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عــنوان های مـهم

تاجکستان به د اسیا زړه-استانبول
 بهیر غونډې کوربه وي

سازمان همکاری های اسالمی: 
خشونت در افغانستان باید فورا متوقف شود
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)شـبیه پـرم( فلمـی اسـت کـه در جهـان سـینام، 

پـا کرد.زنجیـرٔە  بـر  در سـال ۲۰۱۸میـادی غوغـا 

رخ دادهـا در ایـن فلـم کـه بـا غـم و انـدوه حسـن و 

اسـامعیل در سـوگ تباهـی مـادر رشوع می شـود، 

بـا درماندگـی مـادری در گسـرٔه تنهایـی و انـزوا، 

فرزنـدان  اینکـه  و  فرزندانـش  گم شـدن  سـوگ  در 

ادامـه  می بینـد،  پرانـش  شـبیه  را  کسـی  هـر 

می یابـد.  ایـن فلـم کـه تولیـد مشـرک کشـورهای 

ایتالیـا، کرواسـی و بلجیـم می باشـد، آنـرا کاسـتانزا 

در  بـار  اولیـن  وبـرای  کـرده  کواتریلیـو کارگردانـی 

بخـش...

درآمدی بر طرح و ساختار داستان
ساختامِن یک ایده داستانی

امتر: افغانستان او امریکا د سولې پر نوي 
ګډ پالن کار کوي عکس

روسیه: تولید اورانیم فلزی توسط 

ایران غیرمسووالنه است

فساد در بودجۀ کویید۱۹ نگرانی 
سفارت امریکا را برانگیخت

خانواده کنشگر عربستانی: 

پیروزی بایدن به آزادی لجین کمک کرد 

شبیه پسرم؛ غم نامه هزاره ها که برای اولین
 بار درتاریخ سینمای جهان سروده شد 

حکومت موقت؛ 
مقدمه پیاده سازی الگوی نظام های منطقه یی

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

5

طالبان همزمان از طریق چندین دستگاه تبلیغاتی رسانه یی در تالش اقناع جامعۀ رسانه یی است، در حالی که در روان پریشی 
اجتامعی با باالبردن گراف ناامنی )استفاده وسیع از ماین های مقناطیسی( دست باال دارند. این طرف دستگاه های دولتی اما 
نه پالن تبلیغاتی الزم برای رشایط حاکم را دارند و نه سخنگویانی که پاسخ به سواالت مردم و رسانه ها را مسوولیت خود 

بدانند. این سخنگویان بیش از سخن گفنت که وظیفه شان است، به حاشیه های دفاتر سخنگویی شان گرفتارند.

  د اسیا زړه-استانبول بهیر د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نهم 

کې  دوشنبه  پازمېنه  تاجکستان  د  کې  وروستیو  مارچ  د  کانفرنس 

جوړېږي..

دستگاه تبلیغاتی دولت فاقد کدرهای موثر رسانه یی است

شـا گـم شـده اید و منی دانیـد کجـا بایـد برویـد! در جایی 
چـه  اطراف تـان  در  منی دانیـد  و  ایسـتاده اید  تاریـک 
چیزهایـی قـرار دارد و راه کجاسـت؟ ناگهـان بـرای ثانیه یـی 

کوتـاه، نـوری روشـن می شـود و تصویـری از...

تالش طالبان برای پیروزی در جنگ تبلیغاتی



 د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد 

حنیف امتر وايي، کابل او واشنګټن هوکړه 

سولې  د  به  کې  افغانستان  په  چې  کړې 

لپاره پر یوه نوي ګډ پان کار کوي.

ښاغيل امتر پنجشنبه کابل کې یوې خربي 

غونډې ته وویل، په دې پروسه کې د دواړو 

شاملې  ادارې  او  وزارتونه  اړوند  هېوادونو 

دي.

د  مرشۍ  په  جوبایډن  د  وړاندې  دې  له 

له  چې  و  کړی  اعان  ادارې  نوې  امریکا 

طالبانو رسه د دې هېواد شوې هوکړه چې 

تېر کال السلیک شوې له رسه ارزوي.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وايي، هېواد 

ښاغيل  کوي.  هرکلی  پریکړې  دې  د  یې 

او  امریکا  د  لخیره  به  ژر  »ډېر  وویل:  امتر 

افغان دولتونو ترمنځ د یوه ګډ پان پر رس 

په خربو او یوه جدي بهیر کې شامل یو. دا 

پروسه له تېرې شپې راهیسې پیل شوې او 

پروسه  په دې  پرمخ الړه يش.  به  په شدت 

کې د دواړو دولتونو له لوریو د دوی د ميل 

امنیت شواراګانې شاملې دي، او د سیاست 

جوړونې ټول مهم وزارتونه په دې ګې حضور 

لري.«

یاده دې وي چې له درې اونیو راهیسې په 

دوحه کې د افغانستان د اسامي جمهوري 

ترمنځ  پاوو  مرکچي  د  طالبانو  د  او  دولت 

هېڅ رسمي ناسته نه ده شوې.

دفر  سیايس  د  طالبانو  د  کې  دوحه  په 

ایران،  کې  موده  دې  په  مرشان  ځینې 

روسیې او ترکمنستان ته په سفرونو بوخت 

وو.

ترڅنګ یې د افغان دولت د مرکچي پاوي 

ځینې غړي هم بېرته کابل ته ستانه شوي.

دا په داسې حال کې ده چې طالبانو همدا 

کې  دوحه  په  وو،  ویيل  وړاندې  ورځې  دوه 

بین االفغاين مذاکرات به ژر بیا پیل يش. 

د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف امتر وایي، 

د یو یو شمېر هېوادونو سفیرانو او د نړیوالو 

بېلو غونډو  ټولنو له استازو رسه یې په دوو 

کې د سولې د بین االفغاين مذاکراتو د بیا 

پیلولو، د خپلو ژمنو عميل کولو ته د طالبانو 

په  کولو  پياوړي  د  بهیر  د  سولې  د  اړکولو، 

همکارویو  اقتصادي  او  سیايس  د  موخه 

زیاتول او په افغانستان کې د سولې د بهیر 

د  علاموو  د  نړۍ  اسامي  د  اړه  په  ماتړ  د 

پروګرامونو ماتړ پر رس خربې وکړې.

نړیوالې  د  چې  کوي  ټینګار  امتر  ښاغلی 

کې  افغانستان  په  استازي  ټولنې 

تاوتریخوالی غندي او د کمېدو غوښتنه يې 

کوي. نوموړی وایي:

»زموږ نړیوالو همکارانو یو وار بیا ټینګار وکړ 

چې طالبان باید له رسه د سولې مذاکراتو 

ته وريش، دا خربې له رسه پیل کړي، او که 

غواړي چې نړیواله ټولنه په دې یقین ولري 

نو  ته ژمن دي،  بهیر  چې طالبان د سولې 

باید هغه ژمنې چې د دوحې د هوکړې په 

بنسټ یې کړي، هغه باید تررسه کړي.«

عايل  مصالحې  د  افغانستان  د  مهال  ورته 

شورا مرش عبدالله عبدالله، د دې شورا دننه 

جوړولو  د  کمېسیون  د  ګوندونو  سیايس  د 

د  طالبانو  وویل،  کې  غونډه  خربي  تړاو  په 

سولې په اړه رسسخت دریځ نیولی.

دغه  طالبان  د  وینا  په  عبدالله  ښاغيل  د 

ګټه  کې  پرمختګ  بهیر  د  سولې  د  دریځ 

نه کوي. نوموړي  د سولې روان بهیر په اړه 

وویل: »کار دوام لري، اړیکې ال هم شته، په 

زموږ  دي،  نه  شوې  پرې  اړیکې  ډول  بشپړ 

پاوی الهم په دوحه کې شته. پیغامونه رد 

او بدل کیږي او د سیمې په کچه کار دوام 

کار شته.  هم  ټولنې رسه  نړیوالې  له  لري. 

نه  بنبست وي.  یو نسبي  یو چې  هیله من 

دایمي.«

تر اوسه طالبانو د افغانستان د بهرنیو چارو 

د  مرش  د  شورا  عايل  مصالحې  د  او  وزیر 

د  خو  ویيل،  دي  نه  څه  تړاو  په  څرګندونو 

ورځې  دوه  مجاهد  الله  ذبیح  ویاند  دوی 

دوی  چې  وو  ویيل  ته  يس  يب  يب  وړاندې 

د دوحې مذاکراتو ته ژمن دي او په وینا یې 

دا مذاکرات به ژر بیا پیلیږي. »بی بی سی«

 د اسیا زړه-استانبول بهیر د غړو هېوادونو 

د بهرنیو چارو وزیرانو نهم کانفرنس د مارچ 

وروستیو کې د تاجکستان پازمېنه دوشنبه 

کې جوړېږي.

ولسمرش  تاجکستان  د  مخې،  له  رپوټونو  د 

امام عيل رحامن او د هغه افغان سیال محمد 

ټلیفوين  ورځ  په  پنجشنبې  د  غني  ارشف 

اړیکو کې هوکړه کړې چې دواړه هېوادونه په 

ګډه د دې ناستې مرشي وکړي.

د ارګ فیسبوکپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی 

غني او مام عيل رحامن د دوه اړخیزه اړیکو پر 

پراختیا، د افغانستان د سولې پروسې او پر 

سیمه ییزو همکاریو هم وغږېدل: »همداراز 

د دواړو هېوادونو جمهوررئیسانو د اقتصادي، 

پراختیا  په  او رسحدي همکاریو  سوداګریزو 

ټینګار وکړ.«

د تاجکستان ولسمرش خپل افغان سیال ته 

د شانګهای همکاریو سازمان د بنسټېدو یا 

تاسیس ۲۰ کالیزې مراسمو کې د ګډون بلنه 

هم ور کړې، چې راتلونکې میاشت)مارچ(په 

ARG،تاجکستان کې جوړېږي.رسچینه

د اسیا زړه- استانبول بهري د ۲۰۱۱م عیسوي 

کال د نومرب په ۲ د ترکیې استانبول کې د 

افغانستان او ترکیې په نوښت جوړ شو.

د دې بهیر یوه موخه په افغانستان کې سوله 

او د دغه هېواد له څنګلوریو ګاوندیانو رسه 

اړیکي دي، چې پکې د ترهګرۍ، نشه يي 

وړلو  منځه  له  د  توندالرۍ  او  نېستۍ  توکو، 

لپاره الرې چارې لټول کېږي.

بله موخه  د اسیا زړه- استانبول بهري ناستو 

هم د سیمه والو هېوادونو په منځ کې د باور د 

زياتولو او په پرمختيايي چارو کې د همکاريو 

غښتيل کول دي.

د افغانستان پر ګاونډيو او سيمه ييزو هيوادونو 

رسبېره روسيه، هند، سعودي او عريب متحده 

امارات هم د استانبول بهري غړيتوب لري.

د  برتانيا،  ايالتونه،  متحده  امريکا  د  رنګه  دا 

اروپايي ټولنې ځينې غړي هېوادونه او ملګري 

ملتونه د دغه بهريه ماتړ کوي.

د  ګډونوال  نور  کنفرانس  هېواد  زړه  اسيا  د 

د ١٢  ګډون  په  ملتو  ملګرو  او  سارک  ناټو، 

سيمه ييزو او نړيوالو موسسو استازي دي.

ناستې)۲۰۱۱،  درې  بهیر  دې  د  تراوسه 

پر  کې  افغانستان  ترکیه،   )۲۰۱۹-۲۰۱۸

)۲۰۱۲(، قزاقستان کې پر )۲۰۱۳(، چین 

کې پر )۲۰۱۴(، پاکستان کې پر )۲۰۱۵(، 

پر  کې  اذربایجان  او   )۲۰۱۶( پر  کې  هند 

)۲۰۱۷( کال جوړې شوې دي. »بی بی سی«

العثیمین،  بن احمد  یوسف  مدنیت:  راه   

منشی عمومی سازمان همکاری های اسامی، 

و  هدفمند  ترورهای  ماین گذاری ،  سلسلۀ 

طی  که  را  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش 

چند روز گذشته باعث تلفات غیر 

محکوم  است،  شده  نظامیان 

کرد.

سازمان همکاری های اسامی به 

نقل آقای العثیمین در توییرش 

توقف  خواستار  او  که  نوشته 

فوری خشونت در افغانستان شد 

از  تا  همۀ طرف ها خواست  از  و 

به  یافنت  دست  جهت  تاش ها 

صلح و برقراری آتش بس حامیت 

کنند.

وی تاکید کرد که به جای توسل 

راه  تنها  مذاکرات  به خشونت، 

به  دست یابی  برای  پیرشفت 

پایدار  آشتی همه جانبه و صلح 

در افغانستان در چارچوب روند صلح به رهربی 

و تحت مالکیت افغان ها است. منشی عمومی 

بر  دیگر  یکبار  اسامی  همکاری های  سازمان 

همکاری این سازمان با افغانستان در راستای 

تامین صلح، امنیت و رشد تاکید کرد. همچنین 

نیز  اسامی  وزیران خارجۀ سازمان کشورهای 

در جلسه اخیرشان در ماه نوامرب سال ۲۰۲۰ 

در نایجریه به همبستگی برای تامین صلح در 

افغانستان تاکید کرده بودند.

از سویی هم، اتحادیۀ جهانی علامی مسلامن 

نیز روز شنبه )۱۸دلو( با نرش اعامیه  یی کشتار 

فعاالن  و  مدافعان  حقوق برش  علام،  هدفمند 

و »حمله  افغانستان محکوم کرده  در  را  مدنی 

بر غیرنظامیان را مخالف آموزه های متام ادیان 

آسامنی و قوانین جهانی« عنوان کرده بود.

این اتحادیه از علامی دینی در رسارس جهان 

خواسته بود که با »درنظرداشت 

رشیعت  اساسات  و  اصول 

و  جنگ  تداوم  اسامی« 

افغانستان  در  را  خون ریزی 

راستای  در  و  کرده  محکوم 

توقف  آتش بس،  برقراری 

در  جنگ  پایان  و  خشونت ها 

این کشور تاش کنند. هم زمان 

با آغاز رسمی گفتگوهای صلح، 

سطح خشونت ها نیز در کشور 

مقام های  است.  یافته  افزایش 

طالبان  گروه  همواره  حکومت 

عنوان  حمات  این  مقرص  را 

این  از  پیش  است.  کرده 

نیز  کابل  در  امریکا  سفارت 

گروه طالبان را متهم به انجام این حمات کرده 

و از این گروه خواسته بود که تا این حمات را 

متوقف سازند، اما گروه طالبان گفته اند که در 

این حمات دست ندارند.

راه مدنیـت: بعـد از نرش گـزارش ادارۀ بازرس 

ریاسـت جمهوری مبنـی بـر معرفـی ۲۳۲تـن بـه 

سـارنوالی بـه دلیل فسـاد در بودجـه کویید۱۹، 

نیـز  کابـل  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  سـفارت 

خواستار توقف فساد در افغاستان شد.

ایـن سـفارت روز جمعـه )۲۴دلـو( در واکنـش 

گفتـه  کرونـا،  ویـروس  بودجـه  در  اختـاس  بـه 

اسـت کـه ده هـا مقـام افغـان به دلیـل فسـاد در 

بودجـه کرونـا بـه سـارنوالی معرفی شـدند و این 

رضبـه  مالـی  لحـاظ  از  را  مـردم  قانون شـکنی 

می زنـد.

همچنیـن سـفارت امریـکا در ادامـه تاکیـد کـرد 

بـه خدمـات صحـی  ایـن عمـل دسرسـی  کـه 

را نیـز بـه تاخیـر انداخـت و فسـاد بایـد متوقـف 

شـود.

کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 

هفته گذشـته غـزال حارس، رییـس اداره بازرس 

ریاسـت جمهوری گفـت که در نتیجۀ بازرسـی از 

منابـع و بودجـه اختصـاص یافتـه برای مبـارزه با 

کرونـا از ۲۴والیـت تـا اکنـون ۲۳۲نفـر بـه اتهام 

فسـاد در بودجـه کوییـد۱۹ به سـارنوالی معرفی 

شـده اند.

بـازرس  اداره  رییـس  معلومـات  براسـاس 

شـامل  شـده  معرفـی  افـراد  ریاسـت جمهوری، 

روسـای  والـی،  معـاون  والـی،  معیـن،  وزیـر، 

ادارات ذیربـط و اعضـای کمیته هـای تدارکاتـی 

میـدان وردک،  نورسـتان،  هـرات،  می باشـند. 

سـمنگان،  غـور،  تخـار،  قندهـار،  بدخشـان، 

بغـان،  دایکنـدی،  بامیـان،  لوگـر،  خوسـت، 

قنـدز، پروان، ننگرهار، پکتیـا، بادغیس، رسپل، 

از  کاپیسـا  و  زابـل  جوزجـان،  بلـخ،  پکتیـکا، 

والیاتـی انـد کـه مـرصف بودجـۀ اختصاص یافته 

بـرای مبـارزه با کرونا در آن از سـوی اداره بازرس 

اسـت. شـده  بررسـی  ریاسـت جمهوری 

ایـن درحالـی اسـت کـه در نخسـتین روزهـای 

شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور، دولت بـرای هر 

والیـت مبلـغ مشـخصی را بـرای مبـارزه بـا ایـن 

از  گزارش هایـی  بعـدا  داد.  اختصـاص  ویـروس 

فسـاد و حیف ومیـل بودجۀ کوییـد۱۹ در والیات 

مختلـف از سـوی رسـانه ها منتـرش شـد.

رییس جمهـور غنـی در آن زمـان، ادارۀ بـازرس 

ریاسـت جمهوری را وظیفـه داد تا متام ادعاهای 

فسـاد در مـرصف بودجـۀ کرونـا را بررسـی کنـد. 

همچنـان دولـت بعد از نشسـت جینوا سیاسـت 

تاکنـون  و  گرفتـه  جـدی  را  فسـاد  بـا  مبـارزه 

چندیـن تـن از مسـووالن حکومتـی و همچنیـن 

سـه سـناتور را بازداشـت کرده  است. سـنارتوران 

بازداشت شـده در محکمـه ابتدایـی هرکـدام بـه 

۱۰سـال و یک مـاه زنـدان و پرداخـت ۴۰هـزار 

دالـر امریکایـی جریمـه محکـوم شـده اند.

طـرح  می گویـد  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

حکومـت موقـت بـه معنـای بازگشـت بـه گذشـته و طـرح فروپاشـی 

حکومت هـای  کـه  داده  نشـان  تاریخـی  تجربه هـای  اسـت.  نظـام 

موقت پس از فروپاشی نظام ها تشکیل شده است.

محمدباقـر  سـالیاد  اولیـن  در  )۲۴دلـو(  جمعـه  روز  دانـش  آقـای 

محقـق، فرزنـد محمـد محقـق، رهـرب حـزب وحـدت اسـامی مـردم 

افغانسـتان بـر حفـظ انسـجام سیاسـی و تحکیـم وحـدت ملـی در 

راسـتای رسـیدن بـه صلـح تاکیـد منـوده و گفـت که هر نوع شـگاف 

سیاسـی، اجتامعـی و زبانـی در کشـور خطرناک تر از جنگ اسـت و 

کشـور را در پرتـگاه فروپاشـی قـرار می دهـد.

معـاون دوم ریاسـت جمهوری افـزود کـه تـدوام نظـام سیاسـی فعلی 

و قانـون اساسـی کشـور ضامـن بقـا و صلـح پایدار در کشـور اسـت. 

همچنـان وی بیـان کـرد کـه اگـر روند صلح بـه انحال نظـام کنونی 

و ملغـای قانـون اساسـی منجر شـود، صلـح پایدار تامین منی شـود؛ 

بـل خشـونت به شـکل دیگر ادامـه خواهـد یافت.

نظـام کنونـی  انحـال  کـه  تاکیـد داشـت  ادامـه  در  دانـش  آقـای 

به معنـای وادارکـردن مـردم بـه پذیـرش »امـارت اسـامی« یـا نظـام 

مـورد نظـر طالبـان خواهـد بـود، اما ایـن نظام مـورد پذیرش مـردم و 

کشـورهای منطقـه نیسـت. همچنیـن او ترصیـح کرد که امـروز متام 

منابـع خارجـی و داخلـی آگاه هسـتند کـه پـس از رهایـی زندانیـان 

و حکومـت  اسـت  یافتـه  و خشـونت شـدت  طالبـان جنـگ  گـروه 

اقدامـات شـجاعانه یی را در رونـد صلـح برداشـته، امـا ایـن گـروه هر 

روز رشایـط جدیـدی را بـرای مذاکـرات صلـح مطـرح می کننـد.

