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عــنوان های مـهم

صلح در سایۀ تساهل  و مدارا

غنی: پاکستان جنگ اعالم 
ناشده را خامته دهد
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در  زن  جهانی  روز  که  باشید  دیده  شاید 

رسانه ها ذکر شده است یا شنیده اید، دوستان در 

این باره صحبت می کنند، اما این روز برای چی 

است؟ چه وقت است؟ تجلیل است یا اعرتاض؟ 

آیا معادل آن »روز جهانی مردان« وجود دارد؟ چه 

رویدادهای مجازی امسال رخ خواهد داد؟

رسارس  در  مـردم  کـه  اسـت  قـرن  یـک  از  بیـش 

بـرای  به عنـوان یـک روز ویـژه  را  جهـان 8مـارچ 

چـرا. بفهمیـد  تـا  بخوانیـد  می شناسـند.  زنـان 

چگونه این رویداد رشوع شد؟

روز جهانـی زن کـه بـه اختصـار روز جهانـی زنان 

نیـز شـناخته می شـود،...

میلادی(   2016-1932( ترابلی  عبداللله  حسلن  دکتلور   
و   پلر رس   سیاسلتمدار  و  اسلام گرا  رسشلناس  اندیشله ورز 
جهلان،  از  فرو بسلن  چشلم  زملان  تلا  سلودانی،  صلدای 
مسلیری پر سلنگاخ را طلی کلرد و در کنلار کشلمکش ها و 
درگیری هلای سیاسلی پر شلور و  غوغلا، افلکار و اندیشله های 

... کلرد  عرضله  نیلز  جلدی  و  جنجال برانگیلز 

علـی  آیت اللـه  بـا  عـراق،  بـه  خـود  سـفر  روز  دومیـن  در  فرانسـیس  پـاپ   

سیسـتانی از قدرمتندتریـن رهـران دینـی عـراق و مرجع میلیون ها مسـلامن 

دیـدار کـرد. پـاپ فرانسـیس پـس از ایـن دیـدار، بـه شـهر باسـتانی اور رفت و 

در آنجـا افراط گرایـی و خشـونت بـه نـام دیـن را محکـوم کـرد...

افغانسـتان،  بـه رهـران حکومـت  امریـکا  نامـۀ وزیـر خارجـۀ  بـا ارسـال  هم زمـان   

رییس جمهـور غنـی می گویـد کـه پاکسـتان بایـد بـه ایـن جنـگ اعالم ناشـده خامته 

دهـد و افغانسـتان آزاد و مسـتقل را بپذیـرد...

عبدالله: افغانستان در 
دشوارترین وضعیت قرار دارد

پاسخ صالح به بلینکن:  

صلح آمرانه را تحت هیچ رشایطی 

قبول منی کنیم

هندوستان تایمز: ایران در 

مبب گذاری در دهلی نقش داشت

رای مثبت شهروندان سوییس به طرح 
»ممنوعیت پوشش کامل صورت«

روز جهانی زن 2021: تاریخ، راهپیامیی ها و تجلیل ها

مدال قهرمانی جنگ افغانستان با کدام قیمت؟

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

7

مسـلما ایـن موضـوع می توانـد برای پاکسـتان »پایان ماموریت« باشـد، زیـرا از ابتدای تأسـیس طالبان در دهـۀ1990 از این گـروه مبارز 
حمایـت کـرده اسـت تـا عمـق اسـتراتژیک خـود را در افغانسـتان ایجـاد و با نفـوذ هند مقابلـه کند. دولـت افغانسـتان روابـط نزدیکی با 
دهلـی نـو دارد و برکنـاری آن بـه منافـع هنـد آسـیب می رسـاند. با این حال، به نظر می رسـد اسـام آباد خواسـتار عقب نشـینی مسـووالنه 
ایـاالت متحـده اسـت و بارهـا تاکیـد کـرده که یک دولـت همه شـمول در کابـل را ترجیح می دهد. البته ممکن اسـت این سـخن تاشـی 
بـرای منحـرف کـردن اتهـام حمایـت از طالبـان باشـد، اما دالیـل موجهی پیش روی پاکسـتان بـرای مخالفت بـا قدرت گرفتـن این گروه 

شـبه نظامی و احیـای حکومت دینی شـان وجـود دارد.

چرا پاکستان باید از ترصف افغانستان  
توسط  گروه طالبان برتسد؟

حسن ترابی و نقد بی پروای 
میراث فکری مسلمانان



وزیرخارجه  امتر  محمدحنیف  مدنیت:  راه   

مردم  اراده  منی تواند  کسی  هیچ  که  می گوید 

افغانستان را انکار کند و براین اساس، هرنوع گذار 

و انتقال باید بر اساس اراده ملت صورت گیرد.

برنامه  در  که  حوت(  دوشنبه)18  روز  امتر،  آقای 

می کرد،  صحبت  ملت  به  دولت  حساب دهی 

گفت:»موقف حکومت افغانستان این است که هر 

نوع مرحله ی گذار و انتقال، باید بر اساس اراده ی 

انتخابات  طریق  از  نیز  اراده  این  باشد.  ما  ملت 

هیچ  ملت،  اراده ی  از  غیر  به  می شود.  متثیل 

نتیجه ی دیگری صلح پایدار را منی آورد.«

حنیف امتر در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد 

و جهان در خصوص مساله  منطقه  که کشورهای 

اما  دارند؛  اجامع  صلح  تامین  و  افغانستان  حفظ 

اجامعی  آینده،  به  امروز  انتقال  روند  در خصوص 

نداشته و آن را تایید منی کنند.

وزیرخارجه گفت:»این اجامع در داخل کشور هنوز 

تفاوت  داخلی،  نظر  تفاوت  و  نرسیده  پختگی  به 

دیدگاه جهانی را به دنبال داشته است.«

آقای امتر همچنان افزود که در نتیجه ی دیپلامسی 

موضوع  دو  به  جهان  و  منطقه  افغانستان،  فعال 

برای  بنیادی  پی برده اند که برگشت طالبان خطر 

همه است و همچنان حفظ نظام جمهوری اسالمی 

افغانستان، به نفع همه می باشد.

افغانستان،  خارجه  وزارت  امتر،  حنیف  گفتۀ  به 

به منظور  دینی  دیپلامسی  به  تاکید 

پی  در  که  داشته  طالبان  جنگ  مرشوعیت زدایی 

مفتی  به شمول  اسالم  جهان  بزرگ  علامی  آن، 

اعظم عربستان و علامی دیوبند، جنگ طالبان را 

نامرشوع خوانده اند.

او با اشاره موقف کشورهای اسالمی پیرامون جنگ 

جاری افغانستان تاکید کرد که 57 کشور اسالمی 

افغانستان  جنگ  که  گفته اند  قطع نامه  صدور  با 

خالف موازین اسالمی است و هیچ گونه مرشوعیت 

دینی ندارد.

