهد.

محسن نکومنش

کتاب نامه |  نگاهی به رمان »زمستان«

نوشتۀ سید ضیا قاسمی

»زمستان« از چهار چالش اساسی   
سال های نخست مهاجرت به چالش 

یکم و دوم می پردازد. نویسنده 
قهرمان خود را در میانۀ چالش سوم 
یعنی یافنت راهی برای همراه شدن 

خانواده اش با او رها می کند و خواننده 
هم بخت پی گیری ماجرا و رویارویی 

با چالش های دیگر را از دست 
می دهد. ظاهرا یافنت کتابی در مورد 

زندگی پروانه ها برای دخرت راوی، 
»پروانه«، بعد از سال ها پرسش ذهنی 

و جستجو، آن قدر او را خرسند 
می کند که او داستان را در همین جا 

به پایان می برد.



روانـکاوان معتقدنـد سـاختار روانی انسـان و تاثیر 

ناخـوداگاه بـر این سـاختار باعث می شـود که انسـان 

بـه  باشـد.  رقابت طلـب  و  متنـازع  اساسـاً  او  میـل  و 

عقیـده آنهـا وجـود یـک جامعـه یکپارچـه که همـه در 

کنـار هـم یـک ایدیالوژی و یـک قاعـده را پذیرفته و با 

صلـح و صفـا و آرامـش زندگـی کننـد، توهمـی بیـش 

نیست.

میـان  منازعـه  عرصـه  همیشـه،  سیاسـت  عرصـه 

نیروهـای متخاصـم اسـت و همیشـه افرادی هسـتند 

کـه معتقدنـد، بخـش دیگـری از جامعـه خوشـبختی، 

رفـاه و سـعادت آنهـا را دزدیده انـد. )مثـال یهودیـان 

بـرای فاشیسـت ها در اروپـا، مسـلانان و مهاجریـن 

بـرای راسـت های افراطـی در امریـکا، افغان هـا بـرای 

بخشـی از ایرانی هـا...( و بـه همیـن دلیـل بـه آنهـا به 

چشـم دشـمن خـود می نگرند کـه باید به هـر طریقی 

حـذف و نابـود شـوند. 

انسـان،  روانـی  سـاختار  پیچیدگی هـای  دلیـل  بـه   

از  پـس  غربـی  سیاسـت گذاران  و  سیاسـت مداران 

طـی چندیـن قـرن آزمـون و خطـا و جنگ هـای مدوام 

بـه  مجبـور   رسانجـام  نـژادی  و  تاریخـی  مذهبـی، 

پذیـرش ایـن واقعیـت شـده و تحمـل افـراد مختلـف 

بـه  را  متفـاوت  و  مختلـف  نـژاد  و  زبـان  و  دیـن  بـا 

شـهروندان خـود آمـوزش داده انـد؛ بـه گونه یـی کـه 

امـروزه ممکـن اسـت در یـک آپارمتـان شـهر پاریـس، 

همزمـان شیطان پرسـت، خانـواده یک کشـیش و یک 

کارمنـد دولـت و... سـاکن باشـند و در عیـن حال که 

عالقه یـی بـه زیسـت در جهـان یکدیگـر ندارنـد، هیچ 

نـزاع و درگیـری هـم نداشـته باشـند. 

به ویـژه خاورمیانـه،  و  اکـرث جوامـع جهـان سـوم  در 

سیاسـت مداری و سیاسـت گذاری در دسـت افـرادی  

عـدم  دلیـل  بـه  کـه  دارد  قـرار  جزم اندیـش  و  دگـم 

شـناخت و آگاهـی سیاسـی بـاال و به ویـژه عـدم درک 

از سـاختار تنازع طلـب انسـان، بـازی سیاسـت را بـه 

نـه  غالـب،  گفتـان  آن  در  کـه  رسـانده اند  جایـی 

تنهـا سـعی در بـه رسـمیت شـناخنت سـایر صداهـا 

و گفتان هـا نـدارد، بـل متـام تـالش خـود را بـرای 

حـذف و نابـودی آنهـا بـه کار می گیـرد و در نهایـت 

جنـگ  و  شـقاق  بـه  را  جامعـه 

می کشـاند. داخلـی 

هـر  جوامـع  ایـن  اغلـب  در 

گفتـان، فرقـه و گروهـی بـرای 

رسـیدن به حقوق خود و شـنیده 

شـدن صدایـش، به خشـن ترین 

و وحشـیانه ترین شـکل ممکـن 

بـه  جـای  بـه  و  می کنـد  رفتـار 

رسمیت شـناخنت دیگری سعی 

می منایـد.  دیگـری  حـذف  در 

و  مذهبـی  جنگ هـای  )منونـه 

قومـی و شـکل گیـری داعـش و 

امثالهـم( 

حاکـان کشـورهای خاورمیانـه همیشـه در جوامـع 

خـود مـرزی پررنـگ میان »مـا« و »آنها« ترسـیم کرده و 

هـر کـه با مـا نیسـت را نه مخالـف، بل دشـمن خونی 

خـود تلقـی می کننـد کـه بایـد به هـر طریقی نیسـت 

و حذف شـوند.

صـدای  هـر  کـه  وضعیتـی  در 

»مخالفی« به نام صدای »دشـمن« 

افـراد  می شـود،  خفـه  نطفـه  در 

ایـن  سـاکن  ناراضـی  نیروهـای  و 

کشـورها از طـرق مختلـف از قبیل 

گروه هـای  تشـکیل  فرقه گرایـی، 

و  مسـلحانه  شـورش  مسـلحانه، 

بنیادگرایانـه  خشـن  گرایش هـای 

تـالش می کننـد خـود را بـه مـنت 

این گونـه  کننـد .  تحمیـل  جامعـه 

اسـت کـه جریـان باطـل جنـگ و 

خشـونت هیـچ گاه از ایـن منطقـه، 

جـدا نشـده و نخواهـد شـد.

 قسـمت سـوم: رویـه دولت ها 

در سطح ملی

روانـکاوان معتقدنـد سـاختار روانی 

بـر  ناخـوداگاه  تاثیـر  و  انسـان 

کـه  می شـود  باعـث  سـاختار  ایـن 

انسـان و میـل او اساسـاً متنـازع و 

رقابت طلـب باشـد. بـه عقیـده آنهـا 

کـه  یکپارچـه  جامعـه  یـک  وجـود 

همـه در کنـار هـم یـک ایدیالـوژی 

و یـک قاعـده را پذیرفتـه و بـا صلـح 

کننـد،  زندگـی  آرامـش  و  صفـا  و 

نیسـت. بیـش  توهمـی 

عرصـه  همیشـه،  سیاسـت  عرصـه 

منازعـه میـان نیروهـای متخاصـم اسـت و همیشـه 

دیگـری  بخـش  معتقدنـد،  کـه  هسـتند  افـرادی 

را  آنهـا  سـعادت  و  رفـاه  خوشـبختی،  جامعـه  از 

فاشیسـت ها  بـرای  یهودیـان  )مثـال  دزدیده انـد. 

در اروپـا، مسـلانان و مهاجریـن بـرای راسـت های 

از  بخشـی  بـرای  افغان هـا  امریـکا،  در  افراطـی 

ایرانی هـا...( و بـه همیـن دلیـل بـه آنهـا بـه چشـم 

طریقـی  هـر  بـه  بایـد  کـه  می نگرنـد  خـود  دشـمن 

شـوند.  نابـود  و  حـذف 

پیچیدگی هـای  دلیـل  بـه   

انسـان،  روانـی  سـاختار 

و  سیاسـت مداران 

از  سیاسـت گذاران غربـی پـس 

طـی چندیـن قرن آزمـون و خطا 

مذهبـی،  مـدوام  جنگ هـای  و 

رسانجـام  نـژادی  و  تاریخـی 

مجبـور  بـه پذیرش ایـن واقعیت 

شـده و تحمـل افـراد مختلـف با 

دیـن و زبـان و نـژاد مختلـف و 

متفـاوت را بـه شـهروندان خـود 

گونه یـی  بـه  داده انـد؛  آمـوزش 

در  اسـت  ممکـن  امـروزه  کـه 

یـک آپارمتـان شـهر پاریـس، 

شیطان پرسـت،  همزمـان 

خانـواده یـک کشـیش و یـک 

سـاکن  و...  دولـت  کارمنـد 

کـه  حـال  عیـن  در  و  باشـند 

عالقه یـی به زیسـت در جهان 

یکدیگـر ندارنـد، هیـچ نـزاع و 

درگیـری هم نداشـته باشـند. 

جهـان  جوامـع  اکـرث  در 

خاورمیانـه،  به ویـژه  و  سـوم 

و  سیاسـت مداری 

دسـت  در  سیاسـت گذاری 

افـرادی دگـم و جزم اندیـش قـرار دارد کـه بـه دلیـل 

عـدم شـناخت و آگاهـی سیاسـی بـاال و به ویـژه عدم 

درک از سـاختار تنازع طلـب انسـان، بـازی سیاسـت 

را بـه جایـی رسـانده اند کـه در آن گفتـان غالـب، 

نه تنها سـعی در به رسـمیت شـناخنت سـایر صداها 

و گفتان هـا نـدارد، بـل متـام تـالش خـود را بـرای 

حـذف و نابـودی آنهـا بـه کار می گیـرد و در نهایـت 

می کشـاند. داخلـی  جنـگ  و  شـقاق  بـه  را  جامعـه 

در اغلـب ایـن جوامـع هـر گفتـان، فرقـه و گروهـی 

شـدن  شـنیده  و  خـود  حقـوق  بـه  رسـیدن  بـرای 

شـکل  وحشـیانه ترین  و  خشـن ترین  بـه  صدایـش، 

رسـمیت  بـه  جـای  بـه  و  می کنـد  رفتـار  ممکـن 

شـناخنت دیگری سـعی در حذف دیگـری می مناید. 

)منونـه جنگ هـای مذهبـی و قومـی و شـکل گیـری 

امثالهـم(  و  داعـش 

حاکـان کشـورهای خاورمیانـه همیشـه در جوامـع 

خـود مـرزی پررنـگ میـان »مـا« و »آنها« ترسـیم کرده 

و هـر کـه بـا مـا نیسـت را نـه مخالـف، بـل دشـمن 

خونـی خـود تلقـی می کننـد کـه بایـد به هـر طریقی 

نیسـت و حـذف شـوند.