معـاون ریاسـت جمهوری اذعـان داشـت کـه مذاکـرات دوحـه بیـن 

هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت و طالبـان در حالـت نسـبی »بن بسـت« 

قـرار گرفتـه و هیـات مذاکره کننـدۀ گـروه طالبان مرصوف سـفرهای 

سیاسـی بیرونی شـان هسـتند.

آقـای دانـش فرصـت کنونـی را بـرای تامیـن صلح 

در کشـور »طایـی« عنـوان کـرد، امـا گفـت کـه 

خشـونت و جنـگ در کشـور افزایـش یافتـه اسـت 

و تعهداتـی را کـه امریـکا و طالبـان بـرای کاهـش 

خشـونت ها داده بودنـد، عملـی نشـده اسـت.

وی بـا اشـاره در مـورد آزادی زندانیان گروه طالبان 

براسـاس فیصلـه لوی جرگـه  گفـت کـه حکومـت 

مشـورتی صلـح ۴۰۰ زندانـی گـروه طالبـان را آزاد 

کـرد، امـا وعـده کاهـش خشـونت تحقـق نیافـت. 

همچنـان عملـی نشـدن تعهـدات ایـن گـروه در 

قبال کاهش خشـونت ها را پرسـش برانگیز خوانده 

بـه میـدان  اکـر زندانیـان رهاشـده  و گفـت کـه 

از  بخشـی  در  او  همچنیـن  بازگشـته اند.  نـربد 

صحبت هایـش خطـاب بـه هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت گفـت که در 

هـر لحظـه و زمان آماده مذاکره باشـید. این گفته هـا در رشایط بیان 

می شـود کـه هفته گذشـته شـامری از اعضـای هیـات مذاکره کنندۀ 

دولـت بـرای انجـام وظایـف شـخصی  بـه کابـل برگشـته اند. وزرات 

دولـت در امـورد صلـح گفتـه کـه آنهـا پس از رسـیدگی به مشـکات 

شخصی شـان دوبـاره بـه دوحـه برخواهـد گشـت.
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کوي
سازمان همکاری های اسالمی: 

خشونت در افغانستان باید فورا متوقف شود

فساد در بودجۀ کویید۱۹ نگرانی سفارت امریکا را برانگیخت

دانش: طرح حکومت موقت به معنای بازگشت به گذشته و فروپاشی نظام است

تاجکستان به د اسیا زړه-
استانبول بهیر غونډې کوربه وي

طالبان باید روابط خود را با گروه های تروریستی قطع كنند
استولتنربگ؛ دبیر کل ناتو می  افزاید: این روزها ما شاهد سطوح غیرقابل قبول خشونت طالبان از جمله علیه داکرتان، قضات و روزنامه نگاران هستیم. وی می  گوید: »ما   
برای جلوگیری از ۱۱سپتمرب دیگر به افغانستان رفتیم. ما این کار را انجام داده ایم. اکنون هر راهی را که انتخاب کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که افغانستان دیگر هرگز 

پایگاه تروریزم نخواهد بود.«



تالش طالبان برای پیروزی در جنگ تبلیغاتی

دستگاه تبلیغاتی دولت فاقد کدرهای موثر رسانه یی است

طالبـان از روزی کـه به عنـوان یـک گـروه سـی نفره و بـه گـامن 

خودشـان اصاح گـر، در سینگسـار قندهـار ظهـور کردنـد، تـا 

کنـون کـه ادعـای حکومت اسـامی دارنـد، تغییرات زیـادی را 

پشـت رس گذاشـته اند. از تغییـر در ایدیالـوژی  گرفتـه تـا تغییر 

در روش هـای جنگـی. 

هـر کدام از این تغییرات، نیازمند بررسـی جداگانه و پژوهشـی 

مسـتقل اسـت، اما یکـی از مواردی کـه این روزهـا و هم زمان با 

مذاکرات صلح، بیشـر به چشـم می خورد، اسـتفادۀ طالبان از 

روش هـای جنـگ تبلیغاتی و بازی های روانی اسـت.

 ، »االمـاره«  انرنتـی  پایگاه هـای  ماننـد  سـایت  ده هـا  ایجـاد 

»صـدای جهـاد«، »امـارت اسـامی«، »مجلـة الصمـود«، »رادیـو 

جهـاد«  »سـنگر  »داراالفتـاء«،  پانـه«،  وب  »اسـام  رشیعـت«، 

منبـع  به روزتریـن  و  مهم تریـن  به عنـوان  حقیقـت«  »مجلـه  و 

و  سـخنگویان  اسـتفادۀ  همین طـور  و  طالبـان  اطاع رسـانی 

جنگجویـان طالبـان از رسـانه های اجتامعـی و عملکـرد هـر 

جنگجـوی طالـب بسـان یـک رسـانه، خـود نشـانه  یی اسـت 

از بهره گیـری خـوب طالبـان از ابزارهـای مختلـف در راسـتای 

ایجـاد جنـگ تبلیغاتـی و بـازی روانـی.

قدرت گیـری طالبـان تنهـا در اسـتفاده از ابزارهـا بـرای جنـگ 

تبلیغاتـی نیسـت، بـل تاکتیک هـا و روایت سـازی طالبـان نیـز 

قابـل توجـه و تامـل اسـت. طالبـان به خوبـی بـر تاکتیک های 

جنـگ تبلیغاتـی و بـازی روانی مسـلط شـده اند و می توانند در 

مـواردی، دولـت را نیـز بـه چالش بکشـند.

به عنـوان منونـه می تـوان از پیامی کـه طالبان خطـاب به مردم 

و کنگـرۀ امریکا در سـال ۲۰۱۸ ارسـال کردنـد، یاد کرد. 

طالبـان دقیقـا پـس از ارایـۀ گزارشـاتی مبنـی بـر کشته شـدن 

غیرنظامیـان از سـوی طالبـان، اقـدام بـه ارسـال یـک پیـام بـه 

امریـکا  از  پیـام  ایـن کشـور کردنـد و در آن  امریـکا و کنگـرۀ 

خواسـتند تـا بـه اشـغال افغانسـتان پایـان بدهـد و همین طـور 

خـود را بـه عنـوان کسـانی کـه حـق ایجـاد حکومـت دارنـد، 

معرفـی کردنـد. ارسـال چنیـن پیامـی در تقویـم سیاسـی آن 

زمـان، خـود نشـانه  یی بـود از زمان شناسـی طالبـان در ارسـال 

پیام هـا.

مـورد آخـر از قـدرت طالبـان در بازی هـای روانـی، سـفرهای 

منطقه  یـی طالبـان اسـت. طالبـان هم زمـان بـا اعـام دولـت 

بایـدن مبنـی بـر بازنگـرِی توافـق دوحـه، سـفرهای منطقه  یـی 

خودشـان را آغـاز کردنـد و با این سـفرها، به نوعی بـرای امریکا 

زیرپاگذاشـنت  صـورت  در  اینکـه  پیـام  کردنـد؛  مخابـره  پیـام 

تعهـدات دوحـه از سـوی امریـکا، طالبـان می تواننـد حامیـان 

کـه  هامن طـور  کننـد.  جـذب  خودشـان  بـرای  منطقه  یـی 

طرفـداری از دولـت موقـت، آن هـم در روسـیه کـه می توانسـت 

بـه عنـوان یک بدیل بـرای دولت افغانسـتان مطرح شـود، خود 

حامـل پیـام دیگـری بـرای دولت افغانسـتان بـود؛ پیامی مبنی 

بـر اینکـه طالبـان می تواننـد از کشـوری کـه حامی افغانسـتان 

انگاشـته می شـود، پیـام دولـت موقـت را ارسـال کننـد.

همـۀ این موارد نشـان می دهـد که طالبـان در بازی های روانی 

و جنـگ تبلیغاتـی، قـدرت روزافزونـی یافته انـد، قدرتـی که چه 

بسـا در مـواردی، از قـدرت دولـت در عرصـۀ جنـگ تبلیغاتـی و 

روایت سـازی، پیشـی بگیـرد. بـه همیـن جهـت الزم اسـت در 

مـورد ابعـاد این قـدرت طالبان و روش های مقابله با آن، بیشـر 

تأمـل کرد.

جنگ تبلیغاتی قوی تر از دولت 

طالبـان بـا اسـتفادۀ بهینـه و مطلـوب از رسـانه های اجتامعی، 

و  شـب نامه ها  و  اعامیه هـا  نـرش  مسـاجد،  خربگزاری هـا، 

از  تبلیغاتـی خـود  در جنـگ  مجـازی،  فضـای  به صـورت کل 

گرفته انـد. پیشـی  دولـت 

اسـدالله ندیـم، کارشـناس امور نظامی و سیاسـی، بـر این باور 

اسـت کـه طالبـان، در جنـگ تبلیغاتـی خـود دسـت باالتـری 

ندیـم،  آقـای  بـاور  بـه  دارنـد.  افغانسـتان  دولـت  بـه  نسـبت 

هـم سـخنگویان طالبـان و هـم فعـاالِن آنهـا در عرصـۀ رسـانه، 

به خوبـی می تواننـد پیام هـای ایـن گـروه را منتقـل کننـد. چـه 

بسـا کـه گاهـی یـک رسبـاز و جنگجـوی معمولـی طالبـان، 

می توانـد ایـن وظیفـه را بـه عهـده گرفتـه و پیـام طالبـان را بـه 

صـورت شـفاف، بـرای مـردم انتقـال دهـد.

مخاطب شناسی بهرت

یکـی از نقـاط قـوت طالبـان در جنگ تبلیغاتی، شـناخت بهر 

از مخاطـب اسـت. آنـان مخاطبـان بومـی را بهـر از دولـت و یا 

نیروهـای خارجـی می شناسـند و می تواننـد پیـام خـود را بـر 

اسـاس ارزش هـا و باورهای مخاطبان شـان توزیـن کنند. وقتی 

نیروهـای ایتـاف بـرای روستانشـینان جنـوب از دموکراسـی، 

حقـوق بـرش و ارزش هـای لیربالـی کـه بـرای مـردم بومی محل 

نـه قابـل ارزش بـود و نـه هـم قابـل شـناخت، سـخن می زدنـد، 

طالبـان از ارزش هایـی چـون اسـام، جهـاد و مبـارزه بـا کفـر 

سـخن بـه میـان می آوردنـد، ارزش هایـی که هم بـرای مخاطب 

قابـل شـناخت بـود و هـم مهـم. بـه گفتـه آقـای ندیـم، یکـی از 

نقـاط قـوت طالبـان، شـناخت آن هـا از منطقـه اسـت و طالبان 

می تواننـد بـه خوبی )تـوازن منطقه یی( را حفظ کننـد. طالبان 

بـه خوبـی مـردم روسـتاها و مخاطبـان خـود را می شناسـند و 

می داننـد کـه کـدام پیـام را و بـا چـه راهـکاری، بـه مخاطبـان 

خـود منتقـل کننـد. مخاطب  شناسـِی طالبـان و شـناخت آن ها 

از منطقـه، مـورد توجـه کارشناسـان و مشـاوران امریکایـی هـم 

قرار گرفته اسـت؛ از جمله توماس جانسـن، اسـتاد در دانشگاه 

نیرویـی دریایـی امریـکا و نویسـندۀ کتـاب روایت هـای طالبان. 

آقـای جانسـن در ایـن کتـاب که توسـط فـردوس کاوش ترجمه 

شـده، بـر ایـن باور اسـت کـه طالبان بـه دلیل شـناخت بهری 

جنـگ  در  داشـته اند،  محل شـان  مـردم  و  مخاطبـان  از  کـه 

تبلیغاتی و روایت سـازی، دسـت باالتر و قدرت بیشـری نسـبت 

بـه نیروهـای ایتاف داشـته  باشـند.

استفاده از ابزارهای موثر برای انتقال پیام 

یکـی دیگـر از نقـاط قـوت طالبـان در انتقـال پیـام و جنـگ 

تبلیغاتـی، اسـتفادۀ موثـر آنـان از ابزارهایـی اسـت کـه بـرای 

مخاطـب شناخته شـده اسـت. طالبـان نـه تنها کـه در محتوای 

پیام شـان از مفاهیمـی شناخته شـده بـرای مخاطـب اسـتفاده 

می کننـد، بـل در ابـزار انتقـال پیـام هـم همیـن نکتـه را لحـاظ 

می کننـد.

)روایت هـای  کتـاب  مرجـم  و  روزنامه نـگار  کاوش،  فـردوس 

طالبـان( می گویـد که طالبـان از ابزارهایی همچون شـب نامه، 

نعت های مذهبی، شـعر و بلندگوی مسـاجد اسـتفاده می کنند 

کـه این ابزارها نسـبت بـه ابزارهایی که دولت اسـتفاده می کند 

)مانند پوسـر، تلویزیون و ...( موثریت بیشـری داشته و باعث 

شـده کـه مرشوعیـت محلی طالبان، بیشـر تقویت شـود.

جنگ ترکیبی 

طالبـان علیـه دولـت، جنگـی ترکیبـی راه انداخته انـد. جنـگ 

ترکیبـی راهـربد نظامی پیچیده  یی اسـت کـه در آن، روش های 

جنـگ  سـایربی،  جنـگ  نامتعـارف،  جنـگ  متعـارف،  جنـگ 

روانـی، جنـگ دیپلوماتیـک و جنـگ اطاعاتـی اسـت.

زاهـد آریـا، کاندیدای دکتورای دفاع و مطالعات اسـراتژیک، با 

اشـاره بـه تعریـف جنـگ ترکیبـی و انـواع آن، بـر این باور اسـت 

کـه ایـن گونـه جنـگ ، امـروزه از سـوی گروه هـای شورشـی و 

دولت هـا اسـتفاده می شـود. 

بـه بـاور آقـای آریـا، طالبـان جنـگ متعـارف، جنـگ نامتعـارف، 

جنـگ دیپلوماتیـک و جنگ روانی فعالـی دارند و تنها زمینه  یی 

کـه می تـوان گفت طالبان در آن قوی نیسـتند، جنگ سـایربی 

است.

آقـای آریـا بـر ایـن بـاور اسـت کـه طالبـان در جنـگ تبلیغاتـی 

خـود، چنـد هـدف عمـده را دنبـال می کننـد:

خارجـی:  نیروهـای  شکسـت  و  خـود  پیـروزی  دادن  نشـان 

طالبـان در تاشـند تا بـا اسـتفاده از فضای مجـازی و ابزارهای 

تبلیغاتـی، خـود را پیروز میـدان نربد با نیروهای خارجی نشـان 

دهنـد. طالبـان در پـی آن هسـتند تـا توافـق دوحـه را به عنوان 

پیـروزی خـود قلمداد کنند و چنین پیام رسـانی کننـد که آن ها 

توانسـته اند نیروهـای خارجـی را از افغانسـتان بیـرون براننـد.

نشـان دادن چهره یـی متفـاوت از خـود: طالبـان می خواهنـد 

بـا سـفرهای منطقه  یـی خـود، چهره  یـی متفـاوت از خود نشـان 

دهنـد. آنـان می خواهنـد نشـان دهنـد کـه دیگـر طالـب سـال 

زنـان، حقـوق  امـوری همچـون حقـوق  بـه  و  نیسـتند   ۱۹۹۶

اقلیت هـا، جامعـۀ مدنـی و تعامل با کشـورهای همسـایه ارزش 

می گذارنـد.

تـرور شـخصیت های مهـم جامعه: طالبـان برای ایجاد وحشـت 

از  می کننـد،  جامعـه  موثـر  شـخصیت های  تـرور  بـه  اقـدام 

روشـنفکران و اصحـاب رسـانه گرفتـه، تـا روحانیـون میانـه رو. 

طالبـان بـا ایـن کار خـود می خواهنـد نشـان دهنـد کـه قـادر 

بـه حـذف مخالفـان فکـری خـود بـوده و می تواننـد آنـان را ترور 

. کنند

طالبان و استفاده از نوستالژی

طالبـان بـه خوبـی می تواننـد از نشـانه ها و خاطـرات مشـرک 

گذشـته و خاطراتـی کـه مـردم نوعـی وابسـتگی و دلبسـتگی 

بـه آنهـا دارنـد، در راسـتای تبلیغـات خودشـان اسـتفاده کنند. 

یکـی از شـگردهای طالبـان همیـن اسـت کـه آنان خودشـان را 

ادامـۀ جهـاد مسـلامنان علیـه شـوروی توصیـف می کننـد. آنان 

خودشـان را مجاهدینـی توصیـف می کننـد کـه در مقابـل کفـر 

جهـاد می کننـد، بسـان آبـا و اجدادشـان کـه علیـه شـوروی و 

انگلیـس جهـاد کردند.

 مطمینـا کـه خاطرات سـال های جهاد و پیروزی  مسـلامنان در 

بیـرون شـدن شـوروی و همین طـور پیـروزی افغان هـا در جنگ 

اول افغان - انگلیـس، بـه نوعـی باعـث ایجـاد غـرور ملـی و حس 

نوسـتالژیک می شـود. طالبان با اسـتفاده از تبلیغات گسرده، 

خودشـان را هـم ذات بـا مجاهدیـن سـال های جهـاد و جنـگ 

افغـان انگلیـس توصیف می کننـد. عزیز نیکیـار، روزنامه نگار 

و کارشـناس رسـانه، بر این باور اسـت که طالبان با مقایسـۀ 

خودشـان بـا مجاهدیـن علیـه شـوروی و انگلیـس، بـه نوعی 

خودشـان را بخشـی از تاریخ بیگانه ستیز افغانستان توصیف 

کـرده و خـود را بـا سـنت و عـرف مـردم گـره می زننـد، سـنت 

و عرفـی کـه بـرای مـردم جـذاب بـوده و صـد البتـه بـاارزش 

است.

طالبان و تغییر تدریجی یک روایت

طالبـان پـس از توافـق دوحـه، تـاش کرده انـد کـه در برخی 

اعامیه هـا و تبلیغات خـود تغییراتی بیاورنـد. به عنوان منونه 

آنچـه پیـش از توافـق دوحـه در صحبت هـا و اعامیه هـای 

نیـروی  بـا  مبـارزه  می کـرد،  پیـدا  منـود  بیشـر  طالبـان 

اشـغال گر و اسـتعامر بـود، امـا پـس از توافق دوحـه، طالبان 

همچـون  کلیدواژه هایـی  از  بیشـر  کـه  می کننـد  تـاش 

»دولـت دست نشـانده«،  »دولـت فاسـد« یـا »ادارۀ کابـل« و 

»ادارۀ برآمـده از تقلـب« اسـتفاده کننـد. 

عزیـز نیکیـار می گویـد کـه طالبـان، پـس از توافـق دوحـه 

بـا  مبـارزه   بـر  مبنـی  آن هـا  روایـت  دیگـر  آنکـه  به دلیـل  و 

اشـغال گران، کارآیـی و قـدرت جذب ندارد، بـه همین جهت 

در پـی آن هسـتند تـا جنـگ و بـه تعبیـر خودشـان )جهـاد(

شـان را علیـه دولـت دست نشـانده و دولـت تقلبـی توصیـف 

. کنند

دولت چه باید کند؟

آنچـه از گزارش هـا و پژوهش هـای متعـدد بـر می آید، دسـت 

بـاالی طالبـان در جنـگ تبلیغاتی شـان اسـت، امـا سـوال 

ایـن اسـت کـه چگونـه بایـد در مقابل ایـن جنـگ تبلیغاتی، 

اسـراتژی ضـد تبلیغاتـی طرح ریـزی کـرد و نه تنهـا کـه بـه 

دفـاع از موضـع جمهوریـت برخاسـت، بـل بـا روایت سـازی و 

تبلیغـات گسـرده، بـر مواضع فکـری و روایی طالبـان حمله 

کرد؟

عزیـز نیکیـار بـر ایـن بـاور اسـت کـه دولـت، بایـد عمـاً دو 

پالیسـی را بـه صـورت هم زمـان در نظـر بگیـرد

ایجـاد اسـراتژی معیـن و مشـخص رسـانه  یی در جنـگ   -

تبلیغاتـی بـا طالبـان: دولـت افغانسـتان بایـد بـرای جنـگ 

اسـراتژی  و  کـرده  روایت سـازی  طالبـان،  بـا  تبلیغاتـی 

مشـخصی، بـرای تقابـل بـا آنـان بسـنجد. بـه بـاور نیکیـار 

آنچـه تـا کنـون از جنـگ تبلیغاتـی دولـت دیده شـده اسـت، 

بیشـر رفتارهـای سـلیقه  یی بوده اسـت تـا عمکرد بر اسـاس 

اسـراتژی و طرح هـای معیـن و کارآمـد. به همیـن جهت نیز 

در برخـی مـوارد، جنـگ تبلیغاتـی دولت ره به جایـی نربده و 

کامـا ضعیـف منـودار شـده اسـت.