***

تعدیل  طرح  انتخابات  کمیسیون 
قانون انتخابات را به وزارت عدلیه 

فرستاد
مستقل  کمیسیون  مسووالن  مدنیت:  راه 

ابتدایی  طرح  که  می گویند  کشور  انتخابات 

تعدیل قانون انتخابات را به منظور طی مراحل، 

روز دوشنبه)18 حوت( به وزارت عدلیه فرستاده 

است.

دیروز  انتخابات  کمیسیون  رییس  زیب،  اورنگ 

تعدیل  طرح  که  گفت  خری  نشست  یک  در 

رشایط  و  نیازها  براساس  انتخابات  قانون 

اساسی  تغییرات  آن  در  که  شده  آماده  کنونی 

به وجود آمده است. رییس کمیسیون انتخابات 

افزود: در این طرح موضوعاتی از جمله تعریف 

اصطالحات انتخاباتی، چگونگی موارد همکاری 

روند  در  انتخابات  کمیسیون  با  دولتی  ادارات 

و  عامه  آگاهی  برنامه های  تطبیق  و  انتخابات 

آموزش تعدیالت به میان آمده است.

اورنگ زیب تاکید ورزید که در طرح تعدیل این 

قانون، همچنان تدابیر واضح برای تهیه  فهرست 

الکرتونیکی،  تذکره  براساس  رای دهندگان 

کمیسیون  بودجوی  و  مالی  استقاللیت 

مجلس  انتخابات  سیستم  تغییر  انتخابات، 

از  ولسوالی ها  و  والیتی  شوراهای  منایندگان، 

رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم منایندگی 

اورنگ  گفتۀ  به  است.  شده  اتخاذ  چندبُعدی 

زیب، رشایط رای دهندگان و ارایه ی فهرست از 

سیاسی  احزاب  ائتالف  سیاسی،  احزاب  جانب 

معاون  انرصاف  انتخابات،  نامزدان  ائتالف  یا  و 

انتخابات،  روند  در  ریاست جمهوری  نامزدان 

تعداد کرسی های شوراهای والیتی در تناسب با 

نفوس والیات و نحوه ی استفاده از تکنالوژی در 

این طرح نیز تعدیل شده است. 

کرد  خاطرنشان  انتخابات  کمیسیون  رییس 

پیرامون  انتخابات  قانون  تعدیل  طرح  در  که 

تأمین  و  انتخابات  نتایج  مدیریت  چگونگی 

و  آرا  جمع بندی  و  شامرش  روند  در  شفافیت 

تقلب  و  تخطی  تخلف،  جریمه های  و  جرایم 

انتخاباتی تعدیالت به وجود آمده است.

مراسم  )18حوت(  دوشنبه  -روز  مدنیت:  راه   

اختتامیۀ کنفرانس منطقه یی امن و ثبات با حضور 

بزرگان و زنان از جنبش تحفظ پشتون و حزب عوام 

ملی از خیر پشتونخواه در ارگ ریاست جمهوری 

برگزار شد.

در این کنفرانس، رییس جمهور غنی به رصاحت 

اعالم کرد که حکومت افغانستان متعهد است تا 

بحران کنونی را به گونۀ اساسی پایان دهد.

ارشف غنی با اشاره به روند گفتگوهای صلح افزود 

که اسالم آباد باید این جنگ اعالم ناشده را خامته 

را  دموکراتیک  و  مستقل  آزاد،  افغانستان  دهد، 

بپذیرد.

زندگی  در  اساسی  تغییرات  به خاطر  رییس جمهور 

افزایش تجارت  بر  باشندگان دو سوی خط دیورند، 

تاکید ورزید و خاطرنشان ساخت که خواست دوجانب 

تجارت است و یک کمپنی مشرتک ترانسپورتی ایجاد 

گردد. او همچنان ادامه داد که حکومت افغانستان در 

ایجاد این کمپنی آماده همکاری است.

در کنفرانس منطقه یی امن و ثبات، شامری از بزرگان 

و زنان از جنبش تحفظ پشتون، حزب عوام ملی از 

خیر پشتونخواه و خیر پشتونخوای جنوبی اشرتاک 

کردند.

غالم احمد بلور، عضو حزب عوام ملی پاکستان در 

سخنانی با اشاره به جنگ جاری افغانستان افزود که 

این جنگ اساس مذهبی و اسالمی ندارد.

این عضو حزب عوام ملی پاکستان تاکید کرد که 

به منظور حل مشکالت جاری افغانستان در سطح 

حکومت با کشورهای همسایه به گونۀ دوامدار گفتگو 

شود و نیز تا زمانی که از متویل و تجهیز افراد مسلح 

به شکل اساسی جلوگیری صورت نگیرد، جنگ ختم 

نخواهد شد.

کنفرانس  تفاهم نامه  کنفرانس،  این  پایان  در 

منطقه یی امن و ثبات به خوانش گرفته شد و در این 

قطع نامه از افزایش تجارت در دو سوی خط دیورند و 

برقراری صلح در افغانستان که در آن قانون اساسی، 

حقوق زنان و اقلیت ها و دست آوردهای دودهۀ گذشته 

حفظ گردد، حامیت صورت گرفت.

رییـس  عبداللـه،  عبداللـه  مدنیـت:  راه   

کـه  می گویـد  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای 

در  نظامـی  لحـاظ  از  هم اکنـون  افغانسـتان 

پیچیده تریـن وضعیـت و از لحـاظ سیاسـی در 

بحران قرار دارد.

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی، دوشـنبه 

)18حوت( در مراسـم گرامی داشـت از هفتمین 

فهیـم،  محمدقسـیم  مارشـال  وفـات  سـال روز 

کـه  گفـت  ریاسـت جمهوری  پیشـین  معـاون 

افـزون بـر وضعیـت پیچیـده سیاسـی و نظامی، 

افغانسـتان بـه لحـاظ مناسـبات بین املللـی و 

اوضاعی کـه بـاالی افغانسـتان تاثیرگذار اسـت، 

در وضعیـت حساسـی قـرار گرفتـه اسـت.

آقای عبدالله با اشـاره به اسـتمرار خشونت های 

رسـانه ها،  کـه  کـرد  تاکیـد  کشـور  در  جـاری 

خرنـگاران، جامعـۀ مدنـی، علـام و هیچ کسـی 

دیگـر در ایـن کشـور مصونیـت ندارنـد. عبدالله 

کـه  اسـت  گونه یـی  بـه  وضعیـت  داد:  ادامـه 

خانواده هـا در کابـل هرصبـح بـا فرزندان شـان 

کـه بـه کار و مکتـب می رونـد، بـه شـکل دردآور 

می کننـد. خداحافظـی 

بـه  سـخنانش  میـان  در  عبداللـه  عبداللـه 

حامیـت و پاسـداری از نظـام جمهوریـت تاکیـد 

کـرد کـه بـا وجـود تفرقـه، همـه چیـز بـا زور رس 

مـردم افغانسـتان تحمیـل شـده منی توانـد و در 

عیـن حـال، مـردم در برابـر یـک آزمـون بـزرگ 

قـرار گرفتـه اسـت و در ایـن نقطـه عطـف نبایـد 

اشـتباهی صـورت گیـرد.