نـام  بـه  »مخالفـی«  صـدای  هـر  کـه  وضعیتـی  در 

افـراد  می شـود،  خفـه  نطفـه  در  »دشـمن«  صـدای 

از طـرق  ایـن کشـورها  ناراضـی سـاکن  نیروهـای  و 

گروه هـای  تشـکیل  فرقه گرایـی،  قبیـل  از  مختلـف 

مسـلحانه، شـورش مسـلحانه و گرایش هـای خشـن 

بنیادگرایانـه تـالش می کننـد خـود را به مـنت جامعه 

باطـل  کـه جریـان  اسـت  این گونـه  کننـد .  تحمیـل 

جـدا  منطقـه،  ایـن  از  هیـچ گاه  خشـونت  و  جنـگ 

نشـده و نخواهـد شـد.
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حرکاتی میان جان و جانان
جامعه یکپارچه توهم است

در جوامع پیش رفته، سیاست گزاران تحمل افراد با دین و زبان و نژاد مختلف را به شهروندان آموزش داده اند

بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد
در زمینه دسرتسی به واکسین

در یک مراسم  پُر شکوه ادبی حضور داشتم. بخش های مختلف برنامه  یکی پی 

دیگر اجرا می شد. یکبار سکوتی در فضای صالون حکم فرما گردید و بعد از لحظاتی 

چند، صدای دف و نی، گوش ها را به نوازش گرفت.

لحظه یی نگذشته بود که دخرتی با لباس ویژه، با چرخش ها و گردش های موزون 

که متام چشم ها را محو متاشا می کرد به صحنه آمد. او می چرخید و به آسان 

دست می افشاند، متام حرکات و جزيیات رقصش دارای تفسیر و معنای منحر 

به خودش بود.

او که با چرخش های مکررش روح همهٔ  ما را بدمست کرده بود »فهیمه میرزایی« 

لیسانس اداره و تجارت، بنیان گذار اولین گروه رقص ساع دخرتان )شهود عارفان( 

در افغانستان است.

فهیمه در ارتباط با رقص ساع می گوید:

من در ابتدا به حیث یک متاشاچی این رقص را تعقیب می کردم. این حرکات برایم 

معنی خاصی را افاده می کرد. عالقه ام به این رقص شدت گرفت و بعدا به قسم 

خودآموز، شش ماه را در خلوت خودم با چرخش های موزون، میان جان و روانم، 

رابطه برقرار کردم.

فهیمه می گوید: من بعد از تحقیقات بسیار این مسیر را انتخاب کرده ام. وقتی 

می دیدم که ساع گران با چه احساس عمیقی ساع می کنند، وادار به تجربه 

می شدم و من که در رشوع کامال تنها بودم؛ به مرور زمان با دعوت دوستانم توانستم 

گروه کوچکی را بنام )شهود عارفان( شکل بدهم.

فهیمه مدت سه سال هست ساع می کند و هر روز بر عالقه اش به این رقص افزوده 

می شود.

او مراقبه را نیاز معنوی انسان ها تعریف می کند و با شور و اشتیاقی وصف ناشدنی به 

حرکات موزونش ادامه می دهد.

فهیمه ساع کردن را نوعی عبادت عرفانی می داند و دربارٔه معنویت این رقص 

می گوید:

»از وقتی ساع را شناخته ام می خواهم این مسیر مقدس را برای وصال جانانم 

بپیایم.«

فهیمه از جامعه زن ستیز گله  مند است؛ برای اینکه منی تواند در هر مکانی آزادانه 

ساع کند.

او می گوید: »با آنکه مکان های  خاصی برای این فرقه ها اختصاص داده شده، 

بعضا ساع کردن، زمان و مکان منی شناسد. من برای آرامش روحی خودم اگر 

زمینٔه ساع کردن برایم مساعد باشد، در هر زمان و مکانی که هوایش بیاید ساع 

می کنم؛ سیر و سلوک ساع ممکن است در کوچه  و بازار نیز اتفاق بیفتد.«

او که رهرب گروه شهودعارفان است، دربارٔه این گروه می گوید:

»ما ۳۰ برنامٔه فرهنگی، هرنی و عرفانی داریم، ۱۵گروه آن که شامل درویشان و 

ساع گران است، فقط مربوط گروه شهود عارفان می شود.«

زمین  اصالت خراسان  نگه داشنت  زنده  گروه،  این  راه اندازی  از  را  اش  او هدف 

می داند. 

فهیمه دربارٔه سفرهای عرفانی اش می گوید:»سفرهای من برای ترویج فرهنگ ساع 

در افغانستان است.« 

او که عالقه  دارد رقص ساع را به متام مردم افغانستان معرفی کند، برای ترویج 

فرهنگ ساع در مزاررشیف )در روضه مبارک و مدرسه پدر موالنا در بلخ که زادگاه 

موالناست( و در معبد بودا، شهر غلغله، بند امیر و کنار آبشاران مملو از پاکی طبعیت 

مراقبه کرده است. بعد به شهر باستانی هرات نیز سفر داشته و در کنار مقربٔه 

گوهرشاد، مقربٔه امیر علی شیر نوایی، کاروان رسای مختارزاده و در حوض چهارسو 

با صدای چنگ و نی با گردش موزون روحانی، روحش را به جانانش متوسل کرده 

است. فهیمه مصمم است که در والیت دیگر نیز سفرها خواهد داشت.

جعفر احسانی، استاد ادبیات دانشگاه تعلیم و تربیه استاد ربانی ساع را این گونه 

تعریف می کند:

ساع از لحاظ لغوی به معنی شنیدن صدای خوش است و تعریف عام که ما به 

دنبال آن هستیم، برمی گردد به تعریف اصطالحی ساع. ساع به وجد آمدن و 

به شور آمدن از صدای دل نواز است. مطابق روایتی: »روزی موالنا از کوه زرگران گذر 

می کند که آواز چُکش زدن زرگران او را به وجد می آورد او در هان جا می چرخد و 

می رقصد و می گوید:

»برون ز هر دو جهانی چو در ساع آیی

برون ز هر دو جهانست این جهان ساع«

ساع که از قرن سوم رشوع شده بود، در قرن هفتم توسط موالنا جالل الدین محمد 

بلخی، ترتیب خاصی به خود گرفته است. 

در  را  آن  بتوانیم  که  دیگر رقص ها  نیست  موزونی هانند  رقص ساع حرکات 

آموزش های  چند ساعته بیاموزیم، بل مراحل رقص ساع که حاالت عرفانی واقعی 

در آن پدیدار می شود؛ حتی ممکن است به مرگ افراد در حین خلسه نیز منجر 

شود.

در شاهنامه فردوسی از »کی خرسو« یا »خرسو کیانی« شخصیتی با خصوصیات 

مشابه با حرضت خرض نام برده شده است. او ساعی به مدت پنج هفته داشته و 

در حین ساع کردن، جان خود را از دست داده است.

از اسالم  و پس  تاریخی داشته  پیشینٔه کهن  استاد احسانی می گوید: »ساع 

موافقان و مخالفانی هم دارد.«

ساع قبل از اسالم در آيین های مختلفی جایگاه ویژه داشت؛ اما از نظر آيین 

اسالمی، بعضی از مشایخ ساع را حالل، بعضی ساع را حرام و عده یی دربارٔه 

حالل و حرام بودن ساع هیچ حرفی ندارند.

اسامی ۱۰ ثرومتند اول جهان به روایت بلومربگ ۲۰۲۱
1- ایالن ماسک مدیر تسال با ۱۹۵میلیارد دالر   2- جف بزوس مدیر آمازون با ۱۸۵میلیارد دالر   3- بیل گیتس   

با ۱۳۴میلیارد دالر   4- برنارد آرنولت فرانسوی با ۱۱۶میلیارد دالر   5- مارک زاکربرگ با ۱۰۲میلیارد دالر   6- ژونگ 

شانشان }کمپانی آب معدنی چینی Nongfu Spring  و واکسین سازی wantai{ با ۹۳.۱میلیارد دالر   7- وارن 

بافت با ۸۸.۲میلیارد دالر   8- لری پیج گوگل با ۸۳.۶میلیارد دالر   9- سگئی برین گوگل با ۸۱میلیارد دالر  10- لری 

الیسون با ۸۰میلیارد دالر از اوراکل

انستاگرام الیت آزمایش می شود
فیسبوک انستاگرام الیت را برای دومین بار، به صورت آزمایشی و   

فقط در هند منترش کرده است تا استفاده از این شبکه اجتامعی کم حجم 

افزایش پیدا کند. انستاگرام الیت نسخه یی از انستاگرام است که حجم 

کمرتی دارد و دیتای کمرتی مرصف می کند.

فرهاد قنربی

کارشناس ارشد حقوق برشزهرا یزدان شناس

شمیم فروتن

عالوه بر کمک های   
مالی، دولت ها باید 

اطمینان حاصل کنند 
که این مشاغل منتخب 
و مورد حامیت دولت، 
موارد مربوط به اصول 
حقوق برش را مد نظر 

دارند و متعهد به 
شفافیت و پاسخ گویی 

هستند.

امروزه ممکن است   
در یک آپارمتان شهر 

پاریس، همزمان 
شیطان پرست، خانواده 

یک کشیش و یک 
کارمند دولت و... ساکن 
باشند و در عین حال که 

عالقه یی به زیست در 
جهان یکدیگر ندارند، 

هیچ نزاع و درگیری هم 
نداشته باشند. 

  زندگی انسان ها، 
دسرتسی و قابل استفاده 

بودن یک واکسین را 
منی توان در اختیار 

نیروهای سنتی بازار قرار 
داد  که توسط قوانین 

عرضه و تقاضا تعریف 
می شوند. 



تیمـی از محققـان در حـال توسـعه نـوع جدیـدی از واکسـین 
کرونـا بـا نانـوذرات حـاوی پروتیـن یکسـان بـا شـاخک ویـروس 
هسـتند کـه بـرای ایمن سـازی بـدن، تنهـا بایـد یـک دوز از آن 

تزریق شود.
ایـن واکسـین هنـوز در مراحـل اولیـه قـرار دارد و وارد مراحـل 
عنـوان  بـه  می توانـد  وجـود  ایـن  بـا  نشـده.  بالینـی  آزمایـش 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  کنونـی  واکسـین های  ارزان تـر  جایگزیـن 
بگیـرد و بجـای دو دوز، بـرای مصونیـت بـدن تنهـا بـه یـک دوز 

دارد. نیـاز  تزریـق 

 Apple همکاری اپل و هیوندای به عرضه
Car در سال ۲۰۲۴ منجر خواهد شد

هفتـه  گذشـته، گزارشـی مبنـی بـر احتامل همـکاری اپـل و هیوندای 
به منظور تولید Apple Car منترش شـد که بعد از سـاعاتی، هیوندای 
آن را بـا بیانیه یـی بـه خربگـزاری بلومـربگ به صورت رسـمی تأیید کرد 
و اظهـار داشـت که گفتگـو در مراحل ابتدایی قرار دارد. شـواهد نشـان 
را  امـکان  ایـن  کوریایـی  موترسـاز  بـه  توافق نامـه  مفـاد  کـه  می دهـد 
می دهـد کـه تولیـد وسـیله  نقلیـه و بـرتی مـورد نیـاز خـودروی اپـل را 

برعهده بگیرد. 
از  به دسـت آمده  مـن  بـه  اسـتناد  بـا  و  اپل اینسـایدر  گـزارش  بـه 
 Apple خربگـزاری رویـرتز، توافـق احتاملـی یادشـده می توانـد تولیـد
Car را ترسیـع و برخـی از تولیـدات را بـه خـاک ایالـت متحـده امریـکا 

منتقـل کنـد.