بـرای دولـت،  نیـاز  از کـدر متخصـص: دومیـن  اسـتفاده   -

اسـتفاده از کدرهـای متخصـص اسـت. اسـتفاده از کدرهـا 

و کسـانی کـه دارای سـواد رسـانه  یی بـوده و بـا روش هـای 

ارتباطاتـی و تاثیرگذاری آشـنا باشـند، به خوبـی می تواند در 

ایجاد اسـراتژی تبلیغاتی و پیـروزی در جنگ تبلیغاتی موثر 

باشـد. افـرادی کـه هـم رسـانه را بشناسـند و هـم شـناخت 

خوبـی از مـردم بومـی داشـته باشـند، و همین طـور بتواننـد 

یـک پیـام را بـه صـورت موثـر و البتـه جـذاب، بـه مخاطبـان 

منتقـل کننـد، بـه شـدت مـورد نیـاز بـوده و بایـد از چنیـن 

کـدری در جنـگ تبلیغاتـی اسـتفاده کـرد. 

در حـال حـارض چنین افـراد ورزیده در وزارت هـای امنیتی و 

دفاعـی حضور ندارنـد و دسـتگاه های مطبوعاتی و تبلیغاتی 

دولـت هـم در بخـش ملکـی و هم امنیتـی، از فقـدان افراد و 

کدرهـای باسـواد رسـانه یی و آشـنا بـه بازی هـای روانـی رنـج 

می برنـد و کامـا فلـج اسـت. ایـن را می تـوان از فعال بـودن 

سـخنگویان طالبان در ٢4سـاعت و نیز پاسخ دادن به موقع 

آنـان بـه خربنـگاران کامـا احسـاس کـرد. بـه گفتـه برخـی 

خربنـگاران، بعضـی از سـخنگویان حکومتـی در ٢4سـاعت 

کـه هیـچ، در 48سـاعت هـم گاهـی قابل دسـرس نیسـتند 

و پاسـخ منی دهنـد. برخـورد سـلیقه یی و گاهـی تیم بـازی و 

رفیق بـازی ایـن دسـتگاه ها و در پـی آن پراکندگـی و عـدم 

مترکـز، فرصـت بیشـر را بـرای بـازی روانـی طالبـان خلـق 

کـرده اسـت. هیـچ اقـدام موثـر، حرفه یـی و ضـد تبلیغـی از 

سـوی این هـا وجـود نـدارد وگرنـه بایـد با ایـن همـه امکانات 

و ظرفیت هـای هنگفـت و گسـردۀ دولتـی، بُـرد تبلیغاتی در 

جنـگ روانـی از آن دولـت می بـود.

افـزون بـر ایـن و نیـز گرم شـدن جنـگ تبلیغاتـی طالبـان که 

هم زمـان شـده بـا رسدشـدن میـز مذاکـرات قطـر و مشـغول 

شـدن طالبـان به سـفرهای منطقه  یـی، گرمی روزافـزون این 

جنـگ نتیجه  یـی نـدارد جز ایجـاد ناامنـی در افـکار عمومی 

شـهروندان؛ شـهروندان خسـته از جنگـی کـه چشـم امید به 

نـدای صلـح دوختـه  بودند، نـه صداهـای تبلیغاتی.

***

واکسیناسیون 60 درصد مردم کشور تا اواخر 2022
وزارت صحت: »تا اواخر ۲۰۲۲ میالدی ۶۰درصد از مردم واکسین کرونا دریافت خواهند کرد.«  

وزارت صحت اعالم کرد که هندوستان ۵۰۰هزار دوز واکسین کرونای رشکت آسرتازنکا را به این کشور کمک کرده، اما تا زمانی که این واکسین از سوی سازمان جهانی صحت تایید نشود، تطبیق آن در افغانستان 
آغاز نخواهد شد. بنا بر معلومات این وزارت تا پایان سال ۲۰۲۲ میالدی ۶۰ درصد مردم افغانستان در برابر کرونا واکسین خواهند شد.

یادداشت

طــرح تشــکیل حکومت هــای موقــت معمــوال در جاهایــی مطــرح 
می شــود کــه هــرج و مــرج حاکــم بــوده، حکومتــی وجــود نداشــته و یــا 
اگــر حکومتــی وجــود داشــته، رهبــران آن دیکتاتــور و خودکامــه 
ــزاب،  ــی، اح ــی داخل ــاس ارادۀ جمع ــر اس ــاالت ب ــن ح ــد. در ای بوده ان
ــور از  ــرای عب ــی ب ــوذ اجتماع ــای پرنف ــی و چهره ه ــای سیاس گروه ه
ــان  ــه می ــت ب ــت موق ــرج، طــرح حکوم ــرج و م ــا ه ــور ی ــک دیکتات ی
آمــده؛ یــا بــه درخواســت جامعــه جهانــی چنیــن طرحــی مــورد بررســی 

قرار گرفته است. 
ــه کشــور بحــران زده  ــن اســت ک ــت، اصــل اساســی ای ــر دو حال در ه
بــه ســوی نظــام دموکــرات و مــورد قناعــت عمــوم شــهروندان هدایــت 
ــی  ــای موفق ــرقی از نمونه ه ــور ش ــا و تیم ــورهای کمبودی ــردد. کش گ
هســتند کــه توانســتند نظامــی مقبــوِل شــهروندان خویــش، پایه گــذاری 

کننــد.
و  داخلــی  اجمــاع  یــک  در  پیــش  بیست ســال  نیــز  افغانســتان 
بین المللــی حکومــت موقــت تشــکیل داد. بعــد از آن حکومــت انتقالــی 
و چهــار دوره حکومــت انتخابــی را بــا مشــارکت شــهروندان تجربــه کرد. 
بــا آن هــم مدتی ســت کــه طــرح تشــکیل حکومــت موقــت بــار دیگــر 
ــی  ــوان مدع ــه عن ــان ب ــد طالب ــت. هرچن ــاده اس ــا افت ــر زبان ه ــر س ب
قــدرت، به صــورت روشــن ایــن مســاله را تاییــد نکــرده، امــا صحبــت 
ــن  ــان ای ــه نمایندگــی از طالب ــی گروه هــا و چهره هــای سیاســی ب نیابت
ــه  ــم ک ــت بدانی ــن رو، خوبس ــرده. از ای ــده ک ــی پیچی ــوع را کم موض
اساســا طــرح حکومــت موقــت از کجــا آب می خــورد؟ آیــا بــا تشــکیل 
ــن  ــای ای ــود؟ پیامد ه ــم می ش ــتان خت ــگ افغانس ــت جن ــت موق حکوم

طــرح چیســت؟ 
بارهــا ثابــت شــده کــه طالبــان اراده و خواســت روشــن نــدارد. کشــتاری 
ــول و  ــج اص ــا هی ــد ب ــام می ده ــام خواهی انج ــعار اس ــه ش ــه ب ک
ــکیل  ــنده تش ــان نویس ــه گم ــدارد. ب ــی ن ــامی هم خوان ــدات اس معتق
ــای  ــکار گروه ه ــه ابت ــت و ن ــان اس ــرح طالب ــه ط ــت ن ــت موق حکوم
سیاســی داخلــی. طالبــان حتــی در بیست ســال گذشــته همچــو 
ایده یــی را به صــورت جــدی مطــرح نکــرده اســت. عقــل ســلیم حکــم 
ــان در منطقــه بیــش از یــک گــروه جنگجــو نقــش  ــد کــه طالب می کن
ــد  ــذا ایــن طــرح، زاده تفکــر حلقــات کان منطقه  یــی می توان ــدارد. ل ن

باشــد.
ــای  ــی آن، در جغرافی ــدل غرب ــوص م ــک و به خص ــت دموکراتی حکوم
ــم  ــی حاک ــک صدای ــه ت ــی ک ــی نیســت. در جغرافیای ــام مقبول ــا، نظ م
ــان، آزادی  ــوق زن ــن حق ــهروندان، تامی ــوق ش ــه حق ــرام ب ــت، احت اس
ــاب  ــق حس ــاری مطل ــک ناهنج ــانه های آزاد، ی ــتن رس ــان و داش بی
می شــود. بــه بیــان واضــح، نــوع نظــام کثرت گــرا در افغانســتان بــرای 
ــر قابــل هضــم اســت.  ــو و غی بســیاری از ســکانداران منطقــه خــار گل
شــهروندان بســیاری از کشــور های منطقــه از حقــوق اساسی شــان 
ــان  ــک آرم ــان ی ــا آزادی بی ــگان آن ه ــان و نخب ــرای زن ــد. ب محرومن
اســت. زبــان اقلیت هــا بســته و عمــا مــورد تبعیــض قــرار می گیرنــد. 
بــرای مثــال در افغانســتان مصاحبــه رســانه ها بــا چهره هــای سیاســی–

اجتماعــی یــک پدیــده معمــول اســت، امــا ســواالت مجــری تلویزیــون 
طلــوع از محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجــه جمهــوری اســامی، بــرای 
ایرانی هــا غیــر معمــول بــود. نخبــگان خارج نشــین ایرانــی آن مصاحبــه 
را الهام بخــش توصیــف کردنــد، امــا دســتگاه حاکــم جمهــوری اســامی 
ــی آزادی  ــد نشــان داد. بســیاری از شــهروندان ایران ــه آن واکنــش تن ب
ــوب  ــدل خ ــک م ــوان ی ــه عن ــتان را ب ــوق بشــر در افغانس ــان و حق بی
ــرکوب  ــگ س ــی بی درن ــت جمع ــن خواس ــا چنی ــد، ام ــی می خواهن غرب

می شــود. 
ــوق  ــان و حق ــراغ آزادی بی ــد، چ ــگاه کنی ــعودی ن ــتان س ــه عربس ب
ــی و  ــی، عقیدت ــان سیاس ــان مخالف ــوش و ده ــان، خام ــا و زن اقلیت ه
فعالیــن آزادی بیــان به صــورت تاریخــی مهــر و مــوم اســت. وضعیــت 
ــه در  ــا ک ــه تنه ــا ن ــا و اقلیت ه ــا، هزاره ه ــد، بلوچ ه ــتان را ببینی پاکس
ــورد ســتم  ــت کمــاکان م ــل از طــرف دول ــد، ب ــگاه ندارن حکومــت جای

هســتند..
کشــورهای عربــی )به خصــوص عربســتان ســعودی( و کشــورهای 
دیگــر چــون پاکســتان و حتــی ایــران می خواهنــد دوســت و هم کاســه 
ــته  ــکا داش ــبیه امری ــی ش ــد حکومت ــا نمی خواهن ــند؛ ام ــکا باش امری
ــکان داران  ــر س ــه از نظ ــت ک ــن اس ــز همی ــر نی ــت ام ــند. واقعی باش
کشــورهای منطقــه، موجودیــت یــک نظــام مردم ســاالر در افغانســتان 
منبــع الهــام بــرای ملت هاشــان می شــود و بقــای آن هــا را بــه صــوت 

ــد. ــد می کن ــتقیم تهدی مس
ــرح  ــا ط ــه ب ــورهای منطق ــد. کش ــد آم ــان نخواه ــه می ــح ب ــذا صل ل
ــتان  ــود در افغانس ــام موج ــازی نظ ــی بدیل س ــت در پ ــت موق حکوم
اســت. آن هــا عده  یــی را در افغانســتان مجــذوب ســاخته اند. ســفرهای 
ــه کشــورهای منطقــه در همیــن راســتا صــورت  چهره هــای سیاســی ب
ــل  ــیون و تموی ــک سیاس ــا تحری ــه ب ــورهای منطق ــت. کش ــه اس گرفت
ــد آورد،  ــت را روی کار خواهن ــت موق ــت حکوم ــان، در گام نخس طالب
ولــی تــا فروپاشــی همیــن نظــام و تحمیــل یــک حکومــت دیکتاتــوری 

ــد نشســت.  ــا نخواهن ــادگی از پ ــه س در افغانســتان ب
بــی پــرده بایــد گفــت کــه ایــن طــرح، چــوب الی چــرخ حکومــت داری 
بــوده و پیامدهــای بــدی به دنبــال دارد. اگــر مقاومــت جمعــی صــورت 
نگیــرد، نهایتــا ممکــن اســت غنــی بــا نزدیــکان خــود، پــس بــه خــارج 
ــی،  ــم. کثرت گرای ــرق می مانی ــی متف ــا ملت ــا م ــد، ام ــتان برون از افغانس
آزادی بیــان و حقــوق شــهروندان نابــود می شــود. در راس قــدرت 
هرکــی آمــد، فرمــان و امــر و نهــی او الزم االجــرا اســت. چــه 
ــان  ــد، طالب ــم بپاش ــی از ه ــام فعل ــر نظ ــم اگ ــه نخواهی ــم و چ بخواهی
ــا  ــا و بلوچ ه ــا، هزاره ه ــا، اوزبیک ه ــه تاجیک ه ــت ک ــد گذاش نخواه
ــا  ــی قومــی خــود را ب و ... در آن ســهمی داشــته باشــند. آن هــا هژمون
عقده منــدی بیشــتر تحمیــل خواهــد کــرد و ایــن نظامــی خواهــد بــود 

ــد.  ــه می خواهن ــای منطق ــه قدرت ه ک
ــی و  ــای قوم ــی رود. اقلیت ه ــاد م ــه ب ــاله ب ــت س ــت آوردهای بیس دس
مذهبــی بازنــده اصلــی، بــه مقاومــت مســلحانه و جنــگ پنــاه خواهنــد 
ــش  ــه آرای ــل مارشــال دوســتم ک ــرد. بعضــی حلقه هــای محــدود مث ب
ــدی  ــا ح ــوده، ت ــف نب ــج گاه متوق ــه هی ــک ترکی ــه کم ــی اش ب نظام
ــک  ــورد و کوچ ــای خ ــدای اقلیت ه ــا ص ــرد، ام ــد ک ــت خواه مقاوم

شــنیده نخواهــد شــد. 
ــود و  ــام موج ــردن نظ ــران ک ــته، وی ــای گذش ــه تجربه ه ــه ب باتوج
ــن  ــت. ممک ــروری نیس ــول و ض ــر معق ــت، ام ــت موق ــکیل حکوم تش
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــی ب ــی تعهدات ــای سیاس ــی چهره ه ــت بعض اس
ــی  ــای غن ــل آق ــات عاج ــی در اقدام ــل اساس ــی راه ح ــند، ول داده باش
ــکاف ها  ــداوای ش ــا م ــاال ب ــن ح ــد از همی ــود. او می توان ــده می ش دی
بــه  روشــن  بــا ســپردن تضمین هــای  و  اجتماعــی  و زخم هــای 
ــاد و  ــا فس ــارزه ب ــوب، مب ــت داری خ ــه حکوم ــی در زمین ــه جهان جامع
ــن  ــه نظــام و در بدتری ــوام در بدن ــه اق ــی، مشــارکت عادالن هراس افکن
ــات زودهنــگام، ابتــکار عمــل را در دســت  ــا برگــزاری انتخاب شــرایط ب
ــر آن همــه  ــد. در غی ــری کن ــی نظــام جلوگی ــرد و از فروپاشــی کل بگی

بازنده ایــم.

حکومت موقت؛ 
مقدمه پیاده سازی الگوی 

نظام های منطقه یی
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 درس سوم
جایـی  در  برویـد!  بایـد  کجـا  منی دانیـد  و  شـده اید  گـم  شـا 
تاریـک ایسـتاده اید و منی دانیـد در اطراف تـان چـه چیزهایـی 
قـرار دارد و راه کجاسـت؟ ناگهـان بـرای ثانیه یـی کوتـاه، نـوری 
روشـن می شـود و تصویـری از پیرامـون خـود را می بینیـد و بـاز 
نـور خاموش می شـود. بـرای هان چنـد ثانیه کوتـاه مجموعه یی 

از چنـد حـس غافل گیـری، خوشـحالی، جسـتجوگری، امیـد و 
گانه زنـی و .. در شـا بـه وجـود می آیـد. حـاال بهـر می توانیـد 

تصمیـم بگیریـد. 
حداقـل از بیـن چهـار جهـت می فهمیـد به کـدام جهـت حرکـت 
متـام  رسعـت  بـه  کـه  شـوقی  و  ذوق  جـای  کم کـم  امـا  کنیـد، 
وجودتـان را فراگرفتـه بـود شـک و تردیـدی خزنـده بـه رساغ تان 
نداشـتید کـه متـام جزییـات را  می آیـد. چـون آنقـدر فرصـت 
خـوب ببینیـد. فقـط تصویـری گـذرا در مقابـل چشـم تان ظاهـر 
شـد. اصال نکند در بین مسـیر چاهی کنده شـده باشـد و شـا آن 
را ندیـده باشـید. بـا ایـن حـال اگـر بـرای رسـیدن به مقصد شـوق 
و ذوق کافـی داشـته باشـید آن مقـدار تـرس و شـک را بـه جـان 

می افتیـد. راه  و  می خریـد 
ذهنـش  بـه  ایده یـی  کـه  لحظـه ای  در  داسـتان نویس  یـک 
می کنـد.  تجربـه  را  احسـاس  همیـن  بـه  شـبیه  چیـزی  می رسـد، 
ایـده هـان فکـر و جرقه اولیۀ اسـت که برای نوشـن داسـتان در 
ذهنـش ایجـاد می شـود و او را دچـار وجـد و هیجـان می کنـد. با 
خـودش می گویـد ایـن هـان چیـزی اسـت کـه منتظـرش بـودم. 
حتـا داسـتان درخشـانی خواهد شـد. تصویری کلـی از لحظه یا 
حـس یـا اتفـاق یا شـخصیتی کـه می خواهـد تبدیل به داسـتانش 
کنـد، او را بی قـرار می کنـد، امـا همیـن کـه می خواهـد رشوع بـه 
نوشـن کنـد، شـک و تردیدهـا بـه رساغـش می آینـد. آیـا ایـن 
ایـده قابلیـت تبدیل شـدن بـه یـک داسـتان درخشـان را دارد؟ از 
کجـا رشوع کنـم؟ آیـا هـان شـوق و ذوقی کـه از لحظه رسـیدن 
ایـده بـه ذهنـم دچارش شـدم بـرای مخاطبم هـم ایجاد می شـد؟ 
خالصـه کالم؛ آیـا ایده یـی که بـه ذهنم رسـیده ایده یـی قدرمتند 

است؟
تعریف ایدۀ داستانی بر اساس اجزای تشکیل دهنده

از عنرصهـای  انسـان در مقـام یـک شـخصیت داسـتانی یکـی 
مـا خـام  ایـدۀ  انسـان،  یـک  تصـور  بـدون  اسـت.  ایـده  اصلـی 
و ناقـص اسـت و در حـد یـک موضـوع کلـی باقـی می مانـد. 
هانطـور کـه تصـور یک شـخصیت هـم بـه تنهایی بـدون اینکه 

او را در موقعیتـی قـرار دهیـم، ایـده کاملـی نیسـت.
نکتـه: شـخصیت در بعضـی داسـتان ها اشـیا هسـتند کـه بـه آنهـا 
جان بخشـی شـده. همچنیـن گاهـی حیواناتـی کـه ویژگی هـای 
را  داسـتان  یـک  شـخصیت های  شـده،  داده  آنهـا  بـه  انسـانی 

می سـازند.
موقعیـت: لحظـه و رشایطـی اسـت کـه شـخصیت داسـتانی بایـد 
اسـت کـه  واقـع چالشـی  بگیـرد. در  یـا تصمیمـی  بکنـد  کاری 

ایـن چالـش  داده می شـود.  قـرار  داسـتانی  برابـر شـخصیت  در 
ممکـن اسـت ذهنـی باشـد و یـا کامـال عملیاتـی، فرقـی منی کند 
بـه هـر حـال تصـور چنیـن حالتی بـرای ما جـذاب اسـت و اولین 

جرقه هـای بعـد چـه می شـود از همیـن جـا زده می شـود.
بنابرایـن ایـده داسـتانی در کاربردی تریـن حالت: یک انسـان در 

یک موقعیت اسـت.