گفتنـی اسـت، رییـس شـورای عالـی مصالحـه 

گرامی داشـت  مراسـم  در  گذشـته  روز  نیـز 

و  کـه کمـی  کـرد  اعـرتاف  زن،  روز جهانـی  از 

کاسـتی هایی در جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

موضـع  کاسـتی ها  ایـن  و  داشـته  وجـود 

بـا طالبـان تضعیـف  را در مذاکـره  جمهوریـت 

کـرد.

او  یـادآوری کـرد کـه  آقـای عبداللـه همچنـان 

بلینکـن  آنتونـی  نامـۀ  غنـی  رییس جمهـور  و 

و  کـرده  دریافـت  را  امریـکا  وزیرخارجـۀ 

اسـت. نهفتـه  نامـه  ایـن  در  واقعیت هایـی 

  راه مدنیـت: اداره ملـی احصاییـه و معلومات 

اعـالم کـرده کـه رس از دوشـنبه )18حـوت( ایـن 

شـهر  در  را  کاغـذی  تذکره هـای  خدمـات  اداره 

کابل توقف می دهد.

به منظـور  کـه  گفتـه  اعالمیه یـی  در  اداره  ایـن 

ارایـۀ خدمـات بهـرت و جلوگیـری از ارایـۀ خدمات 

از  وقـت مراجعـان،  و ضیـاع  مـوازی، رسگردانـی 

ایـن پـس خدمـات تذکـرۀ الکرتونیکـی بـه عـوض 

ارایـه  کابـل  شـهر  در  کاغـذی  تذکـره  خدمـات 

می گـردد. در اعالمیـۀ ادارۀ ملـی احصاییـه آمـده 

اسـت: »خدمـات تذکـرۀ کاغـذی و سـایر خدمات 

مربـوط بـه آن )توزیع تذکـرۀ جدید، توزیـع تذکرۀ 

املثنـی، اصـالح سـن، تغییـر نـام، تصحیـح نـام، 

تغییـر حالـت مدنـی، تغییـر شـغل، نقـل مـکان، 

نصـب عکس، فـورم پولیس، باطل منـودن تذکره، 

ثبـت مجدد، درج تخلص، تـرک تابعیت، تحصیل 

و سـایر خدمـات( را رس از روز دوشـنبه، ۱۸حـوت 

اداره  منی کنـد.«  ارایـه  متقاضیـان  بـه   ۱۳۹۹

ملـی احصاییـه همچنـان تاکیـد کـرده، آن عده از 

تذکره هـای کاغذی مشـکوک کـه از جانب ادارات 

جهـت تثبیـت صحـت و سـقم آن بـه ایـن اداره به 

گونـۀ رسـمی مواصلـت مـی ورزد، سـایر مـواردی  

کاغـذی  تذکـره  در  معلومـات  تغییـر  سـبب  کـه 

شـخص شـود بـه خدمـات الکرتونیکـی در شـهر 

کابـل تعویـض می گـردد. بر اسـاس آمارهـای این 

اداره، هم اکنـون 25مرکز فعـال توزیع تذکره های 

الکرتونیکـی در نواحـی مختلف شـهر کابل وجود 

دارد و متقاضیـان تذکـرۀ الکرتونیکـی از طریـق 

ایـن  بـرای گرفـن  آنالیـن  سیسـتم درخواسـتی 

تذکـره اقـدام می کننـد. ایـن اداره همچنان پیش 

از ایـن گفتـه بـود که قرار اسـت تا یک مـاه آینده، 

یـازده مرکـز دیگر نیز در بخش های مختلف شـهر 

کابـل افزوده شـود.

اول  معـاون  صالـح،  امراللـه  مدنیـت:  راه    

ریاسـت جمهوری در واکنـش به نامۀ تـازۀ آنتونی 

بلینکـن، وزیـر خارجـه امریـکا بـه رییس جمهـور 

غنـی، می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان تحـت 

قبـول نخواهـد  را  آمرانـه  هیـچ رشایطـی صلـح 

کرد. 

از  گرامی داشـت  مراسـم  در  کـه  صالـح  آقـای 

هفتمیـن سـال روز وفـات مارشـال محمدقسـیم 

فهیـم، معاون پیشـین ریاسـت جمهوری صحبت 

می کـرد، گفـت: »مـن صلـح آمرانـه را نـه در بُعـد 

داخلـی و نـه در بُعـد خارجـی اش قبـول دارم.«

از  بخشـی  در  ریاسـت جمهوری  اول  معـاون 

و طـرح  امریـکا  وزیـر خارجـۀ  نامـۀ  سـخنانش، 

خلیـل زاد را ننگیـن توصیـف کـرد و افـزود کـه 

تاییـد نکـرده و نیـز در پـای آن امضـا منی کنـد.

صالـح، بـا بیـان اینکـه در گفتگوهـای صلـح بـا 

طالبـان اجـازه منی دهـد کـه قانون اساسـی زیر 

پـا گذاشـته شـود، گفـت: »عصـارۀ مبـارزه مـردم 

افغانسـتان، خواسـتۀ تـوده و ملـت و نظـام فعلی 

ایـن اسـت که مـا حق رای را از مردم سـلب کرده 

منی توانیـم. تحـت هیـچ رشایطـی و بهانه یـی و 

زیـر هیـچ دسیسـه یی مـا ملـت خـود را از حـق 

رای دهـی سـلب کـرده منی توانیـم.«

بـه گفتـۀ امراللـه صالـح، اگـر قانـون اساسـی و 

اصـل انتخابـات در رونـد صلـح کنـار گذاشـته 

داده  رد  پاسـخ  آن  بـه  شـود، 

در  گفـن  نـه  شـد؛  خواهـد 

برابـر  در  افغانسـتان  تاریـخ 

بـه  او  اسـت.  اصـل  یـک  ظلـم 

رصاحـت بیان کرد: »اگـر آن طور 

لحظه یـی )کنارگذاشـن قانـون 

و انتخابـات( آمد، شـاید به ده ها 

نفـر، میلیون هـا نفر، ولـی من به 

حیـث یـک مسـلامن مثـل امـام 

حسـین ایسـتاد می شـوم که نه. 