بـر اسـاس گـزارش جدیـد، منابـع نزدیک بـه زنجیـره  تأمین مسـتقر در 
کوریـای جنوبـی، ادعـا می کننـد نقشـه  راه اپـل بـرای تولیـد انبـوه ایـن 
موتر می تواند در اوایل سـال ۲۰۲۴ آغاز شـود و بخشـی از فرایند تولید 
در کارخانه هـای واقـع در خـاک امریـکا انجـام خواهـد شـد؛ درحالـی  که 
بـر اسـاس گزارش هـای قبلـی، اپل بـه دلیل اسـتندارهای سـخت گیرانه 
و مشـکالت و قوانیـن حاکـم بر صنعت، ممکن اسـت تولیـد نهایی را تا 

بعـد از سـال ۲۰۲۵ بـه تأخیـر بیندازد.
بـه ادعـای گـزارش یادشـده، توافق نامه  احتاملی شـامل مونتـاژ موتر در 
کارخانه یـی مسـتقر در ایالـت جورجیـا متعلـق بـه رشکـت کیـا موتـورز 
ایـن کشـور  یـا سـاخت کارخانـه جدیـد در  )زیرمجموعـه  هیونـدای( 
اسـت. اعتقـاد بـر این اسـت کـه این چشـم انداز شـامل تولیـد ۱۰۰هزار 
موتـر در سـال ۲۰۲۴ خواهـد بـود و هیونـدای موظـف اسـت ظرفیـت 
تولیـد سـاالنه را بـه ۴۰۰هزار دسـتگاه افزایش بدهد. گفته می شـود اپل 
و هیونـدای بـرای تکمیـل فراینـد تولیـد و گرفـن بازخورد، قصـد دارند 

نسـخه بتـای ایـن موتـر را در سـال ۲۰۲۲ عرضـه كنند.
گـزارش اپل اینسـایدر درسـت پـس از آن منتـرش شـد کـه هیونـدای 
در بیانیه یـی تأییـد کـرد مذاکـره  اولیـه بـا اهالـی کوپرتینو را آغـاز کرده 
اسـت؛ خـرب مهمـی کـه منجـر بـه افزایـش بیـش از ۲۰درصـدی سـهام 
ایـن رشکـت در معامالت هفته  گذشـته شـد. عرضه  موتر اپل در سـال 
۲۰۲۴ کمـی زودتـر از برخـی از تحلیل هـا و پیش بینـی مینگ-چـی کـو 
اسـت. در ۷ جنـوری ۲۰۲۱ )۱۸ جـدی ۱۳۹۹(، گـزارش دیگـری ادعـا 
می کـرد کـه تولیـد و عرضـه  Apple Car در حـدود ۵ تـا ۷ سـال بـه 

 طـول خواهـد انجامید.

دانـش و تکـنالوژی
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واکسین کرونا حاوی نانوذرات استنفورد
با تزریق یک دوز بدن را مصون می کند

امگا 3 نوعی اسید چرب است که در روغن ماهی وجود 

دارد. مرف این ماده سبب بهبود توان ذهنی و حافظه، 

جلوگیری از پیری زودرس و. ..  می  شود. مزایای آن کمک به 

کاهش وزن و بارداری سامل است. هم چنین باعث تقویت 

برای  )به ویژه  می  شود.  پوست  سالمت  و  باروری  در 

پسوریازیس و آکنه(. در درمان بیاری های  قلبی، کلسرتول 

باال، افرسدگی، اختالل کم توجهی، بیش فعالی، سیستم 

آلزایمر،  بیاری  مفاصل،  ورم  دیابت،  ضعیف،  ایمنی 

اختالالت چشمی، انحطاط ماکوالر و زخم مفید است.

کشاورزی  وزارت  مغذی  مواد  ملی  پایگاه  گزارشات  طبق 

وجود  به  می  توان  را  ماهی  روغن  فواید  بیشرت  امریکا، 

دوکوزاهگزانوئیک  مانند  امگا 3  اسیدهای چرب رضوری 

اسید )مرجع پشتیبانی مسکن( و ایکوزاپنتانوئیک اسید 

)EPA( در آن نسبت داد.دیگر اسیدهای چرب رضوری در 

روغن ماهی شامل اسید آلفا - لینولنیک یا ALA و گاما - 

لینولئیک یا GLA است. انواع مختلفی از ماهی ها  که منبع 

خوبی از روغن ماهی هستند، شامل ماهی ماکرو، ماهی 

صدف،  ماهی،  اره  ساردین،  ماهی  ماهی،  شاه  آال،  قزل 

ماهی تن آلباکور، ماهی تن زرد، ماهی پهن، ماهی کولی 

و ماهی ساملون میباشند.کیفیت روغن ماهی به 

میزان زیادی به نوع ماهی که از آن گرفته می  شود، 

بستگی دارد.

فواید سالمتی امگا 3 روغن ماهی:

روغن ماهی به کاهش وزن، مراقبت از پوست، بهبود 

بینایی و دیگر مسایل سالمتی کمک می  کند.

تقویت سالمت قلب:

 ،)AHA( امریکا  قلب  انجمن  گزارش  طبق 

آزمایش ها  کلینیکی نشان داده اند که امگا 3 در 

موثر  عروقی  بیاری های  قلبی  مشکالت  کاهش 

و  است   3 امگا  عالی  منبع  ماهی  روغن  است. 

بنابراین خطر بیاری های  قلبی و آریتمی های  قلبی 

را کاهش می  دهد. همچنین سطح کلسرتول بد را 

کاهش می  دهد و سطح کلسرتول خوب را افزایش می  دهد 

گلیسیرید  تری  تری  انباشت  از  ماهی  روغن   .)HDL(

تری  تری  از  تری  سطح  همچنین  و  می  کند  جلوگیری 

گلیسیرید اضافی را کاهش می  دهد.

کمک امگا 3 به کاهش وزن:

تحقیقات انجام شده نشان داده است که روغن ماهی تاثیر 

خوبی بر ورزش برای کاهش وزن دارد. داوطلبانی که در 

رژیم غذایی خود روغن ماهی داشتند، کاهش وزن بیشرتی 

نسبت به کسانی داشتند که به طور منظم آن را مرف 

منی  کردند.

امگا 3 برای تقویت سیستم ایمنی: 

مرف منظم روغن ماهی به تقویت سیستم ایمنی بدن 

کمک می  کند و در نتیجه باعث می  شود که شا در برابر 

انفالنزا  و  رسفه  رسماخوردگی،  مثل  بیاری های  شایعی 

روغن  در  موجود  امگا 3  اسیدهای چرب  کنید.  مقاومت 

ماهی فعالیت و مقدار سیتوکین ها  و ایکوزانوئیدهای موجود 

در بدن که مسوول سیستم ایمنی بدن هستند را تقویت 

رنج  لوپوس  از  که  بیارانی  برای  ماهی  روغن  می  کنند. 

می  برند مفید است، که یک بیاری خود ایمنی است.

روغن ماهی برای کاهش التهاب:

روغن ماهی در کاهش التهاب خون و بافت ها  موثر است. 

روغن ماهی در درمان اختالالت گوارشی، بیاری سلیاک، 

سندرم روده کوتاه و بیاری روده ملتهب )IBD( از جمله 

بیاری کرون و کولیت روده موثر است که هر دو اختالالت 

معمول روده هستند.

امگا 3 برای کمک به درمان ورم مفاصل:

روغن ماهی در درمان آرتروز، روماتیزم، عالیم رینود و رشایط 

به  می  تواند  ماهی  روغن  از  استفاده  است.  مفید  مشابه 

 )non( التهاب  دواهای ضد  زیاد  دوزهای  به  نیاز  کاهش 

کمک کند. در آرتروز، روغن ماهی می  تواند در کاهش تاثیر 

آنزیم هایی موثر باشد که غرضوف را نابود می  کنند.

امگا 3 برای تسکین افرسدگی و اضطراب:

به  ماهی  روغن   ،3 امگا  چرب  اسیدهای  وجود  به خاطر 

تسکین افرسدگی، ناراحتی، اضطراب، بی قراری، خستگی 

ذهنی، اسرتس، کاهش متایل جنسی، متایالت خودکشی 

بیان  محققان  می  کند.  کمک  عصبی  اختالالت  دیگر  و 

می  کنند که روغن ماهی می  تواند در ثبات روحی و درمان 

مطالعه  یافته های  یک  باشد.  مفید  قطبی  دو  اختالالت 

تحقیقاتی نیز نشان داد که مرف ماهی می  تواند برای 

سالمت روانی زنان مفید باشد و خطر گسرتش افرسدگی در 

زنان را کاهش دهد.

امگا 3 برای مراقبت از چشم:

روغن ماهی توانایی بینایی را بهبود می  دهد. هم چنین به 

اجتناب از انحطاط ماکوالر مربوط به سن کمک می  کند. 

مراقبت  برای  ماهی  روغن  فواید  مورد  در  علمی  مطالعه 

از چشم شواهدی ارایه داده و در نتیجه به ادارات دولتی 

و پزشکان اجازه داده شده تا روغن ماهی را برای انحطاط 

ماکوالر توصیه کنند.

امگا 3 برای درمان بیاری آلزایمر:

تحقیقات انجام شده نشان داده که اسیدهای چرب روغن 

از آنجا که  آلزایمر موثر هستند.  ماهی در درمان بیاری 

روغن ماهی یکی از بهرتین منابع اسیدهای چرب رضوری 

است، به درمان بیاری آلزایمر کمک می  کند.