 بـا توجـه بـه ایـن تعریـف و شـناخن اجـزای تشـکیل دهنـده 
یـک ایـده، بـه سـادگی تفـاوت آن را با موضـوع داسـتان و طرح 

می دهیـم. تشـخیص  داسـتان 
تفاوت ایده و موضوع داستانی

ایـده داسـتانی، شـخصیت داسـتان را در آسـتانه یـک عمـل و 
یـک تصمیـم قـرار می دهـد؛ امـا موضـوع یـک مرحلـه قبـل از 
عشـق،  مـرگ،  مثـل  چیزهـای  اسـت.  کلی تـر  مفهومـی  و  ایـن 
سـفر، حسـادت، رفاقـت، زناشـویی، بیـاری، و یا حتـی چیزهای 
خاص تـر مثـل یـک شـهر، یـک اتفـاق تاریخـی )مثـال جنـگ 

دیگـر  مثـال  هـزاران  و   ).. و  افغانسـتان  اسـتقالل  دوم،  جهانـی 
یـک  موضـوع  می تواننـد  کـه  هسـتند  رویدادهایـی  و  مفاهیـم 

باشـند.  داسـتان 
تفاوت ایده و طرح داستانی

ایـده داسـتانی هسـته اولیـه فکـر و یـک ماجرایـی ا سـت کـه بـه 
مـا سـمت و سـویی بسـیار کلـی برای خلـق داسـتان می دهـد؛ اما 
طـرح نسـبت بـه ایـده، شـکل کامل تـری از جهـت قصه پـردازی 
و  اصلـی  اتفاق هـای  دربرگیرنـده  طـرح  دارد.  داسـتان  سـیر  و 
چارچـوب کلـی یک داسـتان اسـت که به شـکلی منطقی پشـت 

رس هـم اتفـاق می افتـد.
بـرای رسـیدن از یـک ایـده بـه طرحـی کامل تـر می توانیـم دایـم 

از خودمـان بپرسـیم: «بعـد چـه می شـود؟» و پاسـخ هایی را کـه 
بـه ذهن مـان می رسـد بنویسـیم و جذاب ترین هایـش را انتخـاب 
کنیـم. بـا پرسـش مکـرر «بعـد چـه می شـود» و یافن پاسـخ خود 
بـه خـود قصـه بسـط و گسـرش پیـدا می کنـد و طـرح کامل تری 

در اختیـار داریم.
بـرای اینکـه مواجهـه ملموس تـری بـا ایـده داشـته باشـیم چنـد 
مثـال بـر اسـاس الگـوی انسـان در یـک موقعیـت برای تان 

می نویسـم:
 

الـف- رسبـازی کـه سـه روز در یـک سـنگر تنهـا مانـده و 
منی دانـد آنجـا را بایـد تـرک کنـد یـا مبانـد.

 انسان: یک رسباز تنها
موقعیت: سه روز در یک سنگر تنها مانده

طـور  بـه  شـده،  گرفتـار  موقعیتـی  چنیـن  در  کـه  رسبـازی 
طبیعـی دلـش می خواهـد آنجـا را تـرک کنـد؛ امـا احتـاال 
بـه خاطـر تعهـدی کـه بـرای دفـاع از مـردم و رسزمیـن و یـا 
بـه ایـن سـادگی نیسـت.  اعتقاداتـش دارد، تصمیم گرفـن 
شـاید هـم واقعا اعتقـاد و تعهدی نـدارد و مسـاله فقط یک 
کینـه شـخصی باشـد. چـه می دانـم. اصـال فـرض کنیـد نـه 
کینـه شـخصی دارد، نـه اعتقـاد و تعهـدی و نـه هیـچ دلیـل 
دیگـری؛ امـا مسـاله اینجـا اسـت کـه جـای دیگـری هـم 
نـدارد برگـردد. خـوب بعد چه می شـود؟ دیدید کـه چطور 
خیـال ورزی می شـود و چطـور بـا ایـده بازی کـرد و کم کم 

بـه یـک طـرح داسـتانی تبدیـل کرد.
منی توانـد  و  کـرده  گـم  را  عینکـش  کـه  پیرمـردی  ب-   

بخوانـد. را  مرحومـش  همـر  قدیمـی  نامه هـای 
 انسان: پیرمردی احتاال حواس پرت

موقعیـت: عینکـی کـه گـم شـده و نامه هایـی کـه منی تواند 
بخواند

عشـق پیرمردهـا را کـم نزنیـد! به خصـوص اینکـه پشـتوانه 
محکـم و پرپیانه یـی از خاطـرات دارنـد. در یـک زندگی 
عینـک  گم کـردن  پیـری،  دوران  در  سـاکت  و  بی هیاهـو 
می توانـد حادثـه مهمـی باشـد. حتـی اگـر گم شـدن عینک 
بـه خـودی خـود مهـم نباشـد؛ امـا دردرسی کـه بعـد از آن 
درسـت می شـود بـه انـدازه کافـی چالش برانگیـز اسـت. حـاال او 
منی توانـد نامه هـای کـه از همـرش بـه یـادگار مانـده بخوانـد 
و او را دچـار اسـتیصال کـرده. مـن اگـر بـه جـای پیرمـرد بـودم 
حتـا کاری می کـردم. حـاال هـم بـه عنـوان یـک داسـتان نویس 
می توانیـم بـه جـای آن پیرمـرد باشـیم. راسـتی همیـن لحظـه کـه 
بـا خیـال خـود بـازی می کـردم ناگهـان چیـزی بـه ذهنـم رسـید. 
اگـر هـان لحظه یـی کـه پیرمـرد از پشـت عینک خـود می گردد، 
چطـور  بشـنود  دیگـر  اتـاق  از  را  همـرش  صـدای  ناگهـان 

می شـود؟
شـا هـم بـی کار ننشـینید و چنـد ایـده داسـتانی پیشـنهاد بدهید. 
الگـو و سـاختانش را کـه فرامـوش نکردیـد؟ انسـان در یـک 

موقعیـت. 
منابعِ الهام ایده

اینکـه ایده هـا از کجـا می آینـد، موضـوع اصلـی ایـن یاد داشـت 
نیسـت و بـه نظـرم جایـش در کتاب هـای نویسـندگی خـالق و 
مترین هایـش اسـت؛ امـا بـرای اینکه خـدا و خرما را با هم داشـته 
باشـیم چنـد مـورد لیسـت می کنـم. بـه رشطی که شـا هم بـه این 

لیسـت عـالوه کنید.
بـه عنـوان مهم تریـن   خاطـرات و تجربه هـای زیسـته خودمـان 

منبع
خاطرات دیگران و اطرافیان که می شنویم

کتاب ها و فیلم هایی که می خوانیم.
نوشـن: نوشـن بـه خـودی خود کمـک می کنـد ذهن نسـبت به 
رویدادهـا حسـاس شـود و بـرای شـکار ایده ها چابک تـر و تیزتر 

عمـل کند.
و......

یـا  پایان ناپذیرنـد. حتـی می تواننـد خواب هـا  ایـده  الهـام  منابـع 
فکرهایـی باشـند کـه گاه و بـی گاه رساغ تـان می آیـد. می توانیـد 
در واقعیـات دسـت بربیـد و چندیـن ایـده را بـا هم ترکیـب کنید 
و از دل آنهـا ایده هـای تازه تـر به دسـت بیاوریـد. نقـش تخیـل 
را فرامـوش نکنیـد و بدانیـد در نهایـت ایـن تخیـل شـا اسـت 
کـه بایـد ایده هایـی کـه بـه ذهن تـان رسـیده را، صیقـل بدهـد و 
جذاب شـان کنـد. ایده یـی کـه به گوش هر کسـی برسـد، مشـتاق 

شـود و متـام داسـتان را هـم بخوانـد.
 مترین

را  نزدیکان تـان  از  یکـی  یـا  خودتـان  از  بامـزه  خاطـره  یـک   
بنویسـید.حاال بـا مهندسـی معکـوس، بگوییـد ایـدۀ مرکـزی این 

خاطـره کـدام انسـان در چـه موقعیتـی اسـت؟ 

تازه های فرهنگ
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یادبود از شاعر 
»مجمر عشق«

به گفته ی دکتور   
آریانفر: استفاده از 

صناعت ادبی به 
فراوانی در 

رسوده هایش دیده 
می شود که آگاهانه 
بوده و باعث ایجاد 
تنوع در کارهایش 
شده است. تعابیر، 

بیان و دریافت های نو 
نیز در رسوده هایش 

ایده داستانی، شخصیت دیده می شود.  
داستان را در آستانه یک عمل و 

یک تصمیم قرار می دهد؛ اما 
موضوع یک مرحله قبل از این و 

مفهومی کلی تر است. چیزهای 
مثل مرگ، عشق، سفر، حسادت، 

رفاقت، زناشویی، بیامری، و یا 
حتی چیزهای خاص تر مثل یک 

شهر، یک اتفاق تاریخی )مثال 
جنگ جهانی دوم، استقالل 

افغانستان و ..( و هزاران مثال 
دیگر مفاهیم و رویدادهایی 

هستند که می توانند موضوع یک 
داستان باشند. 

یک نقل قول بامزه دربارۀ نویسندگی
دبلیو. اس. گیلربت: »به عنوان یک نویسنده شام حق دارید که عقاید و نظرات خود را از زبان شخصیت های رمانتان بیان کنید، البته اگر عقاید 
شام خیلی دور از عقل بود توصیه می کنم آن ها را از قول شخصیت های دیوانه یا احمق داستانتان بنویسید!«  این روزها ما در شبکه هایی اجتامعی 

به جمله های زیادی از زبان نویسندگان مشهور برمی خوریم که بیشرت آن ها حرف نویسنده نیست و از دیالوگ های شخصیت های داستانی 
نویسندگان نقل شده اند. باید امیدوار بود که فعاالن شبکه های اجتامعی دیالوگ های شخصیت های دیوانه یا احمق داستان ها را به اسم نویسنده 

منترش نکنند!

 راه مدنیـت: ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ 

والیـت پنجشـیر از سـومین سـالیاد عبدالـرازق 

حیـران، شـاعر مجموعـه ی مجمر عشـق یادبود 

به عمل آورد.

در محفلـی کـه بـه همیـن مناسـبت بـا میزبانی 

مرکـز آموزشـی لینکن در والیت پنجشـیر برگزار 

و  دانشـجویان  فرهنگیـان،  آن  در  بـود،  شـده 

پژوهشـگران اشـراک کـرده بودنـد.

و  اطاعـات  رییـس  مـردان،  علـی  عبدالـودود 

فرهنـگ والیت پنحشـیر ضمـن خوش آمدگویی 

راه انـدازی  افزایـش  از  محفـل،  ایـن  مهامنـان 

برنامه هـای فرهنگـی در ایـن والیـت خـرب داد.

آریانفـر  شـمس الحق  دکتـور  آن،  از  پـس 

نام آشـنای  نویسـنده گان  و  پژوهشـگران  از 

کشـور پیرامـون کارنامـه و جایـگاه رسوده هـای 

گفـت:  و  کـرده  صحبـت  حیـران  عبدالـرازق 

و  کودکـی  دوران  در  حاکـم  رشایـط  بررسـی 

جوانـی زنده یـاد حیـران نشـان می دهـد کـه او 

خـود  روزگار  فرهنگـی  و  تحصیل کـرده  چهـرۀ 

بـوده کـه بـا شـکم گرسـنه و فقـر درس خوانـده 

اسـت.

آریانفـر: حیـران در رشایـط  آقـای  گفتـه ی  بـه 

سـخت و بحرانـی هـم بـه رسودن شـعر ادامـه 

بـا مـردم و  ایـن طریـق رابطـۀ خـود  از  و  داده 

اسـت. کـرده  را حفـظ  اجتـامع 

مرحـوم  کـه  کـرد  خاطرنشـان  آریانفـر  دکتـور 

معتـدل،  مسـلامنی  شـعرهایش  در  حیـران 

صـاف و واقعـی اسـت کـه آموزه هـای قرآنـی را 

بـا ظرافـت و اسـتادی وارد رسوده هایـش کـرده 

اسـت.

بـه گفته ی دکتـور آریانفـر: اسـتفاده از صناعت 

دیـده  رسوده هایـش  در  فراوانـی  بـه  ادبـی 

ایجـاد  باعـث  و  بـوده  آگاهانـه  کـه  می شـود 

تنـوع در کارهایـش شـده اسـت. تعابیـر، بیـان 

و دریافت هـای نـو نیـز در رسوده هایـش دیـده 

می شـود.

آقـای آریانفـر بیـان داشـت که حیران شـعرهای 

بـه شـدت عاشـقانه و صمیمـی دارد و همچنان 

رسوده هـای تعلیمـی اش مملـو از آموزه هـا برای 

بهـر و درسـت زنده گـی کردن اسـت.

فرزنـد  سـامانی،  سـهیل  محفـل  ادامـه ی  در 

زنده یـاد حیـران کـه شـاعر نیـز اسـت، پیرامـون 

کارهـای چـاپ شـده و آمـاده بـه چـاپ پـدرش 

صحبـت کرد. آقـای سـامانی گفـت: عبدالرازق 

حیـران در قالب هـای غـزل، مثنـوی، رباعـی و 

قصیـده طبع آزمایـی کـرده و تـا آخریـن روزهای 

دسـت  رسودن  و  نوشـنت  از  زنده گـی اش 

نکشـید.

تاریـخ  حیـران  سـامانی:  آقـای  گفتـۀ  بـه 

تجربه هـای زندگـی اش را بـا زبـان شـعر بیـان 

کـرده کـه درومنایـۀ رسوده هایـش را مملو از غنا 

اسـت.  سـاخته  حامسـه  و 

بخشـی از رسوده هایـش جـز فرهنـگ مردمـی 

والیـت پنجشـیر شـده و آوازخوانـان محلی آن را 

در قالـب قرصـک اجـرا کرده انـد.

گفتنـی اسـت کـه عبدالـرازق حیـران در سـال 

۱۳۱۸ خورشـیدی، در روسـتای نوالبه/نعابه از 

توابـع والیـت پنجشـیر بـه دنیـا آمـد و سه سـال 

پیـش در کابـل درگذشـت.

مجمر عشـق نخسـتین گزیدۀ شـعرهایش است 

کـه هفت سـال پیش از نشـانی انتشـارات خیام 

بـه زودی  منتـرش شـده و رسوده هـای دیگـرش 

منتـرش خواهند شـد.

محفـل سـومین سـالیاد شـاعِر مجمر عشـق که 

بـا گرداننده گـی فردیـن فرهمنـد بـه پیـش برده 

می شـد، پـس از شـعرخوانی سـلیامن خرمـی و 

سامعه بخشـی بـه پایان رسـید.

احمد مدقق، داستان نویس

درآمدی بر طرح و ساختار داستان
ساختامِن یک ایده داستانی

ایده همان جرقۀ اولیه  برای نوشتن داستان است که نویسنده را دچار وجد و هیجان می کند
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دیالـوگ  تلیفونـی،  دردنـاک  گفتگـوی  ایـن  دنبالـٔە 

از فلـم )شـبیه پـرم( اسـت کـه بصیـر آهنـگ شـاعر، 

نویسـنده و هرنپیشـه موفـق افغانسـتان، نقـش اول آن 

را بـازی کـرده اسـت. 

)شـبیه پـرم( فلمـی اسـت کـه در جهـان سـینام، در 

سـال ۲۰۱۸میـادی غوغـا بـر پـا کـرد.

زنجیـرٔە رخ دادهـا در ایـن فلـم کـه با غم و اندوه حسـن 

و اسـامعیل در سـوگ تباهـی مـادر رشوع می شـود، با 

درماندگی مادری در گسـرٔه تنهایی و انزوا، در سـوگ 

را  هـر کسـی  فرزنـدان  اینکـه  و  فرزندانـش  گم شـدن 

شـبیه پرانـش می بینـد، ادامـه می یابـد.

ایتالیـا،  کشـورهای  مشـرک  تولیـد  کـه  فلـم  ایـن   

کرواسـی و بلجیـم می باشـد، آنـرا کاسـتانزا کواتریلیـو 

غیـر  بخـش  در  بـار  اولیـن  وبـرای  کـرده  کارگردانـی 

رقابتـی جشـنواره بین املللـی لوکارنـو، اکـران و پـس 

از آن در سـینامهای ایتالیـا بـه منایـش گذاشـته شـده 

اسـت. 

فلم شـبیه پـرم که طی دوسـال در کشـورهای ایتالیا 

تبعیـض  را  آن  ایـران تصویربـرداری شـده، موضـوع  و 

در  هـزاره  قـوم  علیـه  نسل کشـی  و  سیسـتامتیک 

افغانسـتان و پاکسـتان بر اسـاس روی دادهـای واقعی 

می دهـد.  تشـکیل 

 آقـای آهنـگ در ارتبـاط بـه ایـن فلـم می گویـد: »فلـم 

آماده سـازی  تولیـد،  ابتـدای  از  کـه  پـرم(  )شـبیه 

اول  نقـش  در  بـازی  و  دیالوگ هـا  نوشـنت  سـناریو، 

بـه عهـده خـودم بـود، ایـن پـروژٔه بـزرگ و مهـم، یـک 

بـا  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  شـد  ارزشـنمدی  دسـت آورد 

شـدم.« کار  وارد  حرفه  یـی  سـینام گران 

رنـج  و  درد  فلـم شناسـاندن  ایـن  از سـاخنت   هـدف 

ایـن  اسـت.  افغانسـتان  غم کشـیدۀ  نسـلی  واقعـی 

فلـم در سـال ٢0١8 میـادی در جمـع ۲۱ فلـم برتـر 

ایتالیـا، بـرای رقابت هـای انتخابـی اسـکار قـرار گرفت 

 Amnesty( امللـل  بیـن  عفـو  سـازمان  طـرف  از  و 

و  بـرش  »حقـوق  سـاالنه  جایـزه  نیـز   )international

آقـای آهنـگ می گویـد: »بـا  هـرن« را به دسـت آورد.   

آنکـه فلم )شـبیه پـرم( از طرف فسـتوال های خارجی 

بسـیار زیـاد اسـتقبال شـده؛ امـا تاهنوز در رسـانه های 

درسـت  کشـور  داخـل  در  خصوصـا  و  زبـان  پارسـی 

معرفـی نشـده اسـت.«

ادامـه  بـرای  آهنـگ در سـال ۲۰۰۸میـادی  بصیـر   

در  را  تحصیاتـش  و  می شـود  ایتالیـا  عـازم  تحصیـل 

به پایـان  پـادوا  دانشـگاه  در  بین امللـل  روابـط  رشـتۀ 

می رسـاند. آهنـگ طـی ایـن سـال ها بـا کمیسـاریای 

و  پناهجویـان  امـور  در  متحـد  ملـل  سـازمان  عالـی 

می کنـد. وظیفـه  ایفـای  نیـز  پناهنـدگان 

و  ادبیـات فارسـی خوانـده  او کـه در دانشـگاه کابـل 

بیشـر بـا روزنامه نـگاری، روایت و شـعر رس و کار دارد، 

 ۲۰۰۹ سـال  در  ذهنـی اش،  دغدغه هـای  هـامن  بـا 

میـادی زمانـی کـه از وضعیـت وخیـم پناهجویـان در 

بنـدر پاتـرا در یونان با خرب می شـود، بـا امکانات کمی 

کـه در دسـت دارد، بـه پاتـرا رفته و ضمـن تهیه گزارش 

در  افغانسـتانی  پناهجویـان  وضعیـت  از  رسـانه یی، 

یونـان، اولیـن مسـتند را بنـام )صدای پاترا( می سـازد. 

کـه وضعیـت  اسـت  اولیـن مسـتندی  پاتـرا(  )صـدای 

وخیـم پناهجویـان افغانسـتان در یونـان را روایت کرده 

است. 

ایتالیـا  ملـی  تلویزیـون  در  مسـتند  ایـن  کـه  زمانـی 

واکنش هـای  می شـود،  گذاشـته  منایـش  بـه   3RAI

پارملـان ایتالیـا را برانگیخته شـده و باعـث جلب توجه 

بـه  غربـی  رسـانه های  و  بـرشی  حقـوق  سـازمان های 

وضعیـت آنـان می گـردد. در حالـی که قبـل از آن هیچ 

در  افغانسـتان  پناهجویـان  وضعیـت  دربـارٔه  روایتـی 

مسـیر اروپا در رسـانه های فارسـی زبان وجود نداشـت.

خاصـه  اینجـا  بـه  آهنـگ  آقـای  ارزشـمند  کار  ایـن   

منی شـود؛ بـل او بـا همـکاری چنـد وکیـل محکمـه بـه 

خاطـر برخـورد غیـر انسـانی پولیـس یونـان و ایتالیـا با 

پناهجویـان افغانسـتانی بـه محکمـه حقـوق بـرش اروپا 

و  می کنـد  شـکایت  فرانسـه  اسراسـبورگ  شـهر  در 

گـزارش مسـتند از وضعیـت غیـر انسـانی پناهجویـان 

افغانسـتان در بنـدر پاتـرای یونـان و لت و کـوب شـدن 

آن هـا را توسـط پلیـس یونـان، در اختیـار ایـن محکمه 

می گـذارد.