بـاز او وقت سـینۀ چاک چـاک از 

مرمـی پاکسـتانی و طالب رشف 

دارد، نسـبت بـه اینکـه مـن بـه 

معاملـه  خـود  ملـت  رسنوشـت 

کنیم.« معـاون اول ریاسـت جمهوری در البه الی 

سـخنانش همچنـان خاطرنشـان کـرد کـه مردم 

و دولـت افغانسـتان عـزت خـود را هیـچ وقـت به 

سـازش منی گیـرد. امراللـه صالـح بـا اشـاره بـه 

رونـد گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان تاکیـد کـرد 

کـه اگـر این گـروه روی اصـل انتخابات بـا دولت 

می توانـد  دولـت  برسـد،  توافـق  بـه  افغانسـتان 

روی زمـان برگـزاری انتخابـات بـا ایـن گـروه وارد 

مباحثه شـود.  از سوی هم، محمدمحقق مشاور 

ارشـد رییس جمهـور در امـور سیاسـی و امنیتـی 

در مراسـم یادبـود از وفـات مارشـال فهیـم، بـه 

نامـه وزیـر خارجـه امریـکا بـرای رییس جمهـور 

غنـی واکنـش نشـان داده و نسـبت بـه آن انتقاد 

وزیـر  نامـۀ  کـه  کـرد  بیـان  محقـق  آقـای  کـرد. 

خارجـۀ امریـکا آمرانه اسـت و صلح بـا امر تامین 

منی شـود. »صلـح یـک روند ملـی دوام دار اسـت 

کـه بـا قناعـت طرف هـا ممکـن اسـت.«

محقـق خاطرنشـان کـرد کـه ایـن نامـه و طـرح 

گرفـن  درنظـر  بـدون  صلـح  انتقالـی  دولـت 

و  شـده  ترتیـب  افغانسـتان  اجتامعـی  ترکیـب 

کشـورهایی که نامـه و طـرح ارایه می کننـد، باید 

رشایـط افغانسـتان و نظـر مـردم ایـن کشـور را 

مـورد توجـه قـرار دهنـد.
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باید از طریق انتخابات متثیل شود

غنی: پاکستان جنگ اعالم ناشده را خامته دهد

عبدالله: افغانستان در دشوارترین وضعیت قرار دارد

توقف خدمات تذکره های کاغذی در کابل

پاسخ صالح به بلینکن:  
صلح آمرانه را تحت هیچ رشایطی قبول منی کنیم

مرتضوی: نسخه های خارجی برای صلح، شفابخش نیست
مشاور فرهنگی رییس جمهور در واکنش به طرح اخیر وزارت خارجۀ امریکا مبنی بر حل فوری موضوع افغانستان می گوید که نسخه های صلح خارجی شفابخش نیست. شاه حسین   
مرتضوی طی دو روز اخیر در یک رشته تویت هایش به حامیت از قانون اساسی و نظام موجود افغانستان پرداخته و هرنوع خوش بینی داخلی به این طرح را ذوق زدگی سیاسی به آینده 
مبهم کشور خوانده است. به گفتۀ او، سیاسیون افغان نباید برای منفعت های کوچک و رقابت های سیاسی ذوق زده شوند! وقت آن است که فراتر از بازی های کوچک سیاسی به خطرات 
جدی پروسۀ صلح بیشرت فکر کرده و رایزنی شود. او یادآور شده که توافق نامه دوحه طالبان را از نظر سیاسی احیا کرد. طی یک سال هیچ رسباز امریکایی در افغانستان هدف قرار نگرفت، 

اما 1500 تن از افراد ملکی در افغانستان به شهادت رسید. مرتضوی یادآور شده که برای اولین بار طرح صلح در نشست کابل از سوی رییس جمهور غنی ارایه شد.

وزارت  چــارو  بهرنیــو  د  ایــران  د   

ــواد رسه د  ــه دې هې ــکا ل ــي،  امری وی

افغــان ســولې پــه اړه د کومــې غونــډې 

موضوع نه ده رشیکه کړې. 

ایــران وروســته لــه هغــه دا خــره کــوي 

ــر  ــارو وزی ــو چ ــکا د بهرنی ــې د امری چ

ولســمرش  افغــان  بلېنکــن  انټــوين 

محمــد ارشف غنــي تــه پــه یــوه لیــک 

کــې ویــي وو،  ډېــر ژر بــه د افغــان 

ســولې پــه تــړاو د ســیمې د هېوادونــو 

د بهرنیــو چــارو وزیرانــو او نــورو اســتازو 

ــويل.  ــډه راب غون

ــې  ــک ک ــه دې لی ــن پ ــاغي بلېنک ښ

ویــي، پــه دې غونــډه کــې بــه پــر 

ورســیې،   چیــن،   د  امریــکا رسبېــره 

اســتازي  ایــران  او  پاکســتان  هنــد،  

ګــډون کــوي.

خــو د ایــران د بهرنیــو چــارو وزارت 

ویانــد ســعید خطیــب زاده دوشــنبه 

ــه  ــوې خــري ناســتې ت تهــران کــې ی

ــوا  ــکا لخ ــه دې اړه ال د امری ــل، پ ووی

ــوې،  او  ــړل ش ــه ده ورک ــه ن ــه بلن کوم

کلــه چــې بلنلیــک ور ورســېد نــو دوی 

ــرې غــور کــوي.  ــه پ ب

امریــکا  وایــي،   کارپوهــان  ځینــې 

ــر کــې د  ــان ســولې بهی غــواړي د افغ

ایــران پــه راښــکېلولو رسه تهــران رسه 

خپلــې اړیکــې ښــې کــړي  او د اټومــي 

تــړون پــه ګــډون پــر نــورو دوه اړخیــزو 

موضوعاتــو مذاکراتــو تــه الر پرانیــزي.

خــو د ایــران د بهرنیــو چــارو وزارت 

افغانســتان  د  دوی  وایــي،  ویانــد 

د  نــورو هېوادونــو رسه  لــه  موضــوع 

کاروي. نــه  لپــاره  مذاکراتــو 

خلیلزاد اسالم اباد ته رسېدلی

ــه وخــت کــې د افغــان ســولې  ــه ورت پ

اســتازی  ځانګــړی  امریــکا  د  لپــاره 

ــاد  ــالم اب ــنبه اس ــزاد دوش ــی خلیل زمل

نــوي  امریــکا  د  دا  رســېدلی.  تــه 

ولســمرش جــو بایــډن پــه واکمنــۍ 

امریــکا  د  تــه  ابــاد  اســالم  کــې 

خلیلــزاد  زملــي  اســتازی  ځانګــړي 

دی.  ســفر  لومــړی 

خــره  پــه  چارواکــو  پاکســتانیو  د 

ددغــه  هلتــه  بــه  خلیلــزاد  ښــاغلی 

هیــواد لــه ســیايس او پوځــي مرشتابــه 

د  او  بهیــر  ســولې  افغــان  پــر  رسه 

ســولې پــه هکلــه د امریــکا د نــوې 

طرحــې پــه هکلــه خــرې وکــړي.

ښــاغي خلیلــزاد تــردې وړانــدې کابل 

او دوحــې تــه هــم تللــی او هلتــه د 

افغــان حکومــت پــه شــمول لــه طالــب 

اســتازیو رسه هــم مالقاتونــه کــړي. 