کمک به درمان بیش فعالی:

باالی اسیدهای چربش،  به غلظت  توجه  با  روغن ماهی 

توانایی برخورد با اختالل بیش فعالی را دارد. برای کودکانی 

در  ناتوانی  نارساخوانی، دیسپراکسیا،  بیش فعالی،  از  که 

تکان دهنده،  نگرش  احساسی،  بی ثباتی  وظایف،  انجام 

هاهنگی ضعیف، کم توجهی، حافظه کوتاه مدت ضعیف، 

مترکز پایین، متایل به قطع دیگران، عجله، تحریک پذیری، 

رنج  یادگیری  اختالالت  یا  و  پایین   IQ تکانش گری، 

می برند،روغن ماهی یک درمان قطعی است.

تحقیقات نشان داده است زمانی که کودکانی که از اختالل 

به مدت  با مرف روغن ماهی  بیش فعالی رنج می  برند، 

آن ها  بروز  رفتار  در  پیرشفت های  چشم گیری   ، 15هفته 

می  کند.

عالوه بر این، اعتقاد بر این است که روغن ماهی در رشد 

طبیعی مغز مفید است و به کودکان کمک می  کند تا بر 

روی درس خود مترکز کنند.همچنین مشخص شده که 

در کودکان نوپای زنان بارداری که مقادیر منظمی از روغن 

افزایش  چشم-دست  می  کنند،هاهنگی  مرف  ماهی 

می  یابد.

مراقبت از پوست:

برای بهبود مشکالت پوست خشک عالی است. برای درمان 

مشکالت پوستی مختلف مانند اگزما، پسوریازیس، خارش، 

و جوش ها  نیز می  تواند  پوستی  پوست، جراحات  قرمزی 

مفید باشد. همچنین برخی از مردم ادعا می  کنند که روغن 

به جلوگیری از آفتاب سوختگی کمک می  کند اما تحقیقات 

این ادعا را تایید نکرده است.

امگا 3 برای درمان آکنه/بخار

روغن ماهی یک درمان موثر برای آکنه است. EPA موجود 

در روغن ماهی برای مهار شکل گیری آندروژن معروف است، 

که می  تواند بر شکل گیری چربی در کیسه های  ترشحی مو 

تاثیر بگذارد، که منجر به آکنه می  شود.

امگا 3 برای کنرتل دیابت:

بیاران دیابتی نوع دوم، مستعد مشکالت قلبی عروقی 

سکته  و  آترواسکلروز،  عروقی،  بیاری های  قلبی  مانند 

هستند. تحقیقات انجام شده نشان داده است که روغن 

ماهی در کاهش سطح تری گلیسیرید در بیاران مبتال به 

دیابت مفید است.

امگا 3 برای حایت از بارداری سامل:

امگا 3 موجود در روغن ماهی برای زنان باردار بسیار مفید 

است، زیرا DHA موجود در آن به رشد چشم ها  و مغز کودک 

کمک می  کند. هم چنین به جلوگیری از تولد زودرس، وزن 

کم و سقط جنین کمک می  کند. مرف روغن ماهی با 

خوردن ماهی و یا مرف مکمل های  روغن ماهی در دوران 

بارداری برای رشد کلی کودک و سالمت مادر بسیار مفید 

است.

با این حال، الزم به ذکر است که روغن ماهی که از کبد 

ماهی به دست می  آید، نباید در طول دوران بارداری مرف 

شود. چون دارای رتینول هستند و ویتامین A معموالً باعث 

مشکالتی در زایان می  شود.

امگا 3 برای بهبود باروری:

روغن ماهی رسشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که 

به بهبود باروری و تقسیم سلولی کمک می  کند و کیفیت 

اسپرم افزایش می  یابد. پس از انزال، عمر اسپرم در برابر 

حمالت پراکسیداسیون چربی موجود در دستگاه تناسلی 

زن را افزایش می  دهد و در نتیجه شانس بارداری را افزایش 

می  دهد.

امگا 3 برای مراقبت از مو:

روغن ماهی، به خصوص روغن ماهی که از جگر ماهی به 

دست می  آید، منبع غنی ویتامین A و ویتامین D است. 

به  منجر  می  تواند  ماهی  روغن  حد  از  بیش  مرف  اما 

مسمومیت غذایی، تجمع ویتامین اضافی در بدن شود که 

می  تواند موجب عوارض جانبی جدی شود.

می  تواند  و  می  گیرد  قرار  اکسیداسیون  در  ماهی  روغن 

افزودن  رادیکال های  آزاد شود.  به تشکیل  و منجر  فاسد 

آنتی اکسیدان هایی مثل ویتامین E به روغن می  تواند به 

جلوگیری از تشکیل این رادیکال های  آزاد کمک کند.

سطح  کاهش  به  منجر  ماهی  روغن  حد  از  بیش  مقدار 

دادن  دست  از  می  شود.این  انسان  بدن  در   E ویتامین 

شود. تکمیل   E مکمل های  ویتامین  با  باید   E ویتامین 

ترکیب روغن ماهی و ویتامین E در بسیاری از رسطان ها 

 و بیاری های  قلبی می  تواند مفید باشد. ثبت رسیده است

امگا 3 برای جلوگیری از بیاری لوجیرگ:

است.   3 امگا  چرب  اسیدهای  از  رسشار  ماهی  روغن 

تحقیقات اخیر نشان می  دهد که اسیده یی چرب امگا 3 

ممکن است باعث کاهش یا تاخیر بیاری اسکلروز جانبی 

آمیوتروپیک )ALS( نیز به بیاری لو جیرگ شود.

امگا 3 برای بهبود سیستم گردش خون:

امگا 3 موجود در روغن ماهی توانایی بهبود گردش خون 

همراه با کاهش سطح کلسرتول را دارد.همچنین اعتقاد بر 

این است که روغن ماهی به پیش گیری از اسا و نارسایی 

کلیه کمک می  کند.بسیاری از مردم نیز دوست دارند که 

سگ ها  و  به ویژه  خود،  خانگی  حیوانات  به  ماهی  روغن 

آنها را براق و صاف  گربه هایشان بدهند، چرا که موهای 

می  کند.هم چنین می  تواند به سگ ها  و گربه ها  کمک کند 

تا با ورم مفاصل، که یک بیاری شایع در میان حیوانات 

خانگی است، مقابله کنند.

روغن ماهی باعث کاهش فشار خون در بیاران با فشار 

که  داده  نشان  انجام شده  تحقیقات  می شود.  باال  خون 

دوزهای متوسط از مکمل های  روغن ماهی تاثیر کمی بر 

رشایط فشار خون باال دارند.

عوارض جانبی روغن ماهی و امگا 3 :

با اینکه روغن ماهی فواید زیادی دارد اما مرف زیادی 

آن می  تواند باعث ایجاد آلرژی و عوارض جانبی 

شود. افرادی که به غذاهای دریایی یا ماهی آلرژی 

تورم  و  مانند کهیر  اثراتی  به طور خاص،  دارند، 

صورت، لب ها، زبان یا گلو تجربه خواهند کرد.

است  ممکن  فرد  حد،  از  بیش  مرف  مورد  در 

آروغ،  مدفوع شل،  ناراحتی شکم،  بدبو،  تنفس 

تهوع، رضبان قلب نامنظم و بیاری مزمن در این 

مورد را تجربه کند. دقت کنید که بیش از میزان 

مرف توصیه شده مرف نکنید. 

کودکان:

از حد روغن ماهی توسط کودکان  بیش  جذب 

مثل  واکنش های  آلرژیکی  به  منجر  می  تواند 

خارش، خس خس یا رسفه خشک شود و همچنین 

ممکن است سیستم ایمنی آن ها  را تضعیف کند.

زنان باردار:

با اینکه روغن ماهی فواید بسیاری برای زنان باردار دارد، 

حافظه،  به  می  تواند  آن  در  موجود  جیوه یی  محتوای  اما 

توانایی های  شنوایی، مهارت ها  و بینایی نوزاد آسیب برساند.

احتال افرسدگی و اختالل دو قطبی:

جذب بیش از حد روغن ماهی می  تواند عالئم افرسدگی و 

اختالل دوقطبی را افزایش دهد.

رسطان، بیاری کبدی:

اگر از دیابت، رسطان و بیاری های  کبد رنج می  برید، از 

مرف اضافی این روغن اجتناب کنید چون ممکن است 

وضعیت بیاری را بدتر کند.

دیابت و فشار خون پایین:

افراط می  تواند سطوح فشار  مرف روغن ماهی در حد 

خون را به پایین تر  از سطح نرمال کاهش دهد.

آیا باید روغن گیاهی را با روغن ماهی جایگزین کنیم؟

پاسخ خیر است. وب سایت های  زیادی وجود دارند که به 

مردم توصیه می  کنند که مرف روغن گیاهی را متوقف 

کرده و روغن ماهی را جایگزین کنند تا دریافتی اسیدهای 

چرب امگا 3 را افزایش دهند. روغن ماهی منبع خوبی از 

اسیدهای چرب رضوری امگا 3 است و باید مرف شود، 

اما رضورتاً به این معنی نیست که فرد باید کامالً روغن های 

 گیاهی را با روغن ماهی جایگزین کند.

در این بخش از سالمت تغذیه در منناک خالصه یی از 

اسیدهای چرب امگا 3 وجود دارد:

آلفا  اسید  یعنی  دارد،  وجود  امگا 3  اسید چرب  نوع  سه 

)مرجع  اسید  دوکوزاهگزانوئیک   ،)ALA( لینولنیک   -

پشتیبانی( و ایکوزاپنتانوئیک اسید )EPA( که هر سه برای 

روغن  کتان،  دانه  روغن  گیاهی  مهم هستند.منابع  بدن 

سویا، روغن کنف، روغن کانوال، روغن گردو، کلزا، پریال، 

چیا و توفو غنی از ALA هستند.بدن انسان توانایی تبدیل 

ALA به DHA و EPA را دارد اگر چه محدودیت هایی در 

این تبدیل وجود دارد.

چقدر روغن ماهی مرف کنیم؟

روغن ماهی می  تواند به روش های  مختلفی مثل کپسول 

روزانه  وعده های  غذایی  در  می  تواند  یا  و  شود  مرف 

گنجانده شود.میزان مرف نباید بیش از 3 کپسول در روز 

بیشرت باشد.

1000 میلی گرام روغن ماهی حاوی حدود 300 میلی 

گرام اسید چرب امگا 3 است، بنابراین می  توانید از مقدار 

کنید. استفاده  خود  وعده های  غذایی  در  ماهی  روغن 

ایمن  یا کم تر  برای همه  روزانه 300 میلی گرام  دریافت 

است. زنان باردار و شیرده می  توانند حدود 320 میلی گرام 

در روز مرف کنند.