آقـای آهنـگ خوشـحال اسـت کـه ایـن شـکایت باعث 

هیـچ  دیگـر  میـادی   ۲۰۰۹ سـال  از  پـس  تـا  شـده 

خاطـر  بـه  را  افغانسـتان  پناهجویـان  اروپایـی  کشـور 

یونـان  در  انگشت نگاری شـدن  و   »۲ دوبلیـن  »قانـون 

دوبـاره بـه این کشـور نفرسـتند. این شـکایت پس از ۸ 

سـال تحقیـق از سـوی دادگاه حقوق بـرش اروپا به نفع 

آقـای آهنـگ و همکارانـش فیصلـه می شـود و برخـورد 

کشـورهای ایتالیـا و یونـان را بـا پناهجویـان محکـوم 

می کنـد. 

 آقـای آهنـگ بـر عـاوه دو فلـم ذکـر شـده در چندیـن 

نقش آفرینـی  نیـز  دیگـری  مسـتندی  و  کوتـاه  فلـم 

داشـته و جوایـزی متعـدد را نیـز دریافـت کـرده اسـت. 

شـبیه پـرم تاکنـون در جشـنواره های مهـم جهـان از 

جمله جشـنواره بین املللی لوکارنو در کشـور سـویس٬ 

جشـنواره بین املللـی سـان پايولو در برزیل و جشـنواره 

حیفـا به منایش گذاشـته شـده اسـت.

ایـن فلـم همچنـان جایـزه هرن و حقوق برش را از سـوی 

 Bello e Invisibile سـازمان عفو بیـن املللـی، جایـزه

از سـوی )چـک مگزیـن( و جایـزه »روبـان نقـره« را از 

سـوی اتحادیـه سـینامگران ایتالیـا، جایـزه »سـفیران 

حقـوق بـرش« را از سـوی تلویزیـون ملـی ایتالیـا، جایزه 

جایـزه  و  امیـج«  »یـورپ  سـوی  از  را  سـناریو  بهریـن 

»بهریـن سـناریوی الهام بخـش« را از سـوی جشـنوارۀ 

a.آورده اسـت به دسـت  بین املللـی مهاجـرت 

بـا آنکـه آقـای آهنـگ نسـبت بـه کارکردهـای بعضـی 

اسـت،  خوش بیـن  افغانسـتان  جـوان  سـینام گران  از 

سـینامگران  بـا  محـدود  ارتبـاط  و  دوری  به خاطـر 

افغانسـتان منی توانـد قضـاوت خاصـی در ایـن ارتباط 

از  یکـی  اکنـون  کـه  آهنـگ  بصیـر  باشـد.    داشـته 

فعالیت هـای  عرصـه  در  شناخته شـده  چهره هـای 

دارد  دوسـت  و  می باشـد  سـینام  و  بـرشی  حقـوق 

دوبـاره بـه افغانسـتان برگـردد، از درد دوری کشـورش 

می گویـد: »انسـان ها در بعضـی مواقـع بـرای فـرار از 

ناگزیری هـا مجبـور می شـوند در جـای دیگـر به دنبـال 

آرامـش بگردنـد، امـا بـه زودی متوجـه می شـوند کـه 

از دردهـا و اآلمـی جامعه یـی کـه بـه آن تعلـق دارنـد، 

جایـی  هـر  در  انسـان  زیـرا  کننـد؛  فـرار  منی تواننـد 

کـه باشـد ایـن دردهـا بـا او هسـتند و لحظه یـی هـم 

منی توانـد از آن فاصلـه بگیـرد؛ بـا آنکـه مهاجـرت بـه 

او فرصـت می دهـد فاجعـه را از یـک زاویـه بازتـر و یـک 

منـای بازتـر یـا »النـگ شـات« ببینـد و درک خوب تری 

کـه  احساسـی  دلیـل  بـه  امـا  باشـد؛  داشـته  آن  از 

نسـبت بـه جامعـه اش دارد و از راه دور در هـر اتفاقـی 

از رسـیدگی بـه مسـوولیت اجتامعـی در برابـر مـردم و 

مجبـور  باالخـره  و  می کنـد  عجـز  احسـاس  کشـورش 

آنجـا  بـه  بـه رسزمینـی برگـردد کـه متعلـق  می شـود، 

درون  از  چنـد  هـر  می افزایـد:  آهنـگ  آقـای  اسـت. 

فاجعه هـای غم انگیـز وطنـم دورم؛ امـا هـر لحظـه درد 

مردمـم را بـا متـام وجـود احسـاس می کنـم و خربهای 

ناگـوار و درد دوری از وطـن، همیشـه اذیتـم می کند.«

تریبون
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در 11 فبـروری 2021، ششـمین بزرگداشـت روز جهانـی زنان 
و دختـران در علـوم، بـا امیـد فـراوان بـرای سـرعت بخشـیدن بـه 
پیشـرفت در دسـت یابی بـه اهـدف برنامـه توسـعه پایـدار در زمینه 
توانمندسـازی زنان برگزار شـد. هدف سـازمان ملل و یونسـکو از 
بسـتری  ایجـاد  بـرای  تـاش  بزرگ داشـت،  و  نام گـذاری  ایـن 
مناسـب اسـت کـه باعث مشـارکت کامـل و برابـر زنـان و دختران 

در عرصه های مختلف علمی گردد.
علـم و برابـری جنسـیتی، هر دو برای دسـت یابی به اهداف توسـعه 
جامعـه  سـال گذشـته،  پانـزده  طـول  در  هسـتند.  حیاتـی  پایـدار، 
جهانـی تـاش زیـادی بـرای الهام بخشـیدن بـه زنـان و دختـران و 
مشـارکت آنـان در علـوم انجـام داده اسـت. بـا ایـن وجـود زنـان 
و دختـران بسـیاری، همچنـان از مشـارکت کامـل در زمینه هـای 

علمـی محـروم هسـتند.
در حـال حاضـر، کمتر از سـی درصد دانشـمندان در سراسـر جهان 
زن هسـتند. طبـق داده هـای یونسـکو، فقط حدود سـی و پنج درصد 
از کل دانشـجویان دختـر در جهـان، در رشـته های علـوم طبیعـی، 
شـده اند.  فارغ التحصیـل   )STEM( ریاضیـات  و  مهندسـی  فنـی، 
از  را  زنـان  و  دیرینـه و کلیشـه های جنسـیتی، دختـران  تعصبـات 

حوزه هـای مرتبـط بـا علـم دورمی کنـد.
این روز، فرصتی برای ترویج دسترسـی و مشـارکت کامل و برابر 
زنـان و دختـران در علـوم اسـت. برابـری جنسـیتی بـرای سـازمان 
ملـل و یونسـکو یـک اولویـت جهانـی اسـت. حمایـت از دختـران 
جـوان در زمینـه انتخـاب رشـته های تحصیلـی بـر اسـاس توانایی و 
تمایـل آنهـا تاشـی در جهـت دیده شـدن ایده ها و توانایی هایشـان 

و از اهرم هـای توسـعه و صلـح اسـت.
مقابلـه بـا برخـی از بزرگتریـن چالش هـا و معضـات در سـر راه 
برنامـه توسـعه پایدار، از بهبود سـامت گرفته تا مبـارزه با تغییرات 
آب و هـوا، بـه اسـتفاده و همراهـی تمـام اسـتعدادها در جامعه نیاز 
دارد. ایـن بـدان معنی اسـت کـه اگر زنان بیشـتری در ایـن زمینه ها 
کار  کننـد، ایـن تنـوع در تحقیقـات می توانـد دیدگاه هـای جدید، 

اسـتعداد و خاقیـت را به ارمغـان  آورد.
علـم و نـوآوری  می توانـد زندگـی را بـه ویـژه برای کسـانی که از 
دسترسـی بـه بعضـی از امکانات محروم هسـتند یا از آنهـا دور نگه 
داشـته شـده اند تغیـر دهـد. افرادی ماننـد زنان و دختران سـاکن در 
مناطـق دور افتـاده، افـراد مسـن و افـراد دارای معلولیـت از جملـه 
کسـانی هسـتند کـه پیشـرفت علـم و فـن آوری می توانـد کیفیـت 
زندگـی آنهـا را متحـول کند. علـم همچنین می تواند بـازاری برای 

ایده هـا و محصـوالت ابتـکاری زنـان ایجـاد کند.
امـا هنـوز بـرای مقابلـه بـا موانعـی کـه زنـان و دختـران را از علوم، 
بایـد  مـا  داریـم.  پیـش  در  طوالنـی  مسـیری  مـی دارد  نگـه  دور 
کلیشـه های جنسـیتی را کـه علـم را بـه مردانگـی پیونـد می دهـد 
بشـکنیم و نسـل های جـوان را در معـرض الگوهـای مثبـت قـرار 
 دهیـم. جوامـع در حالـی کـه بـرای افزایش حضـور گسـترده زنان 
در رشـته های تحصیلـی و مشـاغل STEM، برنامه ریـزی و تـاش 
می کننـد همچنیـن بایـد یـک اسـتراتژی اختصاصی بـرای اطمینان 
از پیشـرفت آنهـا، ایجـاد انگیـزه بـرای مانـدن در ایـن مشـاغل و 
نهادینه سـازی فرهنگ هـای سـازمانی بـرای امـکان پیشـرفت زنـان 

در ایـن عرصـه، در نظـر داشـته باشـند.
ایـن روز جهانـی و تـاش بـرای برابـری جنسـیتی در زمینـه علـوم، 
فرصتـی اسـت تـا اطمینان حاصل شـود کـه جامعه علمی و شـغلی، 
عرصه هـای  در  زنـان  توانمندسـازی  در   ،STEM بخش هـای  در 
آموزشـی و شـغلی سـهیم بـوده و مسـوولیت خـود را بـرای اجرای 
ایـن اصـول بـر عهـده گرفته انـد و در جهـت بهتـر اجراشـدن آن 

تـاش می کننـد.
باورهـای فرهنگـی و بایـد و نبایدهـای خانوادگـی، اغلـب دختران 
را بـه ایـن بـاور می رسـانند کـه بـه انـدازه کافـی بـرای تحصیـل 
در رشـته های STEM، باهـوش نیسـتند یـا اینکـه پسـران عاقـه و 
اسـتعداد طبیعـی بـرای ایـن رشـته ها دارنـد. ایـن طـرز تفکرهـا از 
اولیـن سـال های رشـد دختـران و از خانواده هـا شـروع می شـود. 
و  رشـته ها  برخـی  کـه  فرهنگـی  و  سـنتی  کلیشـه های  بـر  عـاوه 
کارهـا را مناسـب زنـان و دختـران نمی داننـد در زمینـه بازی هـا و 
وسـایل کمـک آموزشـی هم، این بـاور و تفکیک جنسـیتی وجود 

دارد. 
بـا وجـود همه ایـن فرهنگ هـای بازدارنده و سـد مشـکات، زنان 
و دختـران همچنـان بـه دنبـال نـوآوری و تحقیقـات پیش گامانـه 
هسـتند. زنـان بسـیاری داروهایـی بـرای نجات جـان انسـان اختراع 
کـرده، چشـم اندازهای علـوم را گسـترش داده و جهـان را کاوش 

کرده انـد و الگـوی الهـام بخشـی بـرای نسـل های آینـده هسـتند.
رفـاه و آسـایش آینـده مـا بـا پیشـرفت علمـی و فنـاوری ارتبـاط 
مسـتقیم دارد، ایـن پیشـرفت تنهـا زمانـی می توانـد محقق شـود که 
زنـان و دختـران در زمینـه فنـاوری و نـوآوری، در جایـگاه خالـق، 

مالـک و مدیر باشـند. 
دسـت یابی  بـرای   STEM در  جنسـیتی  شـکاف  بـردن  بیـن  از 
و  خدمـات  زیرسـاخت ها،  ایجـاد  و  پایـدار  توسـعه  اهـداف  بـه 
راه کارهایـی کـه بـرای همـه مردم مفید باشـد بسـیار حیاتی اسـت.

 روز جهانی زنان و دختران در علم
در 22دسمبر سال 2015 میالدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای گرامی داشت نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری 

11 فبروری را به عنوان »روز جهانی زنان و دختران در علم« انتخاب کرد.
و  جنسیتی  برابری  به  بیشتر  و دست یابی  پژوهش،  و  دانش  در  آنان  مشارکت  علم،  به  دختران  و  زنان  مساوی  و  کامل  دست یابی 

توانمندسازی زنان و دختران از اهداف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتخاب روز جهانی زنان و دختران در علم است.
یونسکو در پیام تبریک این روز نوشت:» برای یونسکو، برابری جنسیتی یک اولویت جهانی است و حمایت از دختران جوان، آموزش و 

ارتقا توانایی آنان در عملی ساختن ایده هایشان، اهرمی برای توسعه و صلح جهانی محسوب می شود.«

شبیه پسرم؛ غم نامه هزاره ها که برای اولین
 بار درتاریخ سینمای جهان سروده شد 

 شمیم فروتن

روز جهانی زنان و دختران 
در علوم

زهرا یزدان شناس، کارشناس ارشد حقوق بشر

و  فقـر  دلیـل  بـه  داخلـی  آوارگان  توسـط  کلیـه  فـروش 

تنگ دسـتی در والیـت هـرات در غـرب افغانسـتان واکنش هـای 

گسـرده یی در پـی داشـته اسـت. اخیـرا رسـانه ها گـزارش دادند 

کـه تجـارت غیرقانونـی گرده/کلیه در شـهر هـرات در حـال رونق 

اسـت. ایـن مافیاگـری و خریـد گـرده از مردمـان فقیر توسـط چه 

کسـانی صـورت می گیـرد؟ چـه کسـانی از ضعـف مـردم نـادار و 

محتـاج سواسـتفاده منوده و در بدل پول بـه تجارت اعضای بدن 

دسـت می زنـد؟ اینهـا سـواالتی اسـت کـه مسـوولین در والیـت 

هرات باید به آن پاسخ گویند.

مـردی کـه تـن بـه فـروش گـرده اش داده بـود، در مصاحبـه اش 

از  خانه مـان  خـرج  متـام  کـه  داشـتیم  گاو  یـک  می گفـت: 

هـامن جـور می شـد. گاو مریـض شـد و مـرد. دو سـال بـی کار 

رفتـم  بـه هـر جـا  نکـرد.  بـودم و هیچ کـس حامیتـم  و بی پـول 

کارگـری مـی کـردم. کار کـه متـام می شـد پولـش فقـط دو وعده 

نـان مـا را می شـد. بـه خیلـی از اداره هـا رفتـم. التـامس کـردم. 

قرضـه خواسـتم. هیـچ مدیـر و رییسـی حتـی نگاهـم نکـرد و بـه 

مشـکاتم توجهـی نکـرد. مـادرم مریـض شـد و پیـش چشـمم 

مـرد، پـول تـداوی اش را نداشـتم، تـا اینکـه خـرب شـدم چنـد نفر 

از هـم محله هایـم گـرده خود را در بـدل ۳۰۰۰ دالـر فروخته اند. 

چاره یـی  دیگـر  چـون  دهـم  انجـام  را  ایـن کار  گرفتـم  تصمیـم 

نداشـتم. الاقـل زن و بچه هایـم را مثل مادرم از دسـت منی دهم. 

مجلـس  نشسـت  در  قنـدوز  مناینـده  کوفـی،  جالـی  نیلوفـر 

عضـو  فقـر  دلیـل  بـه  مـردم  کـه  حالـی  در  گفـت:  مناینـدگان 

تـا  بدن شـان را می فروشـند، امـا حکومـت در تـاش آن اسـت 

جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  را  گوشـت  ۱۸نـوع  تهیـه  قـرارداد 

کنـد. تصویـب 

کاربـران شـبکه های اجتامعـی نیـز با اشـاره بـه ایـن گزارش ها از 

برنامه هـای فقرزدایـی دولـت انتقـاد کـرده و گفته انـد کـه دولـت 

بایـد بـه گونه یـی موثـر بـه وضعیت فقـر و رشایـط زندگـی آوارگان 

رسـیدگی کنـد تـا کسـی مجبور نشـود عضو بـدن خـود را از روی 

ناچاری بفروشـد.

در حـال حـارض در هـرات هـر گـرده از ۳۸۰۰ تـا ۴۵۰۰ دالـر 

خریـد و فـروش می شـود. بـه نوشـته رسـانه ها تنها یک شـفاخانه 

در هـرات در پنـج سـال گذشـته بیش از یـک هزار پیوند گـرده را 

انجـام داده  اسـت.

بایـد مشـخص گـردد کـه چـرا هیـچ نظارتـی در شـفاخانه ها از 

سـوی دولـت صـورت نگرفتـه و مسـوول ایـن خریـد و فروش هـای 

غیرقانونـی کیسـت؟ 

اخبـار فسـاِد اخاقـی برخـی داکـران در شـفاخانه های هـرات 

مدتـی پیـش در شـهر پیچیـد؛ امـا قبـل از اینکه خربهـا به گوش 

عمـوم برسـد و ماجـرا کان گـردد، روی آن رسپـوش گذاشـتند 

و بـه حقیقـت ماجـرا رسـیدگی الزم صـورت نگرفـت. شـاید اگـر 

دفعات پیشـین پرده از فسـاد برداشـته می شـد، اینبار مـا در این 

والیـت شـاهد هـزاران هـزار مریض و دردمنـد که به خاطـر نداری 

و فقـر چنیـن فریب داده شـوند و بخاطر سـود و تجـارت برخی از 

داکـران سـودجو این چنیـن جـان عزیـز خـود را معیـوب کننـد، 

نبودیم.

بایـد فیلرهایـی بـرای جـذب و اسـتخدام داکران وجود داشـته 

باشـد. الزمـه طبابـت، حفظ جـان بیـامران و دلسـوزی و خدمت 

گزاری)هامن هـا کـه به پایبندی شـان داکـران قسـم خورده اند( 

اسـت کـه بایـد در خون داکران جاری باشـد. کام اینکـه در این 

والیـت داکـران زیـادی هسـتند کـه رشافت مندانـه کار و زندگی 

برخوردارنـد.  اعتبـار  و  از محبوبیـت  مـردم  بیـن  و در  می کننـد 

بـه  در زمینـه روشـن شـدن ماجـرا و بررسـی عدلـی و قضایـی 

و  گیـرد  صـورت  دوسیه سـازی  هـرات  در  بایـد  موضـوع  ایـن 

سواسـتفاده گرانی کـه قبـا از نـان فقـرا می دزدیدنـد و حـال از 

جانشـان بایـد محاکمـه گردنـد.

طـول و ۱۰۷مـر ارتفـاع دارد. هند و افغانسـتان دارای 

زمینه هـای  از  بسـیاری  در  و  بـوده  راهـربدی  روابـط 

و  اقتصـادی  آموزشـی،  امنیتـی،  نظامـی،  سیاسـی، 

دارنـد. گسـرده  یی  همکاری هـای  انکشـافی 

بازار داغ گرده فروشی در هرات
به نوشته رسانه ها تنها یک شفاخانه در هرات در پنج سال گذشته بیش از یک هزار پیوند گرده را انجام داده  است 

احمد پیروز



محققـان توانسـته اند بـرای اولین بـار و بـدون نیـاز بـه هیـچ  گونـه 

فایـرب نـوری، به طـور بی سـیم کلیـد کوانتومـی MDI-QKD را منتقل 

کنند و حاال آماده ارسال آن به Micius هستند.

به گفتـه یکـی از پژوهشـگران ارتباطـات کوانتومـی در کانـادا به نـام 

»دانیـل اوبـاک« کـه البتـه نقشـی در پژوهـش اخیـر نداشـته، ایـن 

نتایـج اهمیت باالیی بـرای ارتباطات کوانتومی دارد: »نتایج به دسـت 

آمـده از سـوی ایـن گـروه چینایـی بـرای ارتباطـات کوانتومـی بسـیار 

قابـل توجـه اسـت و روزنـه جدیـدی برای شـبکه های رمزگذاری شـده 

کوانتومی وابسـته بـه ماهواره ها و فایرب نـوری باز می کند، قابلیتی که 

بـا فنـاوری کنونـی قابل دسرسـی نیسـت.«

اولیـه  منونـه  سـاخت  بـه  رشوع  پژوهشـگران  اخیـر  سـال های  در 

یـا  فوتون هـا  از  اسـتفاده  بـا  کوانتومـی  کلیـد  توزیـع  شـبکه های 

ذرات نـور کرده انـد کـه می توانـد انتقـال داده هـا را امن تـر کنـد. در 

رمزگـذاری MDI-QKD، فرسـتنده و گیرنده یـک پیام به طور همزمان 

فوتون هـای کلیـد کوانتومـی خـود را بـه یـک شـخص ثالـث ارسـال 

می کننـد و هرکـدام از فوتون هـا حاوی یک بیت از اطاعات هسـتند. 