ــات  ــور جزيي ــې ن ــارص ي ــور ن ــدای ن خ

ــوي. راک

ــواد  ــل هې ــر دې دمــه ظاهــراً کــوم ب ت

امریــکا  د  اړه  پــه  ســولې  افغــان  د 

ــون  ــوم غرګ ــه ک ــې ت ــتۍ طرح وروس

نــه دی ښــودلی. خــو کابــل کــې د 

اروپایــي ټولنــې اســتازي روالنــډ  کوبیا 

پــرون پــر خپلــه ټوېټــر پاڼــه لیــکي وو، 

ــې  ــون، ټاکن ــايس قان ــتان اس افغانس

پکــې شــوې دي او د نړیوالــې ټولنــې 

لویــه برخــه د "افغانســتان اســالمي  

ــوي. ــړ ک ــت" مالت جمهوری

بی بی سی

ایران: د افغانستان موضوع 
امریکا رسه د خپلو دوه اړخیزو 

مذاکراتو لپاره نه کاروو



نادری: گفتگوی جدی میان هیات های مذاکره کننده صورت نگرفته است
هیات  سخنگوی  نادری،  نادر  نداشته اند.  طالبان  با  جدی  گفتگوی  هیچ کدام  تاهنوز  که  است  گفته  افغانستان  دولت  مذاکره کننده  هیات  سخنگوی    
قانونی مان  از دستاوردهای  اما  داریم،  افزود: »راه دشواری در پیش رو  نادری  آقای  دارد.  نیاز  به دقت  افغانستان، می گوید که صلح  مذاکره کننده دولت 
از دستاوردها و سیستم موجود دفاع می کند، نادری می افزاید  با متام توان  دفاع خواهیم کرد.« وی می افزاید که تیم مذاکره کننده دولت متحد است و 
که حتی سعی خواهند کرد تا موارد بیشرتی را به این امر اضافه کند. سخنگوی هیات مذاکره کننده می گوید که طرح پیشنهادی امریکا در مورد حکومت 

آینده، تحت بررسی قرار دارد.
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چرا پاکستان باید از ترصف افغانستان توسط طالبان برتسد؟

رسمقاله

 سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده امریــکا در قبــال 
افغانســتان پــس از ســال 2001 و شکســت رژیــم 
ــامی«  ــارت اس ــام »ام ــت ن ــی تح ــرای مذهب افراط گ
کــه وابســتگی شــدید بــه شــبکه های تروریســتی 
بین المللــی از جملــه القاعــده داشــت، همــواره بــا فــراز 
و نشــیب همــراه بــوده اســت. موضع گیــری کاخ ســفید 
ــارز  ــاوت تب ــکال متف ــه اش ــف ب ــای مختل در مقطع ه
یافتــه و چنــان تصویــری از خــود برجــا گذاشــته اســت 
کــه گویــا یگانــه ابرقــدرت دنیــا در حــال اجــرای یــک 
سیاســت »آزمــون و خطــا« آن هــم بــه قیمــت گــزاف 

مالی و جانی می باشد. 
ایجــاد چنیــن تصویــر از سیاســت خارجــی کشــوری که 
ادعــای غــول سیاســت در ســطح جهانــی را دارد، بارهــا 
ــتان  ــور را در افغانس ــن کش ــت ای ــی از شکس گمانه های
رقــم زده و گفتــه شــده کــه شــاید پرونــده افغانســتان 
ــام  ــراق و ویتن ــناد ع ــا اس ــابه ب ــیو مش ــز در آرش نی
ــدارد  ــد ن ــنگتن قص ــا واش ــا گوی ــود، ام ــته ش گذاش
چنیــن بــازی ناکامــی را انجــام دهــد و در تــاش اســت 
ــگ  ــی جن ــه شــده، نقطــۀ پایان ــر نحــوی ک ــه ه ــا ب ت
افغانســتان را گرفتــن مــدال قهرمانــی کاخ ســفید 

ــرد. بردســت گی
 طــرح صلــح زلمــی خلیــل زاد؛ نماینــده خــاص ایــاالت 
ــروه  ــتان و گ ــت افغانس ــرات دول ــرای مذاک ــده ب متح
ــا  ــارکتی ی ــت مش ــکیل دول ــت تش ــا محوری ــان ب طالب
موقــت، مبتنــی بــر همین هــدف تهیــه شــده و کماکان 

بــر اجرایــی شــدن آن تأکیــد صــورت می گیــرد. 
ــا ریاســت  ــکا ب ــد امری ــت جدی ــا روی کار آمــدن دول ب
ــرد  ــن رویک ــت ای ــار می رف ــدن، انتظ ــوری جوبای جمه
ــل و تلطیــف شــده و شــاید پاشــنۀ درب  ــدری تعدی ق
وزارت خارجــه امریــکا بــه ســمتی بچرخــد کــه از نظــام 
کنونــی افغانســتان بیش تــر از گــروه طالبــان اســتقبال 
ــل و  ــه کاب ــل زاد ب ــای خلی ــر آق ــفر اخی ــا س ــود؛ ام ش
تهدیدنامــۀ بلینکــن؛ وزیــر خارجــه ایــن کشــور نشــان 
ــت  ــوط سیاس ــان از خط ــرح همچن ــن ط ــه ای داد ک
خارجــی ایــاالت متحــده امریــکا حــذف نشــده و حتــا 

ــت.  ــوده اس ــدا نم ــته پی ــر از گذش ــگ تیره ت رن
ــه  ــی ک ــنگتن در وضعیت ــد واش ــع جدی ــی موض ارزیاب
ــده،  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــح دوح ــرات صل مذاک
نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت ایــن کشــور 
ــا  ــده و ی ــتراتیژیک ش ــای اس ــب خط ــاکان مرتک کم
ــر  ــب درگی ــان جوان ــوازن الزم را در می ــد ت ــم نتوان ه
ــوازن  ــن ت ــه ای ــد، همان گون ــظ نمای در افغانســتان حف
ــرار  ــد و پاکســتان برق ــان هن ــی می در ســطح منطقه  ی

نشــد. 
ــتان  ــت افغانس ــع دول ــه موض ــر قضی ــب دیگ ــا جان ام
اســت؛ موضعی کــه در گذشــته و حــال بــا افــراط 
ــرات  ــه نظ ــا نقط ــه بس ــوده و چ ــراه ب ــط هم و تفری
ــران  ــه و بح ــا فاجع ــی را ب ــت مل ــی، سرنوش احساس

ــت.  ــاخته اس ــراه س هم
ــدم  ــود، از ع ــه ش ــته انداخت ــه گذش ــی ب ــر نیم نگاه اگ
ــرزی؛  ــد ک ــط حام ــی توس ــه امنیت ــرش توافق نام پذی
رییس جمهــور پیشــین تــا قبــول بــدون و قیــد و 
ــی؛  ــرف غن ــط اش ــل آن توس ــی بی حاص ــرط و حت ش
اتخــاذ  از  نشــان  همگــی  کنونــی،  رییس جمهــور 
ــر یــک شــریک قدرتمنــد و  موضــع ناســنجیده در براب
اســتراتیژیک دارد. بــه ایــن معنــا کــه مــا یــا »تســلیم 
ــار.« ــرکش تمام عی ــم »س ــا ه ــم و ی ــق« بوده ای مطل