خالص بودن روغن ماهی و امگا 3:

هنگام خرید آن به کیفیت روغن ماهی توجه کنید. روغن 

پرورشی،  شیرین،  آب  ماهی ها،  متامی  از  تقریباً  ماهی 

اقیانوسی، دریایی عمیق و دریایی کم عمق به دست آمده 

است.متام این ماهی ها  می  توانند با ترکیبات سمی مثل 

جیوه، آرسنیک، رسب، اشکال کلسیم، فوران، دیوکسین ها، 

و متیل کربن، بر بدن انسان تاثیر منفی بگذارند. بنابراین 

روغن ماهی باید خالص باشد.
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امگا 3 چیست؟

چه کسانی زودتر کچل می شوند؟
افرادی که صبح ها دیر از خواب بیدار   

می شوند، بیشرت دچار ریزش مو می شوند، زیرا 
این افراد یا صبحانه منی خورند یا بسیار دیر 
صبحانه می خورند که هردو موجب کمبود 

ویتامین و ریزش مو می شود.

 برای قطع رسیع خونریزی بینی:

1- صاف بنشینید و ستان را به آرامی به 

جلو خم کنید. 2- با انگشت شست و اشاره، 

قسمت نرم بینی را فشار دهید. 3- کیسه یخ را 

روی گونه و بینی  تان بگذارید.



یک هفته پس از رویداد خشونت بار بر ساختان 

مجلس  رییس  پلوسی  نانسی  متحده،  ایاالت  کنگره 

منایندگان این کشور گفته است: کاری که ترمپ کرده 

چنان جدی است که باید محاکمه شود.

به گزارش بی بی سی فارسی، رییس مجلس منایندگان 

معاون  پنس،  مایک  بر  فشارها  متحده  ایاالت 

رییس جمهوری مبنی بر برکناری ترمپ این کشور بیشرت 

کرده است.

پلوسی می گوید: در صورتی که مایک پنس مطابق با 

نکند،  اقدام  ترمپ  برکناری  به  امریکا  اساسی  قانون 

استیضاح  را  رییس جمهوری  کنگره،  دموکرات های 

خواهند کرد.

خانم پلوسی روز یک شنبه )21جدی( در نامۀ خطاب 

به اعضای دموکرات مجلس منایندگان نوشت  که این 

مجلس روز دوشنبه )22جدی( با صدور یک قطع نامه به 

طور رسمی خواهان به کارگیری متمم ۲۵قانون اساسی 

از سوی آقای پنس خواهد شد.

رییس جمهوری  معاون  ست:»از  نوشته  پلوسی  خانم 

می خواهیم طی ۲۴ساعت پاسخ دهد. سپس به طرح 

اقدام  منایندگان  مجلس  صحن  در  استیضاح  الیحه 

خواهیم کرد.«

دموکرات های کنگره و بعضی از جمهوری خواهان دونالد 

ترمپ را به تحریک هواداران خود برای حمله به کنگره 

در چهارشنبه هفته گذشته متهم کرده اند و خواهان 

در  او  ریاست جمهوری  دوران  پایان  از  پیش  برکناری 

بیستم جنوری هستند.

شبکه  با  مصاحبه  در  پیش  روز  دو  پلوسی  خانم 

سی بی اس افزود:»کاری  که او کرده چنان جدی است 

که باید محاکمه شود.«

متمم ۲۵ قانون اساسی امریکا به معاون رییس جمهوری 

فاقد  رییس جمهوری  که  صورتی   در  می دهد،  اختیار 

توانایی اجرای وظایفش باشد، با موافقت اکرثیت کابینه 

از او سلب اختیار کند.

را  ترمپ  دونالد  منایندگان،  به  نامه   در  پلوسی  خانم 

امریکا  اساسی  قانون  و  دموکراسی  برای  آنی  خطری 

دانست. 

ارشد  منایندگان  از  کالیربن  جیمز  این،  با  هم زمان 

حزب دموکرات در مجلس منایندگان امریکا، در گفتگو 

با شبکه خربی سی ان ان گفت این مجلس در هفته 

پیش رو الیحه استیضاح دونالد ترمپ را به رای خواهد 

گذاشت و پس از تصویب، ارسال آن را به سنا یک صد 

موکول  بایدن  آقای  ریاست جمهوری  آغاز  از  پس  روز 

خواهد کرد.

دموکرات های مجلس منایندگان، در الیحه استیضاح 

خود آقای ترمپ را به »تحریک به شورش« متهم کردند.

مجلس منایندگان در اختیار دموکرات ها است و آن ها 

برخوردار هستند  استیضاح  برای تصویب  رای الزم  از 

رای  به  رییس جمهوری  برکناری  با  سنا  موافقت  ولی 

اکرثیت  به  توجه  با  که  دارد  نیاز  منایندگان  سوم  دو 

جمهوری خواهان کار برای دموکرات ها مشکل خواهد 

بود.

آقای کالیربن گفت: »باید به رییس جمهوری منتخب، 

در  را  برنامه هایش  اجرای  تا  دهیم  اجازه  بایدن،  جو 

یک صد روز نخست ریاست جمهوری اجرایی کند.«

ریاست جمهوری  نخست  روز  یک صد  در  بایدن  آقای 

ضمن معرفی اعضای کابینه اش به کنگره، برای کسب 

با  مقابله  مانند  خود  اصلی  برنامه های  اعتاد  رای 

همه گیری ویروس کرونا را به اجرا خواهد گذاشت.

پایان دوران  از  ترمپ، پس  آقای  در صورت استیضاخ 

کمک  ماهانه،  حقوق  دریافت  از  او  ریاست جمهوری، 

هزینه سفر و مسکن و همین طور امکان رشکت دوباره 

در انتخابات محروم خواهد شد.

تالش  به  واکنش  در  سفید  کاخ  سخنگویان  از  یکی 

دموکرات ها گفته است که چنین اقدامی تنها به ایجاد 

تفرقه در کشور کمک خواهد کرد.

امنیت ملی  دانیلوف، دبیر شورای عالی  الکسی 

هواپیای  رسنگونی  سال گرد  اولین  در  اوکراین 

اوکراینی در فضای ایران، می گوید که این اقدام ایران 

تروریستی بود.

به گزارش رادیو فردا، الکسی دانیلوف که در مراسم 

گفتگو  خربنگاران  با  رویداد  این  سالگرد  نخستین 

می کرد، ایران را به کتان حقیقت و عدم  شفافیت در 

تحقیقات این پرونده متهم کرد.

علیه  که  بود  تروریستی   اقدامی  »این  گفت:  او 

هواپیای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. 

می دانیم چه اتفاقی رخ داده، مسوول آن کیست و با 

چه منظوری این کار را انجام داده اند.«

همچنان  اوکراین  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 

افزود: »پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت 

می دهد، به هیچ عنوان با رشایط این سانحه مطابقت 

موضوع  و  است  موضوع  یک  غرامت  پرداخت  ندارد. 

دیگر این است که چه کسی و با چه هدفی این اقدام 

تروریستی را انجام داده است.«

که  جزئیات  ذکر  بدون  آگاه  منابع  حال،  همین  در 

طبق مقررات بین املللی در این مقطع محرمانه است، 

این  از  ایران  فنی  نهایی  گزارش  الیحٔه  می گویند: 

رویداد نیز مجموعه ای از »خطاهای انسانی« را دلیل 

وقوع این سانحه اعالم کرده است.

دیگر کشورهای  و  اوکراینی  مقام های  هم،  از سویی 

منی پذیرند.  را  روایت  این  پرنده،  این  در  درگیر 

گفته  قاطعیت  با  جمعه  روز  اوکراین  رییس جمهوری 

بود: »مسلم است که ایران می دانست موشک پدافند 

هوایی به سوی هدفی غیرنظامی پرتاب می شود.«

انکار  روز  سه  از  پس  ایران  که  است  حالی  در  این 

هواپیای  به  پاسداران  سپاه  موشک های  اصابت 

اوکراینی اعالم کرد که »خطای انسانی« رخ داده است. 

یک  از  تهران، پس  نظامی  ترکی، سارنوال  غالم علی 

در  تحقیقات  یافته های  »مجموعه  شد:  مدعی   سال 

ایران نشان می دهد که زنجیره یی از خطاهای انسانی 

رخ داده است.«

نظامی  به محکمه  زودی  به  پرونده  این  داد  وعده  او 

نفر، که برخی  به گفتٔه وی ده  ارسال و متهمین که 

محاکمه  هستند،  نظامی  عالی  فرماندهان  آن ها  از 

خواهند شد.

هواپیای  رسنگونی  سال روز  آستانٔه  در  ایران  دولت 

اوکراینی پرداخت ۱۵۰هزار دالر به عنوان غرامت برای 

کرد.  تصویب  را  پرواز  این  رسنشین  هر  خانواده های 

اوکراین و کانادا تاکید می کنند مبلغ غرامت باید در 

مذاکره تعیین شود، آن هم پس از مشخص شدن متام 

جزییات این سانحه.

و  بریتانیا  سویدن،  کانادا،  اوکراین،  شهروندان 

افغانستان نیز در میان جان باختگان پرواز ۷۵۲ بودند. 

وزیران خارجٔه این پنج کشور هفته گذشته در بیانیه  

مشرتک از ایران خواستند پیش از پرداخت خسارت 

کامل، عدالت را اجرا کند.

بـا نزدیـک شـدن مراسـم تحلیـف جـو  هم زمـان 

بایـدن بـه عنـون رییس جمهـوری منتخب امریـکا، او 

»ویلیـام برنـز« را بـه حیـث رییـس سـازمان اطالعـات 

مرکزی ایاالت متحده تعیین کرد.

دوران  در  برنـز  ویلیـام  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

وزارت  ارشـد  مقـام  اوبامـا،  بـاراک  ریاسـت جمهوری 

خارجـه امریـکا بـود. برنـز از جملـه کسـانی بـود کـه 

مذاکـرات محرمانـه میـان ایـران و ایـاالت متحـده در 

می کـرد. رهـربی  را  عـان 

ویلیـام برنـز ۶۴سـاله، سـابقه بیـش از 

خارجـه  وزارت  در  فعالیـت  ۳۳سـال 

ایـن سـفیر  از  امریـکا را دارد و پیـش 

ایـاالت متحـده در روسـیه و اردن بـوده 

اسـت.

دونالـد  ریاسـت جمهوری  از  پـس  وی 

سیاسـت  بـه  اعـرتاض  در  و  ترمـپ 

خارجـی جنجالـی دولـت وی، خـود را 

کـرد. بازنشسـته 

وی در سـال ۲۰۱۷میـالدی، نامـۀ انتقادآمیـز درباره 

سیاسـت خارجـی دولـت بـه دونالد ترمپ نوشـت و از 

سـمت خـود کناره گیـری منود.