نیـازی بـه امـن بودن این شـخص ثالث نیسـت و همچنیـن منی تواند 

داده هـا را بخوانـد.

در حالـی کـه انتقـال ایـن کلیدهـا از طریـق فایـرب نـوری مسـتقل 

مخصـوص  چالش هـای  آن هـا  بی سـیم  ارسـال  اسـت،  امکان پذیـر 

به خـود را دارد و به همیـن دلیـل آزمایـش اخیـر پژوهشـگران چینایـی 

اهمیت باالیی دارد. چین از سـال ۲۰۱۸ در حال کار روی اسـتندرد 

QKD بـه همـراه Micius اسـت و اخیـرا توانسـته بـه چنیـن موفقیتی 

دسـت پیـدا کند.

در پژوهـش اخیـر محققان توانسـته اند یک کلید امـن MDI-QKD را 

بیـن دو سـاختامن با فاصلـه ۱۹.۲کیلومر در شـهر »هفئی« جابه جا 

کنند. برای این که فوتون ها در یک زمان مشـخص به محل مشـرکی 

برسـند، پژوهشـگران الگوریتم هایی برای محاسـبات نوسـانات ناشی 

از اتوموسـفیر برای دسـتگاه های فرسـتنده و گیرنده توسعه دادند.

بـا وجـود چنیـن موفقیتـی، ارسـال MDI-QKD بـه فضـا مشـکات 

مخصـوص به خـود را دارد و با توجه به فاصله بیش تر، به الگوریتم های 

بهـری نیـاز اسـت. عاوه بـر ایـن، ماهواره ها در حال حرکت هسـتند 

کـه همیـن موضـوع باعـث بـروز مشـکات دیگری می شـود. بـا وجود 

متـام ایـن مـوارد، پژوهشـگران چینایـی خود را بـرای ارسـال یک پیام 

کوانتومـی غیرقابـل نفوذ بـه فضا آمـاده می کنند.

***

اسپری بینی مقابله با ابتال به کرونا
 آماده تولید انبوه می شود

ویـروس کرونـا، بزرگ ترین بحـران کنونی برش، روزانه جـان هزاران نفر 

را می گیـرد و در حالـی کـه برای مقابله آن مترکز اصلی روی واکسـین 

اسـت، دانشـمندان روی دواهـا و درمان هـای مختلـف کار می کننـد. 

یکی از آن ها اسـپری بینی پژوهشـگران دانشگاه »بیرمنگام« است که 

تـا دو روز از ابتـا بـه کوویـد-۱۹ جلوگیری می کند و تابسـتان ۲۰۲۱ 

وارد بازار می شـود.

پژوهشـگران بـرای مقابلـه بـا انتقـال کرونـا و ابتـا بـه ایـن بیـامری 

کشنده، راه های مختلفی را بررسی می کنند. در گذشته دانشمندان 

در دانشـگاه »کلمبیـا« موفـق بـه توسـعه یک اسـپری بینی بـا قابلیت 

جلوگیـری از ابتـا بـه کرونـا شـده بودنـد و حـاال محققـان دانشـگاه 

بیرمنـگام بـا دسـتیابی به چنین موفقیتی، بـرای تولید انبـوه آن آماده 

می شـوند.

به گفتـه پژوهشـگران، ایـن اسـپری بینـی می تواند در کنـار جلوگیری 

از ابتـا بـه کوویـد-۱۹، مانع از انتقـال این ویروس هم شـود. بنابراین 

بـا اسـتفاده از ایـن اسـپری، ویـروس از فـردی بـه فـرد دیگـر منتقـل 

منی شـود.

در حـال حـارض بریتانیـا بـا گونه هـای جدیـد کرونـا دسـت و پنجه نرم 

می کنـد و دولـت ایـن کشـور برای جلوگیری از شـیوع گسـرده تر این 

ویـروس، اقدامـات مختلفـی ماننـد قرنطیـن را درنظـر گرفتـه. بـا ایـن 

حـال بـه اعتقـاد داکر »ریچـارد موکـز« از دانشـگاه بیرمنـگام، فرمول 

تیـم وی می توانـد ایـن محدودیت هـا را کاهـش دهـد.

توسـط  بینـی  اسـپری  ایـن  موثـر  توزیـع  بـه  در مصاحبه یـی  موکـز 

رشکت هـا صحبـت کـرده: »مـا بـا رشکت ها بـرای عرضه ایـن محصول 

صحبـت کرده ایـم چـرا کـه بـه بـاور مـا آن هـا می تواننـد به طـور موثر و 

کارآمـد آن را توزیـع کننـد. ایـن محصـول رسیع تـر از یـک دوای نوین 

و جدیـد در اختیـار افـراد قـرار می گیـرد. مـن مطمین هسـتم که این 

فرمـول می توانـد تاثیرگـذار باشـد و ایـن تاثیـر در رسیع تریـن زمـان 

ممکـن خواهـد بـود. مـا مشـتاقیم این اسـپری تـا تابسـتان وارد بـازار 

شـود.« به گفتـه پژوهشـگران، بـا چهار بـار اسـتفاده از ایـن اسـپری در 

روز می تـوان بـه ایمنـی عمومی دسـت پیدا کرد و اگـر در منطقه یی با 

شـیوع گسـرده کرونا حضور داشـته باشـید، می توانید هـر ۲۰دقیقه 

یک بـار از آن اسـتفاده کنیـد.

روز ولنتایـن کـه همچنیـن بـا نـام روز عشـق یا 

شـناخته  نیـز  ولنتایـن  جشـن  یـا  عشـاق  روز 

می شـود، در فرهنـگ مسـیحی سـده های میانـه و 

سـپس فرهنـگ مدرن غربی روز ابراز عشـق اسـت 

ایـن  می شـود.  برگـزار  سـاالنه  به صـورت  کـه 

برگـزار  ۱۴فـربوری  روز  در  سـال  هـر  مناسـبت 

می شـود. سـابقٔه تاریخـی روز ولنتایـن به جشـنی 

کلیسـاهای  در  والنتایـن  قدیـس  افتخـار  بـه  کـه 

روز  بازمی گـردد.  می شـد،  برگـزار  کاتولیـک 

والنتاین برگرفته از سـنن روم باسـتان و مسـیحیت 

می باشـد. ایـن ابـراز عشـق معمـوال بـا فرسـتادن 

کارت والنتایـن یـا خریـد هدایایـی مانند گل رسخ 

انجام می شود.

از چه زمانی روز ولنتاین رشوع شد؟

روز ولنتایـن یـا روز قدیـس ولنتاین، 

هـر سـال در چهاردهم مـاه فربوری 

جشـن گرفته می شـود.

گـامن بـر ایـن اسـت کـه ریشـه در 

جشـن های رومی هـا داشـته باشـد. 

گفتـه شـده اولیـن روز ولنتایـن در 

سـال ۴۹۶میـادی بـوده اسـت.

ایـن روز نـام خـود را از قدیـس )یـا 

اسـت  گرفتـه  مشـهوری  قدیسـان( 

در  گوناگونـی  داسـتان های  کـه 

دارد. وجـود  او  مـورد 

ایـن روزی اسـت کـه مـردم عاقـه و 

مهـر خـود را بـه فـرد یـا افـراد دیگـر 

یـا  شـیرینی  گل،  کارت،  دادن  بـا 

مهر آمیـز  و  عاشـقانه  پیام هایـی 

می دهنـد. نشـان 

جشن در روم باستان

فـربوری  مـاه  نیمـٔه  در  رومی هـا 

لوپرکالیـا  به نـام  داشـتند  جشـنی 

کـه بـرای آن ها به طور رسـمی رشوع 

بهـار بـود.

روز ولنتایـن مصـادف بـا روزی در سـال اسـت کـه 

بـه عشـق و بـاروری مربوط اسـت. ایـن روز در روم 

خجسـتٔه  ازدواج  روز  قدیـم  آتـن  شـهر  و  باسـتان 

بزرگداشـت  جشـن  هم  چنیـن  و  هـرا  بـا  زیـوس 

لوپرکـوس خـدای بـاروری بـود.

تطهیـر  مراسـم  لوپرکـوس  روحانیـان  و  کاهنـان 

خاصـی اجـرا می کردنـد و در ایـن مراسـم بز هـا را 

در راه خـدا قربانـی می کردنـد و پـس از نوشـیدن 

پوسـت  و  می دویدنـد  روم  رسک هـای  در  رشاب، 

بز هـا را در دسـت می گرفتنـد و آن را بـر هـر کـس 

می زدنـد.  می دیدنـد  کـه 

ایـن مراسـم بـا هجوم انبوهـی از زنان جـوان ادامه 

پیـدا می کـرد کـه بـه رسک هـا می ریختنـد چـون 

بـاور داشـتند اگـر ایـن پوسـت بـه آن هـا بخـورد، 

تـوان بـاروری آن هـا افزایـش پیـدا خواهـد کـرد و 

زایامن هـای راحت تـری خواهنـد داشـت. تردید ها 

و گامنه هایـی در مـورد تاریـخ دقیـق اجـرای ایـن 

مراسـم وجـود دارد.

رسـم ایـن بـوده اسـت کـه در این مراسـم پـران، 

می آوردنـد.  بیـرون  جعبه یـی  از  را  دخرانـی  نـام 

آن هـا در طـول مراسـم و جشـن، دوسـتان یکدیگر 

ازدواج  بـه  کارشـان  هـم  گاهـی  و  می ماندنـد 

. می کشـید

را  مراسـم  و  ایـن جشـن  کلیسـا خواسـت  بعد هـا 

رو  ایـن  از  و  آورد  در  مسـیحی  به صـورت جشـنی 

تصمیـم گرفـت تـا بـا اسـتفاده از آن یـادی هـم از 

قدیـس ولنتیـن بکنـد.

بعضـی تاریخ نـگاران معتقدنـد کـه در پایـان قـرن 

پنجـم، پـاپ ژالزیـوس اول در تـاش بـرای اصاح 

این جشـن باسـتانی رومیـان و مسـیحی کردن آن 

۱۴فـربوری را روز ولنتایـن نامیـد.

کـم  کـم، مـردم نـام قدیـس ولنتیـن را بـرای بیـان 

دوسـت  کـه  کسـانی  بـه  نسـبت  خـود  احسـاس 

کردنـد. اسـتفاده  هسـتند،  عاشـق  و  می دارنـد 

قدیس ولنتاین که بود؟

رس  بـر  ولنتایـن  مـورد  در  بسـیاری  افسـانه های 

سـاختگی  بایـد  آن هـا  بیش تـر  امـا  زبان هاسـت، 

باشـند.

بـاور عمومـی در مـورد قدیـس ولنتایـن این اسـت 

سـوم  قـرن  در  باسـتان  روم  روحانیـان  از  او  کـه 

اسـت. بـوده  میـادی 

جشـن های روز ولنتایـن بـا افسـانه مخلـوط شـده 

اسـت. انگیـزه  وجـود چنیـن روزی و حتـی وجـود 

خـود قدیسـی به نـام ولنتایـن در هاله یـی از شـک 

و تردیـد قـرار دارد.

بـا توجـه بـه این کـه حداقـل سـه قدیـس بـا چنین 

اسـمی وجـود دارد، ایـن موضـوع چنـدان عجیـب 

. نیست

اولیـن اعـام رسـمی ولنتایـن در ۱۴مـاه فـربوری 

را پـاپ ژالزیـوس اول در سـال ۴۹۶میـادی بـه 

یادبـود جـان باخنت این کشـیش رومی قرن سـوم 

انجـام داد، امـا اطمینان نداریم کـه پاپ ژالزیوس 

ایـن روز را بـه افتخـار کشـیش قـرن سـوم میادی 

اعـام کـرد یـا یکـی از دو کشـیش دیگـر ولنتایـن 

 نامـی کـه در راه دیـن کشـته شـدند.

یکـی از آن هـا اسـقف شـهر اینرامنا بـود و دیگری 

از  نفـر  چنـد  بـا  همـراه  می دانیـم  کـه  جایـی  تـا 

همراهانـش در افریقـا کشـته شـد.

قدیـس  دو  ایـن  مـورد  در  بیش تـری  اطاعـات   

ولنتایـن دیگـر نداریـم و این کشـیش روم باسـتان 

در میـان ایـن سـه ولنتایـن از همه بیش تر مشـهور 

است. شـده 

چرا ولنتاین، کشیش رومی معروف شد؟

بـاور بـر ایـن اسـت کـه دلیل شـهرت این کشـیش 

از  ۲۷۰میـادی  سـال  در  کـه  بـود  ایـن  جـوان 

امـر امپراتـور کادیـوس رسپیچـی کـرد و به طـور 

شـهر  در  را  زوج هایـی  ازدواج  مراسـم  مخفیانـه 

کـرد. برگـزار 

امپراتـور کادیـوس گفتـه بـود کـه مـردان متاهـل 

رسبـازان خوبـی نیسـتند و به همیـن دلیـل مانـع 

اسـقف  امـا  می شـد،  شـهر  جـوان  مـردان  ازدواج 

ولنتایـن، بـر ایـن بـاور بـود کـه ازدواج بخشـی از 

خواسـت و ارادٔه خداونـد در جهان اسـت. او به نام 

ازدواج مخفیانـه  انجـام مراسـم  بـه  عشـق، رشوع 

میـان جوانـان و گاهی حتی بیـن نوجوانان دوازده 

کرد. سـاله 

موفقیـت او باعـث شـهرت ناخواسـته اش شـد کـه 

منجـر بـه مـرگ اسـقف ولنتایـن شـد. او زندانـی و 

در نهایـت گـردن زده شـد، امـا پیـش از آن عاشـق 

دخـر زندان بـان خـود شـد.

اسـقف  اعدامـش،  از  قبـل  شـب  می گوینـد   

یادداشـتی بـرای دخـر نوشـت کـه آن را »از طرف 

پیـام  و  تربیـک  اولیـن  کـرد.  امضـا  تـو«  ولنتایـن 

خیال پردازانـه  داسـتان  ایـن  هرچنـد  ولنتایـن. 

داشـته  واقعیـت  کـه  اسـت  بعیـد  امـا  زیباسـت، 

روز  ریشـٔه  توضیـح  در  داسـتانی  چنیـن  باشـد. 

ولنتایـن در طـول سـال ها شـاخ  و  بـرگ بسـیاری 

اسـت. کـرده  پیـدا 

اولین تربیک ولنتاین

در قـرن پانزدهـم در فرانسـه، ۱۴ فـربوری جشـن 

سـاالنه یی در بزرگ داشـت عشـق رمانتیـک برگزار 

می شـد. خـوردن و نوشـیدن بسـیار و رقـص و آواز 

از ویژگی هـای ایـن جشـن بـود.

باقی مانـدٔه  و  موجـود  تربیـک  اولیـن  همچنیـن 

ولنتایـن روی کاغـذ را هم مردی فرانسـوی در قرن 

پانزدهـم نوشـته اسـت. دوک اورلیـان زمانـی کـه 

پـس از نـربد آزینکـورت در سـال ۱۴۱۵ در بـرج 

لنـدن زندانـی شـد، بـرای همـر خـود نوشـت:

Je suis desja d›amour tanné

Ma tres doulce Valentinée

کـه ترجمـٔه آن می شـود »دمل آشـوب می شـود از 

عشـق، ولنتایـن مهربـان مـن.«

دست نوشـته های  بخـش  در  مهـم  نامـٔه  ایـن 

می شـود. نگهـداری  بریتانیـا  کتاب خانـٔه 

موجـود  نامه هـای  قدیمی تریـن  از  دیگـر  یکـی   

در مـورد ولنتایـن بـه زبـان انگلیسـی هـم در ایـن 

می شـود. نگهـداری  کتاب خانـه 

 ایـن نامـه در سـال ۱۴۷۷ نوشـته شـده اسـت و 

مارجـری بـورو آن را بـرای نامـزدش جـان پاسـتون 

نوشـته اسـت.

 در ایـن نامـه مارجـری، جـان را »ولنتایـن محبوب 

مـن« خطـاب کرده اسـت.

دانـش و تکـنالوژی
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 اولین  گونه فایبر نوری، به طور بی سیم کلید 

کوانتومی MDI-QKD آماده ارسال است

معلومات madanyatdaiسال دهم         شـنبه 25 دلو 1399 ly.com

داستان روز ولنتاین؛ روز عشق

پژوهشگران چینایی یک پیام کوانتومی غیرقابل نفوذ به فضا می فرستند
پژوهشـگران چینایـی از سـال ۲۰۱۸ در حـال بررسـی نحـوه اشـرتاک گذاری مخفیانـه کلیدهـای کوانتومـی میـان ماهواره هـا و ایسـتگاه های 
زمینـی هسـتند و حـاال امـکان ارسـال پیـام کوانتومـی غیرقابـل نفـوذ بـه فضـا فراهـم شـده اسـت. چین بـا دسـت آورد اخیـرش می توانـد میان 
ماهـواره »Micius« و سـه سـایت زمینـی ارتبـاط برقـرار و آن را بـه بزرگ تریـن شـبکه کوانتومـی امـن جهـان تبدیـل کنـد. بـا ایـن وجـود ابزار 
محرمانـه کوانتومـی مـورد اسـتفاده ایـن ماهـواره دارای چندیـن نشـتی بـود کـه باعـث  شـد پژوهشـگران بـه دنبـال نـوع پیرشفته تـر رمزگذاری 

کوانتومی به نام »MDI-QKD« باشند.

گردآوردنده: نجمه رسا
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اشـاره: سـوتانا الکسـیویچ، روزنامه نـگار و نویسـندۀ اهـل بـاروس اسـت کـه در 

و  مصاحبـه  طریـق  از  آثـارش  در  او  شـد.  ادبیـات  نوبـل  جایـزۀ  برنـدۀ  سـال۲۰۱۵ 

بازمنایانـدن تجربـۀ زیسـتۀ مـردم مختلـف، زندگـی تحـت حکومـت شـوروی و دوران 

پـس از آن را بـه تصویـر می کشـد. از آثـار او کـه بـه فارسـی ترجمـه شـده، می تـوان به 

جنـگ چهـرۀ زنانـه نـدارد، زمزمه هـای چرنوبیـل، آخریـن شـاهدان و زمان دوسـت دوم 

اشـاره کـرد. او در جـون۲۰۲۰ برندۀ جایزۀ »جامعۀ باِز« دانشـگاه اروپای مرکزی شـد. 

در زیر منت سخرنانی او به مناسبت دریافت این جایزه را می خوانید:

از شـام بـرای ایـن جایـزه کـه در نظـرم ارزش معنـوی دارد سـپاس گزارم. ایـن جایـزه 

بازتـاب ارزش هایـی اسـت کـه بسـیار برایـم اهمیـت دارنـد و به عنـوان یک دهـه نودی 

مـرا یـاد زمانـی می اندازنـد کـه دور میدان هـا می دویدیـم و شـعار می دادیـم »آزادی، 

آزادی!« امـا آن زمـان هیـچ درکـی از آزادی نداشـتیم. خیـال می کردیـم آزادی روز 

باشـکوهی اسـت کـه رسیـع فـرا خواهـد رسـید و بـه خودمـان می گفتیم که فـردا همه 

چیـز زیبـا و عالی خواهد شـد، اما حاال روشـن اسـت که در نهایت مسـیرمان به جایی 

کامـا متفـاوت بـا آنچـه انتظـارش را داشـتیم ختم شـد.

این مسـاله، پاسـداری از ارزش های یک جامعۀ باز را بسـیار دشـوارتر می کند. جالب 

اینجاسـت کـه امـروز بـه دلیـل مشـکات جدیـدی کـه برشیـت بـه دلیـل همه گیـری 

جهانـی ویـروس کرونا با آن ها مواجه اسـت، جامعه بسـته شـده اسـت. مسـلام زندگی 

مـا بـا تجربه هـای جدیـدی همـراه خواهـد بـود. آزمون هـای متعـددی در ارتبـاط بـا 

تغییـرات اقلیمـی و تغییراتـی در مقیـاس کیهانـی در انتظارمـان خواهد بـود که هنوز 

کامـا آن هـا را درک نکرده ایـم.