 ایــن درحالــی اســت کــه هیچ کــدام از ایــن دو 
رویکــرد، نمی توانــد افغانســتان را بــه ســوی رســتگاری 
در میــدان سیاســت پرمــوج جاری رســانده و سرنوشــت 

ــه روشــنایی هدایــت کنــد. مــردم را ب
امــراهلل  و  جمهــوری  ریاســت  ارگ  موضع گیــری 
ــر نامــۀ  ــح؛ معــاون دوم ریاســت جمهــوری در براب صال
شــدیداللحن بلینکــن کــه گفتــه اســت »صلــح آمرانــه« 
را بــه هیــچ قیمتــی  نمی پذیریــم، هرچنــد ظاهــر 
ــی  ــر مثبت ــی تصوی ــی اندک ــکار عموم ــه را در اف قضی
بخشــیده اســت، ولــی تقابــل کابل-واشــنگتن بــه هیــچ 

ــد شــد.  ــام نخواه ــی تم ــع عموم ــه نف وجــه ب
ــز  ــفید نی ــد کاخ س ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــوی دیگ از س
ــۀ را در پیــش  ــود راه میان ــر خواهــد ب در نهایــت ناگزی
ــر ســر ارزش هــای  گرفتــه و از کشــیدن خــط ســرخ ب
دموکراتیــک و اصــول مــدون نظــام سیاســی افغانســتان 
بپرهیــزد؛ زیــرا عبــور از دولــت مشــروع کنونــی و رفتن 
ــی،  ــا انتقال ــه ســمت تشــکیل حکومــت مشــارکتی ی ب
ــذۀ  ــا قوانیــن ناف ــه هــم ب ــوده و ن ــی ب ــۀ خوب ــه تجرب ن
افغانســتان ســازگاری دارد.  بنابرایــن، بهتــر ایــن خواهد 
بــود تــا همان گونــه کــه ارگ ریاســت جمهــوری حاضــر 
شــده اســت بــر ســر انتخابــات زودهنــگام و ســازش در 
چــوکات قانــون اساســی، گفتگــو کنــد، واشــنگتن نیــز 
در پــی نابــودی ارزش هایــی برنیایــد کــه بیــش از یــک 
ــای  ــرای آن هزینه ه ــت و ب ــرار داش ــر آن اص ــه ب ده
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــی پرداخت ــی و جان ــنگین مال س
ــت  ــک دول ــر ی ــار دیگ ــد ب ــور بخواه ــن کش ــر ای اگ
ــته های آن  ــام خواس ــا تم ــار را ب ــرای تمام عی افراط گ
در کابــل بــر ســر کار آورد، تصویــر نــاکام و نارســایی از 
ــی برجــای  ــکار بین الملل ــی و اف خــود در جامعــه جهان

خواهــد گذاشــت. 

مدال قهرمانی جنگ 
افغانستان با کدام قیمت؟

 در مـاه مـی ، ایـاالت متحـده قـرار اسـت نیروهـای 
باقی مانـده خـود را در راسـتای توافق نامه  یـی کـه سـال 
گذشـته بـا طالبـان در دوحـه امضـا کـرد، از افغانسـتان 
خـارج کنـد، اما خشـونت ها در حال اوج گرفتن اسـت و 
گفتگوهـای بیـن افغانـی بـا توافق نامـه دوحه پیشـرفت 
کمی داشـته اسـت. در صورت خروج سـربازان امریکایی، 
طالبـان ممکـن اسـت رونـد صلـح را رها کـرده و قدرت 

را به زور به دست بگیرند.
مسـلما ایـن موضـوع می توانـد بـرای پاکسـتان »پایـان 
ماموریـت« باشـد، زیـرا از ابتـدای تأسـیس طالبـان در 
دهـۀ1990 از ایـن گـروه مبـارز حمایـت کرده اسـت تا 
عمـق اسـتراتژیک خود را در افغانسـتان ایجـاد و با نفوذ 
هنـد مقابلـه کنـد. دولـت افغانسـتان روابـط نزدیکـی با 
دهلـی نـو دارد و برکنـاری آن بـه منافـع هنـد آسـیب 

می رسـاند.
بـه نظـر می رسـد اسـام آباد خواسـتار  ایـن حـال،  بـا 
عقب نشـینی مسـووالنه ایـاالت متحـده اسـت و بارهـا 
تاکیـد کـرده کـه یـک دولـت همه شـمول در کابـل را 
ترجیـح می دهـد. البته ممکن اسـت این سـخن تاشـی 
بـرای منحـرف کردن اتهـام حمایت از طالبان باشـد، اما 
دالیـل موجهـی پیـش روی پاکسـتان بـرای مخالفـت با 
قـدرت گرفتـن این گروه شـبه نظامی و احیـای حکومت 

دینی شـان وجـود دارد.
همان گونـه کـه تریسـیا بیکـن، مسـوول پیشـین مبارزه 
بـا تروریـزم ایـاالت متحـده متذکـر می شـود »اگرچـه 
پاکسـتان و طالبـان منافـع مشـترک دیرینـه دارنـد امـا 
باعـث ایجـاد دوسـتی بیـن آنها نیسـت. سـازمان امنیت 
پاکسـتان تـا حد زیـادی طالبان افغانسـتان را بـا تحقیر 
از  اغلـب  طالبـان  کـه  زمـان  عیـن  در  می کنـد،  نـگاه 

دخالـت پاکسـتان ابـراز ناراحتـی می کننـد.
سال هاسـت کـه اسـام آباد تـاش کـرده که طالبـان را، 
عمدتا به دسـتور واشـنگتن، تحت فشـار قـرار دهد. قبل 
از 11سـپتمبر، ایـاالت متحده از پاکسـتان خواسـت که 
ماعمـر، رییـس پیشـین طالبان را برای تسـلیم اسـامه 
بـن الدن تحت فشـار قـرار دهد، که وی حاضـر به انجام 
ایـن کار نشـد. پرویـز مشـرف، رییس جمهـور پیشـین 
پاکسـتان نیـز سـعی کـرد - و نتوانسـت - از تخریـب 

بوداهـای بامیـان توسـط طالبـان جلوگیـری کند.
ایـن  از سـقوط  پـس  طالبـان  تقویـت  بـرای  تاش هـا 
گـروه از قـدرت ادامـه یافـت. هنگامـی کـه درگیری هـا 
متحـده  ایـاالت  و  رسـید  بن بسـت  بـه  افغانسـتان  در 
شـروع به کشـف راه حـل دیپلماتیک کرد، از اسـام آباد 
خواسـته شـد تـا طالبان را سـر میـز مذاکره بیـاورد؛ اما 
طالبـان پاکسـتان را دور زدنـد و گفتگوهـای پنهانـی بـا 