جـو بایـدن در بیانیـۀ خـود، ویلیـام برنـز را »دیپلات 

کارکشـته« خوانـد و گفـت که بـرای ده هـا در خدمت 

امنیـت امریـکا و مردمـش بوده اسـت. 

بایـدن همچنـان افـزود کـه تجربیـات و دانـش برنـز 

چیـزی اسـت که امریکا بـرای جلوگیـری از تهدیدها، 

پیـش از آن کـه بـه خـاک مـا برسـند، احتیـاج دارد.

وی یکـی از جدی تریـن گزینه هـای جـو بایـدن بـرای 

وزارت خارجـه امریـکا بود.

آقـای برنـز دارای مدرک دکرتای روابـط بین امللل از 

پوهنتون آکسـفورد است.

***

زیباکالم : میلیون ها ایرانی آرزوی پیروزی ترمپ در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند
صادق زیباکالم، فعال سیاسی و استاد دانشگاه در واکنش به مصاحبه »فائزه رفسنجانی« که گفته بود به عنوان یک ایرانی دلش می خواست ترمپ   
پیروز انتخابات شود، افزوده که این سخن خانم رفسنجانی احساس میلیون ها تن از هموطنانش را منعکس ساخت که هیچ نوری و روزنه امیدی در 
انتهای تونل سیاه سیاسی کشورشان منی بینند. زیبا کالم در صفحات مجازی خود نوشته است:»بسیاری از به اصطالح مردان، تیغ برداشته و به 
سمت بانو  فائزه هاشمی نشانه رفته اند. در حالی که او صادقانه احساس میلیون ها تن از هموطنانش را منعکس ساخت که هیچ نوری و روزنه امیدی 

در انتهای تونل سیاه سیاسی کشورشان منی بینند و به غلط یا درست امیدوارند فشار ترمپ شاید سبب فرجی شود.«
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پلوسی: ترمپ باید محاکمه شود

اوکراین: رسنگونی هواپیامی اوکراینی توسط ایران اقدام تروریستی بود

ویلیام برنز به عنوان رییس سازمان اطالعات مرکزی دولت جو بایدن معرفی شد
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حوثی های یمن در فهرست گروه های 
تروریستی امریکا قرار گرفت

شدت گرفنت اختالفات میان خانواده 
بشار اسد بر رس بقای او در قدرت

وزارت خارجه ایاالت 

امریکا،  متحده 

در  را  یمن  حوثی های 

گروه های  فهرست 

تروریستی قرار داد.

بی بی سی  گزارش  به 

خارجه  وزارت  فارسی، 

نرش  با  متحده  ایاالت 

بر  عالوه  اعالمیه یی، 

تروریستی شناخته شدن گروه انصارالله، سه نفر از رهربان آن ها را به نام های 

عبداملالک حوثی، عبدالخلیق بدرالدین حوثی و عبدالله یحیا حکیم نیز در 

فهرست تحریم های امریکا قرار گرفتند.

بر اساس اعالمیه وزارت خارجه این کشور، هدف از تروریستی خواندن این 

گروه، پاسخ گو کردن آن در رابطه با فعالیت های تروریستی آن شامل حمالت 

برون مرزی، تهدید غیرنظامیان، زیرساخت ها و کشتیرانی تجارنی است.

وزارت خارجه امریکا، همچنان خواهان برقراری آرامش در یمن و توقف دخالت 

ایران در امور این کشور شده است.

مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا در توییرت خود نوشته است:»هدف از تروریستی 

خواندن انصارالله در یمن مقابله با فعالیت های تروریستی آن و بازداری ایران از 

فعالیت های زیان بخش در منطقه است.«

حوثی های یمن که به حکومت ایران نزدیک هستند، با دولت یمن که از حایت 

عربستان و متحدانش برخوردار است،  مشغول جنگ هستند.

در همین حال، محمدعلی الحوثی، یکی از رهربان شبه نظامیان حوثی در یمن 

در واکنش به اضافه شدن این گروه به فهرست گروه های تروریستی امریکا را 

محکوم کرد.

او در توییتی به زبان عربی، امریکا را »منبع تروریزم« خواند و نوشت که برای 

مردم یمن این اقدام امریکا که در کشنت و گرسنگی دادن به آن ها مشارکت 

دارد، اهمیت ندارد.«

او همچنین افزود، حق خودشان را برای واکنش به این طبقه بندی از سوی 

دولت ترمپ یا هر دولت دیگری، محفوظ می داند.

او در یک توییت دیگر، تصاویری از کودکان یمنی که در اثر گرسنگی جان 

باختند، منترش کرد و با اشاره به آشوب هفته گذشته در کنگره امریکا نوشته 

است:»به لطف سیاست های پمپئو و دولت ترمپ، تروریزم امریکا به همه جا 

رسیده است، حتی به کنگره.«

بار دیگر رضبۀ  بشار اسد رییس جمهوری سوریه، روز یک شنبه )21جدی( 

محکمی به »رامی مخلوف« پرس مامای میلیاردر خود وارد کرد.

به گزارش شبکه خربی العربیه، رامی مخلوف روز یک شنبه در صفحه فیسبوک خود 

نوشت که مقام های رژیم بشار اسد با کاله برداری امالک و خانه او را با قراردادهای 

جعلی فروخته اند.

به  پوسرتی که  در  او 

کرده،  نرش  فیسبوک 

خانه یی  به  حتی  افزود: 

که در آن زندگی می کند، 

هم رحم نکرده و به این 

ترتیب او بی خامنان شده 

است.

نامۀ  در  مخلوف  رامی 

خطاب به بشار اسد که 

شورای  رییس  عنوان 

عالی قضایی نظام در سوریه است، گفت که »ثروت مندان جنگ« اموال او را مصادره 

و حتی خانه او و خانه فرزندانش را نیز فروختند. 

مخلوف افزود كه ماموران امنیتی مقام های رژیم بشار اسد، شبانه به یكی از دفاتر 

وی یورش بردند، متام اسناد و مدارک رشكت هایش را ضبط كردند. او خطاب به 

اسد گفت: »چرا شا یا هیچ ارگان عمومی دیگری متوجه و مراقب چنین رفتاری 

منی شوید؟«

از نامه ارسالی رامی مخلوف چنین بر می آید که مقام های امنیتی و قضایی رژیم 

اسد متام دارایی مخلوف در سوریه را مصادره کرده اند.

طبق آن چه مخلوف ذکر کرده، روند مصادره اموال و رشکت هایش و حتی خانه اش 

از طریق قراردادها و آژانس های جعلی فروخته شده است.

او همچنان گفته که نهادهای امنیتی وکالی دادخواهی او را تهدید کردند. او فاش 

کرد که از سوی مافیای »ثروت مندان جنگ« محارصه شده است.

مخلوف پیش از این هم گفته بود، باندهایی که اموال او را مصادره می کنند، دارای 

قدرت امنیتی گسرتدۀ هستند که نشان می دهد طرف واقعی او رژیم پرس عمه اش 

بشار اسد است و نه شخص دیگری.

او پنج شنبه گذشته از سوری ها خواست که برای حل بحران اقتصادی کشورشان و 

پیروزی بر همه کسانی که به آن ها ظلم کردند، دعا کنند. 

شدت گرفنت اختالف میان بشار اسد و پرس مامایش تا این حدود که به فروش 

خانه رامی مخلوف رسیده، نشان می دهد که منشا اختالف بین بشار اسد و رامی 

مخلوف دورتر از مسایلی مالی است، این کشمکش و نزاع بر رس قدرت در این کشور 

و آینده سیاسی است.

یک منبع به العربیه گفت که رامی و پدرش محمد به دنبال تداوم نقش خود در رژیم 

و سیاست هستند. آن ها اعتقاد دارند که اسد باید قدرت را ترک کند.
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پپ: منی توانم وقتی احساساتی ام همرسم را بغل نکنم
پپ گواردیوال، سمربی منچسرتسیتی که شامری از بازیکنانش با کرونا دست و پنجه نرم می کنند، معتقد است کنرتل احساسات بازی کن هنگام   

شادی پس از گل کار آسانی نیست. انجمن فوتبالیستان حرفه  یی انگلیس گفته که بازیکنان هنگام پس از گلزنی در رقابت های لیگ برتر نباید با 
همدیگر خوشحالی کنند، زیرا این کار احتامل ابتال به کویید 19 را افزایش می دهد. در حال حارض چهار دیدار رقابت های لیگ برتر از جمله دیدار سیتی 

و اورتون به دلیل رشایط کرونایی به تعویق اقتاده است. مدیر اجرایی PFA هفته گذشته از بازیکنان خواست که خوشحالی های بعد از گل خود را کمرت 
کنند و پروتکل های تقویت شده ویروس کرونا از قبیل حفظ فاصله ایمنی، دست ندادن و تعویض پیراهن را رعایت کنند.

گواردیوال در پیوند به صحبت های تیلور مدیر اجرایی PFA گفت: »من این قانون نامه را خواندم، قصد ندارم مخالفت کنم، اما وقتی بازیکن گل می زند 
در آن لحظه احساساتی است و شاید فراموش کند، بنابراین کنرتل و اجرایی شدن این کار سخت است.

  مجلۀ نیو الینز، *جان پی یر فیلیو / ترجمه: آسو

رییس جمهور، امانویل ماکرون، در شبکۀ الجزیره حارض شد تا »سوءتفاهم ها« را   

دربارۀ سیاست گذاری خود برطرف کند و فایننشل تایمز )The Financial Times(  را 

به »تحریف« یکی از گفته هایش متهم کرد.

در فرانسه که پیروی از ادیان بسیار اندک و بی دینی شایع است، درک تعریفی که 

مفهوِم فرانسوی الییسیته از رابطۀ میان حکومت و ادیان مختلف ارایه می کند برای 

خارجیان دشوار است، اما این نیز درست است که اغلب فرانسویان منی دانند تاریخ 

ارتباط آن ها با اسالم چقدر طوالنی است و اغلب آن را به چند دهۀ اخیر محدود 

می دانند که طی آن اسالم در فرانسه به دین دوم تبدیل شد و از پروتستانتیزم و دین 

یهود پیشی گرفت.

واقعیت این است که از عمر جمهوری فرانسه تنها پنج سال گذشته بود که ناپلیون 

بناپارت، جرنال نابغه، با قشون جنگی خود به اسکندریه حمله کرد. این حمله به 

مر در اول جوالی ۱۷۹۸ آغاز شد یا بر اساس تقویم انقالبی در ۱۳ مسیدور )اولین 

ماِه تابستان( سال ۶، زیرا تأسیس جمهوری قرار بود رسآغاز عری جدید باشد.