حـال مـردم بیشـر و بیشـر در غارهـای خودشـان پنهـان می شـوند. امـروز مـا جدا از 

ـ طول کشـید تا جهـان متوجه  ـ فقـط چند مـاهـ  هـم هسـتیم. امـا تنهـا انـدک زمانـیـ 

شـود اگـر هـر کـدام در غار جدایی باشـیم منی توانیم نجـات پیدا کنیـم. متفرق بودن 

مـا را نجـات نخواهـد داد، آنچـه ما را نجات خواهد داد، همبسـتگی دوباره اسـت، یک 

همبسـتگی جدید.

وقتـی داشـتم فکـر می کـردم کـه برایتـان از چـه صحبـت کنـم، دیـدم خـوب اسـت 

بگویـم کـه جهانـی کـه مـن در گذشـته در آن زندگـی می کـردم، جهانـی کـه حـدود 

۴۰سـال از عمـرم را رصف مطالعـۀ آن کـرده ام، بـه نوعـی جهـان سـاده تری بـود. 

قصـدم ایـن نیسـت کـه خـون و خونریزی هـا و گورهـای دسـته جمعی عظیمـی را کـه 

حاصـل اندیشـۀ کمونیـزم بـود ناچیـز بشـامرم، اما آن جهان به شـکل مشـخصی میان 

کمونیـزم و غیرکمونیـزم تقسـیم شـده بود. 

در نتیجـه، ایـن طـور بـه نظـر می رسـید  که جـز این هیچ مشـکل و پیچیدگـی دیگری 

در جهـان نیسـت، امـا حـاال تقریبا بیش از ۳۰سـال اسـت کـه در جهان پسـاکمونیزم 

زندگـی می کنیـم و ایـن جهانـی به شـدت پیچیده تر اسـت.

 سـخنان هرنمندمـان، ایلیـا کاباکـوف را بـه یـاد مـی آورم کـه می گفـت زمانـی کـه 

بـا کمونیـزم می جنگیدیـم زیبـا بودیـم، خودمـان را دوسـت داشـتیم، همـه چیـز را 

می فهمیدیـم. مـا آن هیـوال را شکسـت دادیـم، امـا حـاال بـه نظـر می رسـد کـه زندگی 

حتـی از قبـل هـم وحشـتناک تر اسـت. حـاال مجبوریم میان تبـه کاران زندگـی کنیم و 

بـا ایده هـای نـو و مفاهیـم جدیـدی احاطه  شـده ایم که برایشـان اصا آماده نیسـتیم. 

ایده هـا و مفاهیمـی کـه نـه فرهنـگ و نـه دانـش تاریخی مـان، مـا را بـرای مواجهـه بـا 

آن هـا آمـاده نکـرده اسـت. مبانـد که بیسـت سـال اخیـر ناگهان لشـکری از مشـکات 

جدیـد را مقابل مـان منایـان کـرده اسـت.

بـودم چـه  رفتـه  بـه چرنوبیـل  نوشـنت کتابـی  بـرای  وقتـی  کـه  یـادم هسـت  خـوب 

احساسـی داشـتم. در آن منطقـۀ حفاظت شـده قـدم مـی زدم و از نشسـنت روی چمن 

هـراس داشـتم، از گرمـا هـراس داشـتم، از آب بـازی در رودخانه هراس داشـتم. حتی 

گاوهایـی کـه برای نوشـیدن آب بـه کنار رودخانـه می آمدند رویشـان را برمی گرداندند 

و آب را پـس می زدنـد.  خـوب بـه یـاد دارم کـه دیـدن ایـن صحنـه چقـدر ترسـناک 

بـود. یـادم هسـت کـه یکـی از زنبـورداران النه هـای زنبـوری را نشـانم داد کـه بـا مـوم 

بسـته شـده بـود. زنبورهـا خودشـان را از جهـان جـدا کـرده بودنـد، یعنـی بـرای چنـد 

هفتـه پنهـان شـده بودنـد و از پـرواز در هـوای چرنوبیـل پرهیـز می کردنـد. در هـامن 

حـال، مـا - مردمـان شـوروی - در ارتبـاط بـا چرنوبیـل مشـغول تظاهـرات بودیـم و زیر 

آفتـاب دونـات می خوردیـم، امـا حیوانـات حـس کـرده بودنـد کـه ایـن جهـان جدیـد، 

جهانـی کـه مـا مـردم دوباره بـه آن قدم گذاشـته بودیم، خطـری جدید داشـت، گویی 

حیوانـات چیـزی را می دانسـتند کـه مـا متوجـه اش نبودیـم.

می  خواهـم بگویـم جهانـی کـه شـام در آینـده مجبوریـد در آن زندگـی کنیـد، جهانـی 

کـه اکـر سـال های عمرتـان را در آن سـپری خواهیـد کـرد )چـون پیری، یعنـی زمانی 

کـه تنهـا می شـوید و بـه پایـان عمـر فکـر می کنیـد، هنـوز بسـیار دور اسـت(، ایـن 

جهـان جدیـد نیـاز به مشـارکت فعاالنه دارد و شـام باید نسـبت به آن گشـوده باشـید. 

ایـن جهانـی بسـیار پیچیده تر اسـت. 

مـا بـا خطـرات کامـا جدیـدی روبه رو هسـتیم. هـامن طور کـه گفتم مـن در چرنوبیل 

متوجـه شـدم کـه آن دانـش قدیـم دیگـر بـه کاری منی آیـد و هیـچ کـس منی تواند در 

هیـچ زمینه  یـی بـه دیگـران کمـک کنـد. مردمی کـه چرنوبیـل را تجربه کـرده بودند به 

می گفتند: مـن 

»مـن تـا بـه حـال چیـزی شـبیه ایـن 

مـورد  ایـن  در  مـن  بـودم،  نشـنیده 

هیـچ چیـز نخوانده بـودم، هیچ کس 

بـه مـن نگفتـه بـود در ایـن وضعیـت 

چـه بایـد کـرد.« دلیلش ایـن بود که 

رش در لبـاس جدیدی ظاهری شـده 

بـود و هـامن طـور کـه معلـوم شـد، 

رش چهره هـای بسـیاری داشـت.

و حـال، در مقطـع دیگـری از تاریخ، 

در  رش،  از  دیگـر  چهره   یـی  مقابـل 

می تـوان  جهانـی  همه گیـری  یـک 

جدیـدی  خطرهـای  بـا  کـه  گفـت 

مواجـه هسـتیم کـه نشـان داده ایـم 

تـوان مقابلـه بـا آن هـا را نداریـم )در 

بسـیار  وضعیـت  ایـن  مـن  تجربـۀ 

حـال،  اسـت(.  چرنوبیـل  شـبیه 

جنـگ  هـر  زمـان  از  درمانده تـر 

دیگـری هسـتیم. زمـان وقـوع جنگ 

نقـاط  سـایر  و  سـوریه  اوکرایـن،  در 

کـه  مردمـی  عنـوان  بـه  مـا  جهـان، 

در فرهنـگ جنـگ بـار آمـده بودیـم 

حداقـل می توانسـتیم متوجه شـویم 

می افتـد. دارد  اتفاقـی  چـه  کـه 

کـه  جدیـدی  جهـان  ایـن  در  امـا 

منایـان  شـام  برابـر  در  اکنـون 

و  سـابقه  هیـچ  شـام  می شـود، 

راهنامیتـان  کـه  نداریـد  تاریخـی 

بایـد  شـام  خـود  را  تاریـخ  باشـد. 

. یسـید بنو

آنچـه مـن از تجربـۀ خـودم مـی توانـم بگویـم این اسـت کـه برای داشـنت یـک زندگی 

مفیـد و مثربخـش بایـد شـجاع بـود. البتـه تجربـۀ شـجاعت های قبـل شـاید همیشـه 

برایتـان مفیـد نباشـند، امـا به طور کلـی، پس از نوشـنت چندین کتاب دربـارۀ جنگ، 

یـک کتـاب دربـارۀ چرنوبیـل و یک کتـاب دربارۀ سـقوط امپراتـوری شـوروی، من فکر 

می کنـم از همـه چیـز مهم تـر ایـن اسـت کـه انسـان مبانیم. 

یکـی از قهرمانـان جنـگ یـک بـار به مـن گفت: »حتـی در جهنـم هم می توان انسـان 

باقـی مانـد.« او خـوب می فهمیـد چـه می گویـد، بارهـا در گوالگ هـای اسـتالین تـا 

آسـتانۀ مـرگ رفتـه بـود و هـر بـار بـه نوعـی زنـده مانـده بـود. او می گفـت مـن زنـده 

مانـده ام تـا ایـن کلـامت را بـه تـو بگویـم کـه »در جهنـم هـم می تـوان انسـان باقـی 

مانـد.« آن  چـه دوسـت دارم بـا شـام در میـان بگـذارم ایـن اسـت کـه در همـۀ زندگی، 

رسمشـق مـن سـخنی برگرفتـه از لئـو تولسـتوی بـوده اسـت. ایـن کلـامت را مدت هـا 

پیـش در جوانـی ام خوانـدم. 

تولسـتوی می گویـد همیشـه بایـد هدفـت را باالتـر از چیـزی کـه می خواهـی بـه آن 

دسـت  یابـی قـرار دهـی، در غیـر ایـن صـورت افـول خواهـی داشـت. یعنی بـرای این 

کـه مصـون مبانـی بایـد به ارزش هـا و اصولی کـه برای خـودت تعیین کرده  یـی پایبند 

مبانی.

هسـتی شـام در دو تاریخ جریان دارد؛ یکی تاریخ عمومی و دیگری داسـتان شخصی 

خودتـان. در هـر دوی این هـا، یعنـی در داسـتان شـخصی خودتـان )کـه می توانـد 

داسـتانی عاشـقانه باشـد( و در دل آن داسـتان »بـزرگ« )کـه می تواند داسـتان رشـد 

و شـکوفایی شـام در یـک حرفـه یـا تخصـص  باشـد کـه مثـرۀ زندگی شـام خواهد شـد 

و از طریـق آن نقـش اجتامعی تـان را ایفـا خواهیـد کـرد(، تعهـد بسـیار مهـم اسـت. 

مشـارکت اجتامعـی بـرای انسـان بسـیار مهم اسـت، تنها مترکز بر داسـتان شـخصی 

هـر قـدر هـم کـه آن داسـتان فوق العـاده باشـد، هـر قـدر هـم کـه بـا مترکـز بـر تجربۀ 

شـخصی، داسـتان خوبی از کار در بیاید، برای انسـان کافی نیسـت. به همین دلیل 

اسـت کـه بایـد همیشـه اهـداف بـزرگ بـرای خودمـان در نظـر بگیریـم و بهانه هـای 

متعـددی را کـه اغلـب بـه آسـانی رس راهـامن قـرار می گیرنـد نپذیریم. 

بـرای مثـال مـن در حـال حـارض در وطنم، بـاروس زندگـی می کنم و مرتـب جمله  یی 

را می شـنوم کـه احتـامالً به ما حـس درماندگی می دهـد و به همین دلیـل منی توانیم 

ایـن دیکتاتـوری  را کـه بیـش از یک ربع قـرن تحت سـیطره اش زندگـی کرده ایم تغییر 

دهیـم. مـردم می گوینـد: »مـن بچـه دارم، پـدر و مـادر پیـر دارم، از کار اخـراج خواهم 

و...« شد 

 از ایـن دالیـل بـرای توجیـه خودمـان اسـتفاده می کنیـم، امـا بایـد متوجـه بـود کـه 

ایـن فرهنـگ قربانـی، ایـن اشـتیاق بـرای پنهـان شـدن پشـت نقـاب یـک قربانـی، 

میـل بـه ایـن کـه خودمـان را قربانـی رشایـط بدانیـم، همیشـه در میـان مـردم وجـود 

تنها عشق می تواند ما را نجات دهد

ولی هوتک رقیب برازیلی اش را شکست داد
احمد ولی هوتک، ورزش کار رشتۀ ورزش های رزمی مختلط، توانست در یک رقابت، لیوناردو باربوسا، حریف برازیلی اش را شکست دهد. این رقابت  شام پنج شنبه )۲۳دلو( زیر نام »شب قهرمانان رنکس« در کابل برگزار شده بود. لیوناردو   

باربوسا ۱۹پیروزی و هفت شکست را در کارنامۀ ورزشی خود دارد. او در نیمۀ روند دوم رقابت در اثر رضبۀ لگد هوتک به پهلویش نقش زمین شد و سپس زیر رضبات مشت هوتک قرار گرفت تا اینکه داور، ختم بازی را اعالم کرد.
در »شب قهرمانان رنکس« هفت مسابقه انجام شد که تنها حریف ولی هوتک ورزش کار خارجی بود. در یک رقابت دیگر هم حمید رضا قلیپور، ورزشکار ایرانی در برابر کامران جوت، ورزشکار پاکستانی قرار گرفت که بازی با پیروزی قلیپور پایان 

یافت. همچنین احمد ولی هوتک، سفیر پولیس در مبارزه با مواد مخدر است.
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عشق ورزیدن به یک انسان دشوار است، اما نفرت ما را نجات نخواهد داد. تنها عشق می تواند 
ما را نجات دهد

)سخنرانی سوتالنا الکسیویچ به مناسبت دریافت جایزۀ »جامعۀ باز«(

خواهـد داشـت. انسـان همیشـه بـا یـک انتخـاب رو بـه روسـت؛ اقـدام کنـد یـا نکند. 

ایـن کـه طـرف خیـر بایسـتد یـا در سـایه ها پنهـان شـود و زندگـی اش را در پنهـان 

در خاکسـری ها بگذرانـد. فکـر می کنـم آن هایـی کـه آرمان هـای یـک جامعـۀ بـاز را 

انتخـاب کرده انـد، پنهـان شـدن در کارشـان نیسـت، ایـن راه شـام نیسـت.

مـن در متـام زندگـی ام مسـیری را تصـور کـرده ام کـه مسـتلزم اهـداف متعالـی بوده، 

مسـتلزم قـدم برداشـنت بـا رسی افراشـته، همـواره تـاش کـرده ام خـودم باشـم و تـا 

حـد ممکـن صداقـت داشـته باشـم، اما هـامن طور کـه الکسـاندر پوشـکین می گوید 

مشـکل بتـوان همیشـه کامـا بـا خـود صـادق بـود. انسـان از عهـده اش برمنی آیـد، 

عمـاً ناممکـن اسـت، هـر چـه باشـد آدمـی خـودش را بـا چیزهایـی وفـق می دهـد. 

بـا وجـود ایـن، انسـان همچنان بایـد با صداقت زندگـی کند، باید مـدام از نظر فکری 

خطـر کنـد. ایـن چیزی اسـت کـه در عرِص جدیِد ما بیشـر و بیشـر نیازش احسـاس 

خواهـد شـد. امـروز و بیـش از ایـن در آینده، با وجـود تغییرات اجتامعـی و جهانی پر 

از دسـتگاه  ها و ابـزارآالت فنـی بـه ایـن خصوصیات نیـاز داریم. همۀ این هـا می توانند 

هامن صورت جدید رش باشـند، رشی که همیشـه خودش را به شـکلی جدید منایان 

می سـازد. بایـد آمـاده باشـیم، باید همیشـه تـاش کنیم تا قدرت ایسـتادن در سـمت 

خیـر را پیـدا کنیـم و بـه دنبـال بهانه  یـی بـرای خودمـان نگردیـم. در حـال حـارض 

روی کتابـی کار می کنـم کـه ارجاعاتـی بـه بعضـی از افـرادی دارد کـه قبـاً بـا آن هـا 

مصاحبـه کـرده بـودم. وقتـی بـا آن هـا، بـا مردمی کـه تحت حکومـت شـوروی زندگی 

 می کردنـد صحبـت می کنـم جمله  یـی کـه همیشـه تکـرار می شـود این اسـت: »حس 

می کنـم زندگـی ام مال خـودم نبوده اسـت.« 

حـاال کـه بـه جوان هـا نـگاه می کنـم، بـه نظـرم می رسـد بـا دانـش ناقابلـی کـه دربارۀ 

زندگـی پیـدا کـرده ام، می توانم توصیۀ سـودمندی برایشـان داشـته باشـم. بـه آن ها و 

فرصت هـای امروزشـان نـگاه می کنـم و بـه تجربۀ خـودم می اندیشـم. می دانـم که در 

دوران متفاوتـی بـا امـروز زندگـی کـرده ام، بـا وجود ایـن توانسـتم به شـیوه  یی زندگی 

کنـم کـه بـا زندگـی بسـیاری از مـردم دیگـر در دوران رژیـم شـوروی متفـاوت بـود. 

توانسـته ام قـدرت ایـن را پیـدا کنـم کـه بـه شـیوۀ خـودم زندگـی کنـم، بـه شـیوه  یی 

هامهنگ تـر بـا نقشـۀ الهی  یـی کـه بـر اسـاس آن پـا بـه جهـان می گذاریـم.

ایـن را هـم می خواسـتم بگویـم کـه اگـر چـه شـاید مجبـور باشـیم زندگـی خـود را در 

سـنگر سـپری کنیم، چه سـنگرهای شـخصی، چـه سـنگرهای عمومی، هـر نوعی که 

زندگـی کنیـم، بایـد همیشـه یادمان باشـد کـه زندگی زیباسـت. ما احتـامال به خاطر 

هـدف دیگـری پـا بـه ایـن جهـان گذشـته ایم، هـدف بهـره بـردن از زندگـی، هـدف 

شـناخنت عشـق، عاشـق فـرد دیگـری شـدن، نـه لزومـاً عشـق بـه فـردی کـه برایـامن 

جایـگاه خاصـی دارد، بـل عشـق ورزیـدن بـه هـر انسـانی، در ایـن صـورت منی تـوان 

کسـی را تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه دیـن متفاوتـی دارد یـا شـکل بینـی یـا چشـمش 

متفـاوت اسـت کشـت. از شـام می خواهـم شـور زندگـی را از دسـت ندهید و همیشـه 

آن را بـه یـاد داشـته باشـید. تـاش من هم این اسـت. هرچند عشـق ورزیـدن به یک 

فـرد، بـه انسـانی کـه کامـل و بی نقـص نیسـت بسـیار دشـوار اسـت. انسـان می تواند 

موجـود ترسـناکی باشـد. بـاور کنیـد ایـن را به عنـوان کسـی می  گویـم که جنـگ را از 

رس گذرانـده، هرچنـد آن قدرهـا در جبهه نبـوده ام، اما دربارۀ جنـگ، دربارۀ چرنوبیل 

زیـاد شـنیده ام. عشـق ورزیـدن بـه یـک انسـان دشـوار اسـت، امـا نفـرت مـا را نجات 

نخواهـد داد. تنهـا عشـق می توانـد مـا را نجـات دهـد. آرزو می کنـم کـه قلب تـان 

رسشـار از عشـق باشـد تـا بتوانیـد بـا آرامـش، صداقـت و رسور در مسـیر زندگـی قدم 

بردارید.

ترجمه: آیدا حق طلب
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توییرت به حساب کاربری علی خامنه  یی تیک آبی منی دهد
توییرت روز پنج شنبه ۲۳دلو اعالم کرد از آن جا که حساب کاربری آیت الله علی خامنه  یی، رهرب جمهوری اسالمی، در این شبکه اجتامعی تایید نشده   
است، برچسب »تیک آبی« به آن تعلق نخواهد گرفت. به گزارش رادیو فردا، نیک پیکلز از مدیران توییرت در توضیح سیاست این رشکت برای اعطای 
برچسب »تیک آبی« به رهربان کشورهایی نظیر میامنار که کودتای نظامی در آن رخ داده، گفت: »ما هنگام بررسی اعطای این برچسب ها مباحثه های 

بین املللی درباره مرشوعیت حکومت ها را در نظر داریم.«
وی سپس تاکید کرد که این برچسب ها فقط به حساب های کاربری آن رهربان و سیاست مدارانی تعلق می گیرد که تایید شده باشند و برای مثال حساب 
کاربری رهرب جمهوری اسالمی شامل آن منی شود، اما به حساب کاربری وزیر خارجه ایران این برچسب تعلق می گیرد. برچسب آبی توییرت به حساب 

کاربری شخصیت های رسمی و چهره های عمومی نظیر گزارشگران، نویسندگان و سیاست مداران تعلق می گیرد.

فضاهای سبز توکیو؛ 
واحه هایی بر فراز اَبَرشهر

خارجـۀ  امـور  وزیـر  معـاون  ریابکـوف،  رسگیـی 

روسـیه، در واکنـش بـه تولیـد اورانیـم فلزی از سـوی 

تهـران، حکومت اسـامی ایـران را به خویشـنت داری 

فراخواند و تصمیم تهران را مسووالنه ندانست.