دولـت افغانسـتان را آغـاز کردنـد.
می خواسـت  کـه  را  پاکسـتان  خشـم  مسـاله  ایـن 
مذاکـرات را کنتـرول کند برانگیخت. سـرویس اطاعات 
پاکسـتان )ISI( بـا دسـتگیری نیمـی از سـران طالبـان 
در سـال2010، از جملـه مـا بـرادر معـاون فعلـی امیر، 
اقـدام بـه تنبیـه طالبـان کـرد. گفتـه می شـود کـه بـا 
برخـی از طالبان در بازداشـت پاکسـتان بدرفتاری شـده 
اسـت، بـه گونـه مثـال مـا عبیـداهلل؛ وزیـر دفاع سـابق 

احتمـاال زیـر شـکنجه  کشـته شـده باشـد.
بنابرایـن، در حالـی که پاکسـتان میزبان طالبـان بوده و 
بـه آنهـا کمک کـرده، همچنین آنها را مـورد آزار و اذیت 
قـرار داده اسـت. ایـن کار را تـا حـدودی بـه درخواسـت 
امریـکا انجـام شـده و در واقع پاکسـتان در کنار دشـمن 
اصلـی طالبـان قـرار گرفتـه اسـت. در واقـع، اسـام آباد 
ایـاالت  رهبـری  بـه  نظامـی  کارزار  بـه  مهمـی  کمـک 
متحـده انجـام داد کـه ایـن گـروه را در سـال 2001 از 

قـدرت برکنـار کرد.
همچنیـن پاکسـتان سـتیزه جویان دستگیرشـده را بـه 
ایـاالت متحـده تحویـل داد؛ از جملـه مـا زایف، سـفیر 
پیشـین طالبـان در پاکسـتان کـه بـه خلیـج گوانتانامـو 
و  پاکسـتان  خـود  خاطـرات  در  زایـف  شـد.  منتقـل 
آژانـس اطاعاتـی آن را بـد می شـمارد، نگرشـی کـه در 

مصاحبه هـای بعـدی بـا اعضـای طالبـان تکـرار شـد.
بـه عبـارت دیگـر، دشـمنی بیـن این گـروه شـبه نظامی 
و حامیـان مالـی پاکسـتانی آن وجـود دارد کـه می تواند 
بـر ادامـه رونـد روابط آنهـا تاثیر منفـی بگـذارد. به طور 

کلـی در کشـور افغانسـتان بـه پاکسـتان بـا دیده شـک و 
تردیـد نگریسـته می شـود و رژیـم طالبـان بـرای فاصلـه 
گرفتـن از اسـام آباد بـرای جلـب حمایـت مـردم، انگیـزه 

سیاسـی دارد.
در دهـه1990، طالبـان بـه اسـام آباد حملـه نکردنـد و 
در رد خـط دیورنـد، مـرز مـورد مناقشـه بـا پاکسـتان، از 
دولت هـای قبلـی افغانسـتان پیـروی کردنـد. جنگجویـان 
طالبـان اخیـرا تاکیـد کرده انـد کـه مناطـق پشتون نشـین 

پاکسـتان بـه افغانسـتان تعلـق دارد.
بازگشـت طالبـان بـه قـدرت می توانـد بـه نقطـه عطفـی 
بـدل شـود، بیشـتر بـه ایـن دلیـل کـه پاکسـتان در حال 
سـاخت یـک حصـار مـرزی در امتداد خـط دیورند اسـت 
کـه از قلمـرو قبیله یـی و فامیل هـا را از هـم جدا می سـازد 
و مانـع فعالیـت اقتصـادی آنهـا می شـود. ظاهـرا طالبـان 
سـعی کرده انـد مانـع سـاخت حصـار در بعضـی از نقـاط 

. د شو
همچنیـن رژیـم طالبـان ممکـن اسـت میزبـان گروه های 
اسـام آباد  باشـد.  پاکسـتان  علیـه  شـبه نظامی متخاصـم 
یـک اسـتراتژی دوگانـه را قبال شـبه نظامیان دنبـال کرده 
اسـت، از برخـی )مانند طالبان افغانسـتان یا لشـکر طیبه( 
کـه منافـع ایـن کشـور را بیشـتر می کند حمایـت می کند 
طالبـان  تحریـک  و  القاعـده،   ،ISK ماننـد  دیگـران  بـا  و 
پاکسـتان )TTP( کـه بـه پاکسـتانی ها حملـه می کننـد، 

اسـت. مخالف 
ایـن  کـه  حالـی  در  ندارنـد.  رویکـردی  چنیـن  طالبـان 
جنبـش در واقـع مخالـف دولـت اسـامی اسـت، همچنان 
القاعـده را در پنـاه خـود دارد و هیـچ گاه TTP را کـه پس 
از اخـراج ارتش پاکسـتان از مناطق قبایلی در سـال2014 
بـه افغانسـتان پناهنـده شـد، محکوم نکـرد یـا درگیری با 

آنهـا صـورت نگرفت.
بـا  را  پاکسـتان   TTP  ،2015 و   2007 سـال های  بیـن 
حمـات مکـرر همـراه بـا تلفـات جانـی، از جملـه حملـه 
وحشـتناک بـه یـک مکتـب در سـال 2014، وحشـت زده 
کـرد. چشـم انداز قـدرت گرفتـن TTP، بـا کمـک و الهـام 
از طالبـان افغانسـتان، بایـد مـورد توجه رهبران پاکسـتان 
باشـد. ایـن خبـر بـدی بـرای چین اسـت که کارگـران آن 

در پاکسـتان مـورد حملـه ایـن گـروه قـرار گرفته انـد.
اگـر طالبان به قـدرت برگردند و مانند دهـۀ1990 میزبان 
افراط گرایـان باشـند، ایـاالت متحـده احتماال اسـام آباد را 
بـرای اخـراج مهمانانش تحت فشـار قـرار دهد. این فشـار 
در گذشـته نتیجه یـی نداشـت و ایـن بار هم ممکن اسـت 
پاکسـتان چنیـن کاری نکنـد. در نتیجـه پاکسـتان مقصر 
شـناخته خواهـد شـد و روابط ایـاالت متحده و پاکسـتان 
آسـیب خواهـد دیـد و این مسـاله اسـام آباد را بیشـتر به 

آغـوش بجینگ سـوق خواهد داد.
اسـام آباد اکنـون در مقایسـه بـا دهـۀ1990 که تنها سـه 
ایالـت دولـت خـود را بـه رسـمیت می شـناختند، اهـرم 
قـدرت کمتـری در رژیـم طالبـان دارد. اخیـرا ایـن گـروه 
ارتباطـات دیپلماتیـک خود را بـا اکثر کشـورهای منطقه، 

از جملـه دشـمنان سـابق مانند ایران و روسـیه، یـا قطر، محل 
دفتر سیاسـی خـود، برقـرار کرده اسـت.