بناپارت اعالمیه  یی به عربی منترش کرد و در آن خود را به عنوان دوست جمعیت های 

امپراتوری  از  نیابت  به  که  بردگان سابقی  مملوک ها،  علیه  آن ها  متحد  و  محلی 

عثانی بر مر حکومت می کردند، معرفی کرد. بخشی از این اعالمیه چنین بود: 

»مردم مر، آن ها به شا گفته اند که من برای ویرانی دین شا آمده ام، اما شا این 

سخنان را باور نکنید. برعکس، برای احیای حقوق شا و تنبیه متعدیان آمده ام، زیرا 

من به الله، پیامرب او و قرآن بیش از مملوک ها احرتام می گذارم.«

بعد از شکست مملوک ها، بناپارت در مر مستقر شد و در آنجا 

جشن بزرگی برای بزرگداشت تولد پیامرب اسالم برگزار کرد، اما 

متام این منایش احرتام و تقدیر از اسالم مانع از آن نشد که در 

پایتخت مر شورشی مردمی علیه او صورت نگیرد، شورشی که 

در اکتوبر۱۷۹۸ بی رحانه رسکوب شد. چهار ماه بعد، این جرنال 

بلندپرواز به فلسطین حمله کرد، اما نتوانست قلعۀ راهربدی عکا 

را فتح کند. او نیروهای خود را به مر بازگرداند و بعد از برگزاری 

جشن دیگری برای تولد پیامرب اسالم، به فرانسه برگشت.

جانشین بناپارت، جرنال جان باتیست کلِرِب مجبور شد شورش 

دیگری را در قاهره رسکوب کند و پس از آن در جون سال ۱۸۰۰ 

به دست یک ستیزه جوی متولد حلب به قتل رسید. حاکم جدید 

مر، جرنال جان فرانسوا ُمنو به اسالم گروید و نام عبدالله بر 

خود گذاشت و سپس با زنی مری از خانوادۀ ارشاف ازدواج کرد. 

شورای عرب که او در قاهره رییس آن بود اعالم کرد که »فرانسویان 

صادقانۀ  و  قوی  پیوند  و  هستند،  ملت  یک  اکنون  مریان  و 

اگست سال ۱۸۰۱  در  اما  است.«  کرده  متحد  را  آن ها  دوستی 

بریتانیایی ها  و  عثانی ها  هاهنگ  حملۀ  در  منو  سپاهیان 

در  فرانسه  جمهوری  ماجراجویی  پایان  این  خوردند.  شکست 

مر بود. اندکی بعد بناپارت که اکنون فرمان روای پاریس بود، 

جمهوری را ملغی کرد تا به عنوان ناپلیون اول امپراتوری شخصی 

خود را بنا کند.

با اینکه حملۀ فرانسویان به مر تنها سه سال به طول انجامید، حمله به الجزایر 

در سال ۱۸۳۰ به ۱۳۲ سال حکومت فرانسه بر آن منجر شد. این تهاجم استعاری 

کمی پیش از انقالبی دیگر آغاز شد که به استقرار »پادشاهی جوالی« در پاریس 

منجر شد. ارتش فرانسه ابتدا رسبازان پادگآن های عثانی را فراری دادند و سپس 

جنگی متام عیار آغاز کردند که در نهایت در سال ۱۸۴۷ مقاومت محلی را که امیر 

عبدالقادر آن را رهربی می کرد، در هم شکست.

وقتی جمهوری دوم فرانسه در فربوری ۱۸۴۸ بر ویرانه های حکومت پادشاهی جوالی 

تأسیس شد، فرانسه الجزایر را به خاک خود افزود و آن را به سه منطقه  )الجزیره، 

اوران و کنستانتین( تقسیم کرد و بقیۀ آن به عنوان منطقه  یی نظامی باقی ماند. 

لویی ناپلیون بناپارت، برادرزادۀ ناپلیون اول، در دسامرب سال ۱۸۵۲ با عنوان ناپلیون 

سوم به امپراتوری فرانسه رسید و با امپراتوری دوم خود به جمهوری دوم خامته داد. 

حکومت امپراتوری او نسبت به جمهوری هایی که پیش و پس از آن حکومت کردند، 

ترحم بیشرتی به وضعیت دردناک جمعیت های محلی نشان داد.

با زور،  اروپاییان به الجزایر نقل مکان می کردند و  در آن زمان، فرانسویان و دیگر 

اجبار و کمک مسووالن فرانسوی قطعات بزرگی از زمین و امالک عرب ها را صاحب 

می شدند. ناپلیون سوم طی دو مالقات خود از الجزیره از این سیاست حیرت کرد و 

تصمیم گرفت که آن را به نفع جمعیت های بومی محدود کند. 

در سال ۱۸۶۰، او در اندیشۀ یک پادشاهی عرب بود که متحد امپراتوری فرانسه 

باشد، اما امیر عبدالقادر که اکنون در تبعید بود حارض نشد به این برنامه بپیوندد. 

تبعۀ فرانسه  باید  الجزایری های بومی  ناپلیون سوم فرمان داد که  بعد  پنج سال 

محسوب شوند و وضعیت احوال شخصیۀ آن ها همچنان بر اساس قوانین دینی شان 

اداره شود، یعنی قانون رشیعت برای ۳میلیون مسلان و قوانین موسی برای ۳۰هزار 

یهودی.

 شکی نیست که فرانسه میزبان بزرگ ترین جامعۀ مسلانان و بزرگ ترین جامعۀ 

یهودی در اروپاست که شار گروه دوم احتاالً به حدود یک میلیون نفر می رسد.

مهاجران مقیم الجزایر از این تصمیم بسیار خشمگین شدند. آن ها معتقد بودند 

که این سیاست ناپلیون سوم طرف بومیان را گرفته است و سپاه فرانسه را متهم 

دفاع  بی پروا  مستعمره سازی  مقابل  در  محلی  جمعیت های  از  که  می کردند 

می کند. این موضوع روشن می کند که چرا به محض برقراری جمهوری سوم که 

در سپتامرب۱۸۷۰ جایگزین امپراتوری دوم شد، میراث »طرفداری از بومیان« را که 

از امپراتوری به جا مانده بود، از میان برد. مسوولیت الجزایِر فرانسه از وزارت جنگ 

تبدیل  فرانسه  به شهروندان کامل  الجزیره  یهودیان  منتقل شد.  وزارت کشور  به 

شدند، اما مسلانان الجزایری رصف تحت قیمومت این کشور باقی ماندند و این 

کار دسته بندی جدیدی ایجاد کرد که جمعیت الجزایر را به »اروپاییان« )متشکل از 

مهاجران مقیم خارجی و یهودیان محلی( و »مسلانان« تقسیم می کرد.

این لحظه  یی تعیین کننده در تاریخ ارتباط جمهوری فرانسه و اسالم بود، یعنی 

زمانی که یک هویت رصف دینی به مردم الجزایر نسبت داده شد تا آنان را از حقوق 

خود محروم کند. بعد از شورش سال۱۸۷۱ علیه حاکمیت فرانسه، این شیوه شدتی 

بیشرت نیز یافت. رسکوب خونین شورش به فرایند مصادرۀ اموال و امالک دهقانان 

محلی به نفع موج جدیدی از مهاجران مقیم اسپانیایی، ایتالیایی و مالتی منجر 

شد، کسانی که همگی بالفاصله شهروندی فرانسه را به دست می آوردند. جمهوری 

سوم در کنرتول جمعیت الجزایر و امتناع از اعطای شهروندی فرانسه به اکرثیت 

آن ها چنان مصمم بود که حتی سعی کرد موفقیت های سکوالر در جاهای دیگر 

را ملغی کند.

از سال ۱۸۰۱ رابطۀ میان جمهوری فرانسه و کلیسای کاتولیک را عهد نامه  یی تنظیم 

می کرد که این کشور با پاپ بسته بود و به آن »کونکوردا« )concordat( گفته می شد، 

اما در سال ۱۹۵۰، فرانسه قانون جدایی میان کلیسا و حکومت را وضع کرد و عمالً 

به کونکوردا خامته داد. اما در الجزایر این قانون هرگز واقعاً اجرا نشد.

از دید دولت  در سال ۱۹۰۳ دادگاه الجزیرۀ تحت حاکمیت فرانسه اعالم کرد که 

فرانسه برای مسلان شمردن شخصی که مسلان زاده است، رضوری نیست که آن 

شخص پیرو اسالم باشد.

برای محروم کردن اکرثیت  نژادی-دینی، رصف وسیله  یی  اطالق یک خصوصیت 

بین  داشت.  اختصاص  »اروپاییان«  به  فقط  که  بود  حقوقی  از  الجزایر  جمعیت 

سال های ۱۸۶۵ تا ۱۹۱۵ کمرت از ۲۴۰۰ »مسلان« )که بسیاری از آن ها از قبل به 

آیین کاتولیک گرویده بودند( شهروندی فرانسه را دریافت کردند.

در سال ۱۹۰۷، دولت فرانسه در الجزایر ایدۀ یک اسالم رسمی را تقویت کرد که 

هزینه های آن از سوی فرانسه تأمین و توسط این کشور اداره 

می شد. شبکۀ پرشاری از مساجد، امام ها، مفتی ها و خیریه ها 

به عنوان ابزارهای راهربدی برای حفظ تسلط مورد استفاده قرار 

می گرفت.

از آنجا که تصویب قانون جدایی حکومت از دین در سال ۱۹۰۵ 

سنگ بنای الییسیته فرانسوی ــ نسخۀ فرانسوِی سکوالریزم ــ 

است، منطقی بود که استثناء شدن الجزایری ها از این قانون 

پرطرفدار، سیاستی تبعیض آمیز ایجاد کند: به جای بی طرفی 

کاتولیک ها،  و  فرانسه  جمهوری  بین  رابطۀ  در  بود  قرار  که 

پروتستان ها و یهودی ها برقرار باشد، در عمل یک کونکوردا در 

الجزایر بر جا ماند که بر اساس آن جمهوری فرانسه به طور روزانه 

در امور مربوط به مسلانان مداخله می کرد.

کرد  پیشنهاد  مردمی  جبهۀ  چپ گراِی  حزب  سال ۱۹۳۶،  در 

که حقوق برابر به ۲۴هزار »فرانسوی مسلان«  تعلق گیرد، اما 

جنجال جمعیت اروپایی در الجزایر این برنامه را محکوم کرد. 