بـه گـزارش رادیـو فرانسـه، معـاون وزیـر امـور خارجۀ 

روسـیه خطـاب بـه حکومـت تهـران گفـت: »اگـر چـه 

منطـق و دالیـل ایـران از ایـن کار قابـل فهـم اسـت، 

امـا رضوری اسـت کـه از خـود خویشـنت داری نشـان 

داد و رویکـردی مسـووالنه در پیـش گرفـت.«

 معـاون وزیـر امـور خارجـۀ روسـیه در ادامـه اقـدام 

»ایـن  گفـت:  او  نخوانـد.  دلگرم کننـده  را  تهـران 

تصمیـم نشـان می دهد کـه جمهوری اسـامی ایران 

رسگـی  بپذیـرد.«  را  موجـود  وضعیـت  منی خواهـد 

از»وضعیـت  منظـورش  دربـارۀ  توضیحـی  ریابکـوف، 

نـداد. موجـود« 

دیـروز چهارشـنبه دهـم جنـوری، آژانـس بین املللـی 

انـرژی امتـی خـرب داد که دولـت ایران تولیـد اورانیم 

فلـزی را بـرای تأمین سـوخت راکتـور تحقیقاتی خود 

آغـاز کـرده، امـا برجـام کـه بـه امضـای ایـران و پنـج 

قـدرت جهانی رسـیده تهـران را به مدت پانزده سـال 

از تولیـد یـا برخـورداری از فلزاتـی از جنـس پلوتونیم 

یـا اورانیـم و یـا آلیاژهـای آن هـا منع کرده اسـت.

از  هـدف  کـه  گفته انـد  تهـران  مقامـات  گرچـه 

رآکتـور  یـک  بـرای  سـوخت  تولیـد  اقدام شـان 

تحقیقاتـی اسـت، امـا از اورانیـم فلـزی بـرای تولیـد 

می شـود. اسـتفاده  نیـز  امتـی  مبـب 

رافایـل گروسـی، مدیـر کل آژانـس بین املللی انرژی 

امتـی، اعضـای ایـن نهـاد را از تصمیـم جدیـد تهران 

مطلـع کرده اسـت کـه در واقع گام تازه یـی در جهت 

تضعیـف برجـام تلقی می شـود. پیشـر محمـد جواد 

ظریـف، وزیـر امـور خارجـۀ حکومـت تهران، هشـدار 

داده بـود کـه اگـر امریـکا تحریم هایـش را علیه ایران 

لغـو نکنـد، تهـران چاره یی جز توسـعۀ برنامـۀ امتی و 

کاهش بازرسـی از تأسیسـات خـود را ندارد.

 

خانـواده لجیـن الهذلـول، کنشـگر حقـوق زنـان و 

کـه  می گوینـد  عربسـتان  اهـل  رسـانه  یی  شـخصیت 

ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  در  بایـدن  پیـروزی جـو 

امریکا کمک شایانی به آزادی وی کرده است.

بـه گـزارش یـورو نیـوز، اعضای خانـواده لجیـن هذلول 

روز پنج شـنبه از آزادی ایـن فعـال اجتامعـی و مدافـع 

حقـوق زنـان پـس از تحمل نزدیک به سـه سـال حبس 

خـرب دادنـد، امـا در عیـن حـال یـادآور شـدند کـه بـا 

توجـه بـه مندرجـات حکم محکمـه هنوز رشایـط آزادی 

کامـل وی مهیا نشـده اسـت.

یـازده  بـا  همـراه  عربسـتانی  ۳۱سـاله  شـهروند  ایـن 

هفتـه  چنـد   ،۲۰۱۸ سـال  مـی  مـاه  دیگـر  کنشـگر 

پیـش از لغـو ممنوعیـت رانندگی بـرای زنان سـعودی، 

خواسـته  یی کـه بـرای آ ن مبـارزه کرده بودند، دسـتگیر 

و روانـه زنـدان شـدند. اتهـام مطـرح علیـه وی در زمان 

بازداشـت »فعالیـت غیرقانونـی و ارتباط بـا توطیه گران 

خارجـی« عنـوان شـده بـود.

روز  لجیـن  خواهـران  از  یکـی  الهذلـول،  عالیـه 

ضمـن  کنفرانـس  ویدیـو  یـک  جریـان  در  پنج شـنبه 

متحـده  ایـاالت  جدیـد  جمهـوری  رییـس  از  تشـکر 

بـه دلیـل اسـتقبال از آزادی کنشـگر عربسـتانی بـه 

کمـک  بایـدن  جـود  پیـروزی  کـه  گفـت  خربنـگاران 

کـرد. الذهلـول  لجیـن  آزادی  بـه  شـایان 

در  شـب  چهارشـنبه  بایـدن  جـو  کـه  اسـت  گفتنـی 

جریان سـخنانی هنـگام بازدیـد از وزارت دفاع ایاالت 

متحـده از آزادی ایـن فعـال حقوق زنان در عربسـتان 

کـه  بـود  کاری  ایـن  گفـت  و  کـرد  خرسـندی  ابـراز 

می شـد. انجـام  بایسـت 

آقای بایدن پیشـر در طول مبـارزات انتخاباتی گفته 

بـود کـه در قبـال وضعیـت حقـوق بـرش در عربسـتان 

بـه  ورود  از  پـس  و همچنیـن  مانـد  سـاکت نخواهـد 

کاخ سـفید تاکنـون بارهـا بـر لـزوم بهبـود حقـوق و 

آزادی هـای اجتامعـی و سیاسـی در ایـن کشـور تاکید 

کـرده اسـت؛ مسـاله  یی کـه دونالد ترمپ چنـدان به آن 

توجـه منی کـرد.  عربسـتان، کشـوری تحـت حاکمیـت 

نظـام پادشـاهی اسـت کـه صد هـا فعـال و کنشـگر و 

حتـی  مذهبـی،  خـاص  گرایش هـای  بـا  افـرادی  نیـز 

تنـی چنـد از اعضـای خانـواده سـلطنتی را بـه زنـدان 

وضعیـت  از  فرانس پـرس  گـزارش  در  اسـت.  انداختـه 

کنونـی عربسـتان آمـده کـه مقامـات عربسـتانی پـس 

جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  بایـدن  پیـروزی  از 

سـوم نوامرب گذشـته بـه رونـد فعالیت دسـتگاه قضایی 

رسعـت بخشـیده و دادگاه بسـیاری متهـامن از جملـه 

موقـت  بازداشـت  ماه هـا  از  پـس  را  الذهلـول  لجیـن 

برگـزار کردنـد. خانـم ذهلـول اواخـر دسـامرب گذشـته 

بـه موجـب قانـون مبـارزه بـا فعالیت هـای تروریسـتی 

جـاری در عربسـتان بـه پنج سـال و هشـت ماه زنـدان 

محکـوم شـد کـه بـه دلیـل سـپری کـردن بیـش از دو 

سـال بازداشـت موقـت و تعلیقـی بـودن بخـش عمـده 

حکم یاد شـده از حبس آزاد شـد. نزدیکان وی دادگاه 

محاکمـه وی را »سـاختگی« و »سیاسـی« خوانده اعام 

سـوی  از  صادرشـده  حکـم  موجـب  بـه  کـه  کرده انـد 

دادگاه آزادی وی برای سـه سـال آینده مرشوط اسـت.

بـر اسـاس این حکم لجیـن الهذلول در مدت یادشـده 

اجـازۀ خـروج از کشـور را نـدارد و امـکان فعالیـت وی 

در شـبکه های اجتامعـی و انجـام مصاحبه با رسـانه ها 

بـرای وی محدود شـده اسـت. بـه گفته خانـواده لجین 

الذهلـول، وی در طـول دوران بازداشـت مورد شـکنجه 

و آزار و اذیـت جنسـی قـرار گرفته؛ اتهامـی که مقامات 

قضایـی عربسـتان آن را تکذیـب کرده اند.

یوشـیرو مـوری، مدیـر املپیـک جاپان، در پـی بیان 

اظهاراتـی زن سـتیزانه روز جمعـه رسـام از مقـام خـود 

کناره گیری کرد.

آغـاز  تاریـخ  از  پیـش  مـاه  پنـج  تنهـا  ترتیـب  ایـن  بـه 

داده انـد  وعـده  جاپانـی  مقامـات  کـه  توکیـو  املپیـک 

کمیتـه املپیـک ایـن کشـور اکنـون باید به دنبـال مدیر 

باشـد. بـه گـزارش رادیـو فـردا، آقـای مـوری ۸۳سـاله و 

نخسـت وزیر سـابق جاپـان، روز جمعـه بـار دیگـر بابـت 

اظهـارات خـود عذرخواهـی کـرد و گفـت کـه از مقامش 

می گیـرد. کنـاره 

یوشـیرو مـوری پیشـر در یـک جلسـه کمیتـه املپیـک 

کـه اوایـل مـاه جـاری میـادی برگزار شـد گفته بـود که 

زن هـا »زیـاد حـرف می زننـد«، جمله  یـی کـه در جهـان 

غوغایـی بـه پـا کرد.

او روز جمعـه گفت: »نظرات نامناسـب من باعث زحمت 

بسـیار شـد. متاسـفم.« به گفته او، حال زمان آن اسـت 

کـه همه تـاش کننـد املپیک توکیـو با موفقیـت برگزار 

شـود. امـا کارشناسـان می گوینـد کـه ایـن اتفـاق تـازه 

بـه اطمینـان همـگان بـه برگـزاری تامپیکـی کـه یـک 

بـار هـم بـه تعویـق افتـاده لطمه  یـی دیگـر خواهـد زد. 

اوایـل مـاه دلـو، خربگـزاری رویـرز از تاکیـد مسـووالن 

رخـداد  ایـن  اجـرای  بـر  جاپـان  در  املپیـک  برگـزاری 

ورزشـی به رغـم ادامـه همه گیـری کرونـا در این کشـور و 

نقـاط دیگـر جهان خـرب داد. مسـابقات املپیـک، طبق 

برنامـه، قـرار بـود اول اسـد۹۹ در توکیو آغاز بـه کار کند 

و مراسـم تحویـل مشـعل نیـز اوایـل مـاه حمـل بـدون 

متاشـاگر برگـزار شـد. امـا بحـران همه گیـری ویـروس 

کرونـا در نهایـت باعـث شـد کـه مسـووالن املپیک طی 

تصمیمـی کم سـابقه تاریـخ برگـزاری رقابت هـا را به یک 

سـال بعـد موکـول کنند.

بررسـی هـا نشـان مـی دهـد که طی سـال گذشـته 

میـادی، ۳۳۱ مدافـع حقـوق بـرش در سـطح جهان که 

از برابری اجتامعی، جنسـیتی، نژادی و محیط زیسـتی 

دسـت  از  راه  ایـن  در  را  خـود  جـان  می کردنـد  دفـاع 

دادند.

بـه گـزارش یـورو نیـوز، گـروه »مدافعـان حقـوق بـرش«، 

مسـتقر در جمهـوری ایرلنـد در گـزارش خـود کـه روز 

پنج شـنبه منتـرش شـد، آورده اسـت کـه تعداد بیشـری 

از مدافعـان حقـوق بـرش نیـز طـی سـال گذشـته مـورد 

رضب و جـرح قـرار گرفتنـد، بازداشـت شـدند و تحـت 

تعقیـب قضایـی قـرار گرفتنـد. 

جنوبـی  امریـکای  کـه  آمـده  گـزارش  ایـن  در 

»خطرناک تریـن« قـاره بـرای مدافعـان حقـوق بـرش طی 

سـال گذشـته بود. بنـا به اعـام »مدافعان حقـوق برش« 

بیـش از سـه چهـارم مـوارد قتـل حامیـان حقـوق بـرش 

داد. روی  جنوبـی  امریـکای  در  گذشـته  سـال  طـی 

طـی  بـرش  حقـوق  مدافعـان  قتـل  از  نیمـی  از  بیـش 

گروه هـای  داد.  روی  کلمبیـا  کشـور  در  سـال۲۰۲۰ 

مسـلح بـا وجـود توافق صلح سـال۲۰۱۶ در این کشـور 

می رسـانند. قتـل  بـه  را  کنشـگران  همچنـان 

فیلیپیـن، هنـدوراس، مکسـیکو، افغانسـتان، برازیـل و 

گوامتـاال پـس از کلمبیـا »خطرناک ترین« کشـورها برای 

مدافعـان حقـوق بـرش در سـال۲۰۲۰ بودند.

بـه گفتـه »مدافعـان حقـوق بـرش« طـی سـال گذشـته 

۲۰نفـر از کنشـگران نیـز کـه بـه مبـارزه بـا فسـاد مالـی 

مشـغول بودنـد نیـز جـان خـود را از دسـت دادنـد. 

مدافعـان حقـوق بـرش بومـی در کشـورهای مختلـف نیز 

نزدیـک بـه یـک سـوم کنشـگرانی بوده انـد کـه کشـته 

شـدند. از سـوی دیگـر ۱۳درصـد جان باختـگان را زنان 

مدافـع حقـوق بـرش تشـکیل می دهنـد.

در گـزارش سـال گذشـته گـروه »مدافعـان حقـوق برش« 

تعـداد کنشـگران کشته شـده ۳۰۴ نفـر ذکـر شـده بود. 

بـه ایـن ترتیـب طـی سـال۲۰۲۰ میـادی ۲۷مدافـع 

حقـوق بـرش بیشـر از سـال۲۰۱۹ کشـته شـدند. در 

گـزارش امسـال »مدافعـان حقـوق بـرش« همچنیـن بـا 

اشـاره بـه همه گیـری بیـامری »کوویـد۱۹« بـر اهمیـت 

نقـش مدافعـان حقـوق بـرش در امدادرسـانی در دوران 

پاندمـی تاکیـد شـده اسـت.

روسیه: تولید اورانیم فلزی توسط ایران غیرمسووالنه است

خانواده کنشگر عربستانی: 

پیروزی بایدن به آزادی لجین کمک کرد 

مدیر املپیک جاپان در پی اظهارات زن ستیزانه کناره گیری کرد

گزارش ساالنه »مدافعان حقوق بشر«؛
خطرناک ترین قاره برای کنشگران کدام است؟ 

 توکیـو شـهری اسـت پرجنب وجـوش بـا طرّاحـی  آینده گـرا، امـا 

طبیعت هم در پایتخت جاپان حضور پررنگی دارد. 

توکیـو کـه در اثـر مبباران هـای جنـگ جهانـی دوم تقریبـا بـا خـاک 

یکسـان شـده بـود، پـس از جنـگ به رسعـت بازسـازی شـد و امـروز 

۱۴میلیـون نفـر در ایـن اَبَرشـهر پرتراکـم  زندگـی می کننـد.

گرچـه روی هر وجب از زمین این شـهر ساخت وسـاز شـده، مسـووالن 

شـهرداری، بـا وجـود کمبـود فضـا، از سـال ها پیـش مشـّوق آوردن 

طبیعـت بـه شـهر بوده اند.

منونـه اش یـک بـاغ روی بـام اسـت کـه بـا حـدود هـزار درخـت، چنـد 

زمیـن بـازی، جالیـز میوه و یک بـاغ جاپانـی، روی تقاطع دو بـزرگ راه 

ایجـاد شـده. ایـن واحٔه شـهری ۳۵مر از سـطح خیابـان ارتفـاع دارد.

مقصـود از ایجـاد فضاهـای سـبز در توکیـو احیای زیسـت بوم شـهری 

و نیـز ایجـاد تفرّج گاه هایـی اسـت کـه شـهروندان در آن ها اسـراحت 

کننـد. همیـن فضاهـا هنـگام بـروز باهـای طبیعی بـه پناهـگاه بدل 

می شـوند.

توکیـو  سـبز  فضـای  برنامـٔه  هامهنگـی  مسـوول  آیوآمـا،  کازوهیکـو 

می گویـد: »فضـای سـبِز کّل کان شـهر توکیـو و حومـه بـه ۵۲درصـد 

می رسـد، امـا ز فضـای سـبز مناطـق ۲۳گانـٔه خـود شـهر ۲۴درصـد 

اسـت. مـا مدت هاسـت در حـال ایجاد پـارک و فضای سـبز در فاصلٔه 

بین سـاختامن هاییم و برنامه های متعددی را برای بیشـر کردن این 

فضاهـا بـه اجـرا در آورده ایـم.«

سـاکنان توکیـوی قدیم نیز که ادو نامیده می شـد به بـاغ  عاقٔه زیادی 

داشـتند. هامـا ریکویـو نـام یکـی از قدیمی تریـن باغ هـای سـلطنتی 

توکیـو اسـت کـه در نزدیکی خلیج این شـهر واقع شـده اسـت.

بـاغ هامـا ریکویـو بیش از ۳۶۰سـال پیش سـاخته  شـده و در آن زمان 

اقامتـگاه جانبـی و قـرص ییاقـی شـوگان های توکـوگاوا بـوده اسـت. 

کاخ اصلـی  حاکـامن ایـن سلسـله، بعدهـا به قـرص امپراتـوران جاپان 

در توکیـو تبدیـل شـد و این بـاغ در سـال۱۹۴۶ در اختیـار فرمانداری 

کان شـهر توکیو قـرار گرفت.

باغ هـای توکیـو در جنـگ جهانـی دوم به شـدت آسـیب دیدنـد. یـک 

به کلـی سـوخت  در جنـگ  در سـال۱۷۰۷،  چایخانـٔه ساخته شـده 

و در دهـٔه۱۹۸۰ از نـو سـاخته شـد. حاکـامن و ارشاف بـرای تفریـح 

همـه  امـروز  می آمده انـد.  باغ هـا  مجموعـه  ایـن  بـه  ماهی گیـری  و 

می تواننـد از ایـن بـاغ  و ۲۵هکتـار فضای سـبز، مسـیرهای راه پیامیی 

و بناهـای آن دیـدن کننـد. باغ هـای هاماریکـو ازآن رو منحرصبه فـرد 

اسـت کـه برکه های درونش تنها چشـمه های آب دریـا در داخل توکیو 

هسـتند و ماهی هـا و پرنـدگان خاصـی را مجـذوب خـود می کننـد. 

سـک ژیـا هـو، راهنـامی گردشـگری می گویـد:  »اینجـا ماهی هایـی 

داریم نظیر پورجی  سـیاه، مولِت خاکسـری  و سـفره ماهی های رسخ. 

دو شـکارگاه مرغابـی هـم اینجا داریم کـه در جاپان خیلـی نادرند، در 

کل کشـور پنج شـکارگاه این چنینی بیشـر موجود نیست.« توکیو که 

در تاریخ و سـنت ریشـه دارد، همواره بدون فراموش کردن گذشـته، و 

بـا نـگاه بـه آینده،  خود را بازسـازی می کند. منطقٔه جـذاب دایکا نیاما 

در حاشـیٔه توکیو، در شـهرک شـیبویا واقع شده اسـت. این تفریحگاه 

و فضـای عمومـی روی مسـیر خط آهن قدیمی توکیو بنا شـده اسـت. 

توموتسـونا ساسـاکی، مدیـر اجرایـی پـروژه می گویـد: »مـا در طراحی 

ایـن پـروژه، می خواسـتیم جایـی بسـازیم که همـه بتواننـد چهارفصل 

سـال هروقـت کـه بخواهند بـرای اسـراحت به آنجا بیاینـد. مهم ترین 

هدفـامن ایـن بـود کـه ایـن فضـا را بـا ایـن منطقـه تطبیـق بدهیـم تا 

حـس محلّـی بـودن در آن باشـد. بنابرایـن از ریل هـای قدیمـی که در 

محـل بـود اسـتفاده کردیم تـا نوعی مسـیر راپیپامیی بسـازیم.«

محلی هـا  نه تنهـا  کـه  بسـازند  قدمگاهـی  می خواسـتند  طراحـان 

کـه گردشـگران هـم بـه آن بیاینـد. اینجـا مملـو از فروشـگاه و کافـه 

و رسـتوران اسـت و در فضاهـای سـبزش کـه به دقـت طراحـی شـده، 

میـز  و چوکی هـای زیـادی هسـت کـه بـه همه فرصـت دیـدار و گفتگو 

می دهـد. زندگی شـهری پرفشـار اسـت و فضاهای سـبزی نظیـر این، 

در همهمٔه شـهر شـلوغ واحه  یی دلنشـین ایجاد می کنند. »یورو نیوز«

*واحـه: قطعـه زمینی سـبز و خرم در میـان صحرا، زمني رسسـبز و آباد 

در بيابان هـاى ریگ زار.

چهارسو 