در سال ۱۹۴۴، دولت »فرانسۀ آزاد« به ۶۵هزار نفر از ۷/۵میلیون 

در  این حرکت کوچک  اما  داد،  برابر  فرانسه« حقوق  »مسلان 

دیرتر  و  فرانسوی، کوچک تر  »اروپایی«  میلیون  با یک  مقایسه 

از آن بود که بتواند از اوج گیری ملی گرایی الجزایری جلوگیری 

کند، جنبشی که نهایت در سال ۱۹۵۴ به جنگ های استقالل 

الجزایر منجر شد. جمهوری چهارم بعد از جنگ جهانی دوم نتوانست از پیامدهای 

این تضاد استعاری جان به در برد و بعد از کودتایی در سال ۱۹۵۸ در الجزایر، 

جمهوری پنجم جاگزین آن شد که مؤسس و اولین رییس جمهور آن، شارل دوگل، 

مذاکرات استقالل الجزیره را در سال ۱۹۶۲ به انجام رساند.

فرانسه در سال ۱۹۵۶ مراکش و تونس را از تحت الحایگی خود خارج کرده و بر 

ارزان برای تقویت رشد  نیاز به نیروی کار  اما  »فرانسۀ مرتوپل« متمرکز شده بود، 

صنعتی، به مهاجرت دسته جمعی از مغرب به فرانسه منجر شد و تا ۱۹۶۸ بیش از 

۶۰۰ هزار نفر از شال افریقا به فرانسه نقل مکان کرده بودند.

در مواجهه با موج بیکاری در درون کشور، در سال ۱۹۷۴ پاریس مهاجرت اقتصادی 

از شال افریقا را متوقف کرد، اما برنامۀ »به هم پیوسنت اعضای خانواده« ماهیت 

این جمعیت را تغییر داد، به ویژه با ظهور نسل دوِم این شهروندان فرانسوی که 

در فرانسه به دنیا آمده و رشد کرده بودند. در ماه می سال ۱۹۸۱، بعد از ۲۵ سال 

حاکمیت راست سیاسی، فرانسوا میرتاِن سوسیالیست به ریاست جمهوری برگزیده 

شد و انتظارات فعاالن این نسل دوم را برآورده کرد.

حوادث مرتبط با خشونت نژادی و خشونت پولیس در اکتوبر سال ۱۹۸۳ به رشوع 

»تظاهرات برابری« منجر شد که جنبش حقوق مدنی در ایاالت متحده الهام بخش 

آن بود. دو ماه بعد، ۱۰۰هزار نفر در پاریس جمع شدند تا در تظاهراتی رشکت کنند 

که در آن زمان به آن نام »تظاهرات بور« داده شد .)بور، beur کلمه  یی فرانسوی برای 

اشاره به عرب هاست.( 

در انتخابات پارملان ماه مارچ سال ۱۹۸۵، لوپن به عنوان یکی از ۳۵منایندۀ حزب 

خود به مجلس ملی وارد شد. تبلیغات هراس افکن آن ها از یک »حملۀ« خیالی 

»مسلانان« به فرانسه سخن می گفت؛ این در حالی بود که از ۵۷میلیون مقیم 

فرانسه تنها ۴میلیون نفر مسلان بودند.

تعداد دقیق جمعیت مسلانان هنوز شدیداً مورد مناقشه است. در اینجا نیز تاریِخ 

این موضوع مهم است. فرانسه هنوز رسشاری بر مبنای قومیت یا دین را ممنوع 

و  نازی ها  اشغال  در طول  فرانسوی  مقاومت  نیروهای  میراث  که  می داند، چیزی 

مقاومت آن ها در برابر رسشاری ویشی ها، یعنی همکاران نازی ها، از یهودیان است، 

اما شکی نیست که فرانسه میزبان بزرگ ترین جامعۀ مسلانان و بزرگ ترین جامعۀ 

یهودی در اروپاست که شار گروه دوم احتاالً به حدود یک میلیون نفر می رسد.

از زمان آزادی فرانسه در سال۱۹۴۴، جامعۀ یهودیان هیات منایندگی خاص خود را 

داشته است: CRIF)که مخفف شورای منایندگی مؤسسات یهودی-فرانسوی است(. 

این سازمان از رهربی شورای دینی یهودیان متایز است.

وزارت داخله سعی کرد که رهربی دینی مشابهی را میان مسلانان ترویج دهد 

.معادِل اسالمِی شورای دینی یهودیان و نه )CRIF( تا با همکاری این مؤسسه بتواند 

به مسایل دینی مسلانان رسیدگی کند. این مسایل شامل تأیید حالل بودن اغذیه، 

آموزش امام ها، سامان دهی به حج، رسیدگی به قربستان های مسلان و امثال آن 

است. این هیات تازه به عنوان شورای فرانسوِی دین اسالم )CFCM( شناخته شد.

اما تشکیل هیات منایندگی مسلانان فرانسوی کاری پرچالش  

از آب در آمد. اسالم سنی هیچ سلسله مراتبی ندارد. همچنین، 

جامعۀ مسلانان فرانسه بسیار متنوع است و از شال افریقا، 

افریقای جنوب صحرا، خاورمیانه، ترکیه و جنوب رشقی آسیا به 

آنجا آمده اند، و هر یک سنت ها و رسوم اجتاعی خاص خود را 

دارند. یک هیات یک پارچه که بخواهد منایندۀ متام مسلانان 

فرانسه باشد، با چالش های بی شاری مواجه خواهد بود.

نخستین  CFCMدر ماه جون سال ۲۰۰۳ در انتخاباتی که دولت 

انتخابات هر  این  بر آن نظارت داشت تأسیس شد. در  فرانسه 

مسجد به نسبت مساحت خود بر حسب مرت مربع، منایندگانی 

اعزام کرد. الییسیته فرانسوی برای وفق دادن امتناعش از پذیرش 

حوزه های انتخابیۀ دینی و ارصارش بر منایندگی فردی هیچ راه 

بهرتی از این نیافت.

نیکوال سارکوزی که در آن زمان وزیر داخله بود، امیدوار بود این 

او کمک  به رییس جمهور شدن  نهادسازی در میان مسلانان 

کند. ژاک ژیراک، رییس جمهور و رقیب او، در ماه می سال ۲۰۰۲ 

با ۸۲ درصد آرا علیه لوپن مجددا انتخاب شده بود.

ماه جوالی  را کنرتول کند، در  بود سارکوزی  ژیراک که مشتاق 

سال ۲۰۰۳ به یک کمیسیون ویژه اختیار داد که »اصل الییسیته 

کمیسیون  این  بعد،  ماه  پنج  گذارند«.  اجرا  به  را  جمهوری 

پیشنهاد کرد که یوم کیپور و عیداالضحی، مهم ترین تعطیالت 

تقویم  را در  یهودیان و مسلانان، جای دو تعطیلی مسیحی 

جمهوری بگیرد. لیست طوالنی پیشنهادات کمیسیون، شامل 

این موضوع نیز بود که زبان عربی و دانش ادیان در سطح ملی 

آموزش داده شود، اما ژیراک تصمیم گرفت که تنها یکی از آن 

پیشنهادات را عملی کند و قانونی را تدوین کرد که بر اساس 

آن متام عالیم قابل مشاهدۀ دینی در مکاتب عمومی ممنوع 

اعالم شد. اگر چه کیپا های یهودیان و عامه های سیک ها و 

قانون  این  اما  بودند،  صلیب های بزرگ هم در منت ذکر شده 

که در ماه مارچ سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید، به روشنی حجاب 

مسلانان را هدف قرار داده بود.

این  به  را  فرانسه چنین شیوۀ سخت گیرآن های  رییس جمهور 

دلیل انتخاب کرده بود که سارکوزی را با این عنوان که بیش 

از حد با اسالم »نرم خو « است، کنار بزند. یک سال بعد از آنکه 

ژیراک به دلیل مخالفت با حملۀ امریکا به عراق در جهان اسالم 

انتقادهای  بروز  موجب  حجاب«  »قانون  بود،  شده  پرطرفدار 

وسیعی نسبت به فرانسه در هان کشورها شد.

اما  بود،  کم شدت تر  کنونی  مناقشۀ  از  مناقشه  این  اینکه  با 

است.  مانده  باقی  ثابت  گفتان  این  در  موجود  ستیزه جویی 

سارکوزی در سال ۲۰۰۷ رییس جمهور شد، و پس از او فرانسوا 

اوالند در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری رسید، و امانویل ماکرون 

در سال ۲۰۱۷. پیروزی ماکرون تنها با شکست ماری لوپن، دخرت جان ماری، و این 

بار تنها با ۶۶درصد آرا امکان پذیر شد. موج تروریزم جهادی که بارها فرانسه را از سال 

۲۰۱۵ هدف قرار داده است به سود پیرشفت دایمی راست افراطی و گسرتش وسیع 

گفتان ضد اسالمی بوده است.

تناقض در اینجاست که هرچند این بحران های اخیر بحث های تازه  یی دربارۀ اسالم 

و »رادیکال شدن« آن به راه انداخته اند اما این موضوع نیز روشن تر شده که مسلانان 

فرانسه تا چه اندازه عمیقا در این کشور ادغام شده اند، کشوری که اینک زادگاه 

اکرثیت غالب آن هاست.

برای مثال، گروهی از روشنفکران مسلان اخیرا شکل خاِص جمهوری خواهی خود 

را منترش کردند: »اینکه هر فرد اجازه داشته باشد مسوولیت رسنوشت خود را در 

دست بگیرد و در هان حال خود را در بوتۀ ذوب جمهوری ادغام  کند، از دیدگاه 

ما نشان از زیبایی و نیز دشواری پارادایم فرانسوی دارد و به هیچ وجه با اعتقادات 

خصوصی شخصی در تضاد نیست.« و این روشنفکران مسلان ارصار هم داشتند 

که منت خود را به انگلیسی نیز منترش کنند تا صدای آن ها حتی در خارج از فرانسه 

شنیده شود.

روابط  مدرسه  در  خاورمیانه  مطالعات  استاد  فیلیو؛  پی یر  *جان  پی نوشت:    

بین امللل در موسسۀ مطالعات سیاسی پاریس است.

سابقۀ طوالنی و پرچالِش رابطۀ جمهوری فرانسه و اسالم
ترجمه

تناقض در   
اینجاست که هرچند 
این بحران های اخیر 

بحث های تازه  یی 
دربارۀ اسالم و 

»رادیکال شدن« آن 
به راه انداخته اند اما 

این موضوع نیز 
روشن تر شده که 

مسلامنان فرانسه تا 
چه اندازه عمیقا در 

این کشور ادغام 
شده اند، کشوری که 

اینک زادگاه اکرثیت 
غالب آن هاست.