اگـر طالبـان قـدرت را بـه دسـت بگیرنـد، ممکن اسـت روابط 
اقتصـادی پاکسـتان بـا افغانسـتان نیـز مختل شـود. تحریم ها 
احتمـاال توسـط ایـاالت متحـده و جامعـه بین المللـی علیـه 
را  سـرمایه گذاری  و  تجـارت  و  می شـود  اعمـال  افغانسـتان 
محـدود می کنـد. امیدهـای دیرینـه اسـام آباد بـرای ارتبـاط 
بـا آسـیای میانـه از طریق افغانسـتان نیز از بیـن خواهد رفت.

عـاوه بـر این، ممکن اسـت دیگر گروه های مسـلح افغانسـتان 
در برابـر تسـخیر طالبـان مقاومـت کننـد. درگیـری و ادامـه 
و  می کنـد  مختـل  بیشـتر  را  اقتصـادی  فعالیـت  بی ثباتـی 
ممکـن اسـت سـیل آوارگان را بـه پاکسـتان گسـیل شـوند. 
کاهـش فعالیت هـای اقتصـادی و بیجاشـدگان بار سـنگینی بر 
دوش اقتصـاد متشـنج پاکسـتان خواهـد گذاشـت و نیـز نفوذ 
شـبه نظامیان و قاچاقچیـان بـه این کشـور را آسـان تر می کند. 
تجـارت مـواد مخـدر نیـز مطمینا در زیر سـلطه رژیـم طالبان 
تشـدید خواهد شـد. ایـن جنبش به شـدت درگیر مـواد مخدر 
اسـت و می توانـد از امکانـات دولـت بـرای تسـهیل قاچـاق و 
کشـت مـواد مخـدر اسـتفاده کند. تریـاک منبع اصلـی درآمد 
افغانسـتان اسـت و سـالها و شـاید دهه هـا طـول می کشـد تـا 
یـک کشـور ویران شـده گزینه هـای اقتصادی مناسـب دیگری 
را ایجـاد کنـد. رونـق قاچـاق مـواد مخدر افغانسـتان کابوسـی 
برای پاکسـتان اسـت. این کشـور در حال حاضر جمعیت قابل 
توجهـی معتاد دارد. در سـال های اخیر شیشـه )کریسـتال( به 
طـور فزاینده  یـی در میـان جوانـان پاکسـتانی شـیوع یافتـه و 
اگـر افغانسـتان تولیـد شیشـه ارزان را بـا اسـتفاده از افـدرای 

EPHEDRA محلـی آغـاز کنـد، وضـع بدتـر خواهد شـد. 
کنتـرول  تحـت  افغانسـتان  مشـکات،  ایـن  همـه  علی رغـم 
رقیـب  هنـد،  بـا  فعلـی  دولـت  بـه  نسـبت  طالبـان حداقـل 
پاکسـتان، روابـط دوسـتانه تر نخواهـد داشـت. دهلـی یکـی از 
معـدود قدرت هـای منطقه اسـت کـه روابـط دیپلماتیک خود 
را بـا ایـن جنبـش برقـرار نکـرده و در صـورت قـدرت گرفتـن 
مجـدد طالبـان، ایـن کشـور نقطـه ضعـف مشـخصی خواهـد 

داشت.
امـا ایـن فقـط یـک روی سـکه اسـت. هزینه هـای بـه قـدرت 
رسـیدن طالبـان بـرای اسـام آباد قابـل توجـه خواهـد بـود، و 
سرنوشـت افغانسـتان را بـه عنوان یک کشـور فقیـر، افیون زده 
و محـل پـرورش تروریـزم کـه امنیت ملـی و منافـع اقتصادی 

پاکسـتان را تهدیـد می کنـد را بـا بحـران مواجـه می کنـد.
بـه همیـن دلیـل، از پاکسـتان انتظـار مـی رود بـه تاش هـای 
خـود بـرای تسـهیل حـل و فصـل سیاسـی در افغانسـتان و 
جلوگیـری از فروپاشـی دولـت و جنـگ داخلی گسـترده ادامه 
داد؛ امـا بـا متوقف شـدن گفتگوهـای صلح و خـروج احتمالی 

ایـاالت متحـده، طوفانـی در حـال شـکل گیری اسـت.
پینوشت

روپـرت اسـتون یـک روزنامه نگار مسـتقل اسـت کـه در زمینه 
مسـایل مربـوط بـه جنـوب آسـیا و خاورمیانـه کار می کنـد. 
 ،VICE News ،او بـرای نشـریات مختلف از جملـه نیوزویـک

الجزیـره و اندپندنت نوشـته اسـت.

حمایت پاکستان از طالبان می تواند نتیجه معکوس دهد اگر این گروه قدرت را به دست آورد
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میلادی(   2016-1932( ترابلی  عبداللله  حسلن  دکتلور   
اندیشله ورز رسشلناس اسلام گرا و سیاسلتمدار پلر رس  و  صدای 
مسلیری  جهلان،  از  فرو بسلن  چشلم  زملان  تلا  سلودانی، 
پر سلنگاخ را طلی کلرد و در کنار کشلمکش ها و درگیری های 
سیاسلی پر شلور و  غوغلا، افلکار و اندیشله های جنجال برانگیلز 
و جلدی نیلز عرضله کلرد و تلاش ورزید فضلای فکلری راکد 

سودان و پیرامون آن را به تحرک و پویایی وا  دارد. 
بله نظلر ملن، در مقلام تحلیل و ارزیابی اسلام سیاسلی به هامن 
انلدازه کله شلناخت جریان های اسلام سیاسلِی وابسلته به سلید 
قطلب و ملودودی رضوری اسلت، آگاهلی از کنله و کاینلات 
جریلان اسلامی یی کله حسلن ترابی یکلی از رهربان رسشلناس 

آن بلود حایلز اهمیت و ارزش اسلت.
 ترابلی چهلرۀ سیاسلی بحث بر انگیلز و جنجاللی بلود و همیلن 
موجب شلده کله داوری ها در خصوص او آلوده به محاسلبات 
خلرد و حقیلر سیاسلی باشلد و بدیلن ترتیلب تلا حلدود زیلادی 
باقلی مبانلد و  ابهلام  پلردۀ  او در  جنبه هلای دیگلر شلخصیت 

مغفلول واقع شلود. 
هملواره  فلرودش  و  پلر اوج  زندگلی  درازای  در  ترابلی  حسلن 
میلل بله تابو شلکنی داشلت و از ایلن جهلت، راه هلای ناپیمودۀ 
روی  بله  را  وسلیعی  چشلم اندازهای  و  پیملود  را  بسلیاری 
آینلدگان گشلود. ترابلی آدملی رصیح اللهجه و به قلدر کفایت 
از شلهامت اخاقلی برخلوردار بلود و بله آسلانی می توانسلت 
عقایلد و نظراتلش را برملا کنلد و اذهلان سلنت زده را آشلفته 
نهادهلای  و  افلراد  سلوی  از  بارهلا  جهلت،  همیلن  از  کنلد. 
محافظله کار ملورد هجلوم قلرار گرفلت و آملاج تکفیلر و طعلن 
و لعلن واقلع شلد، املا او شلیر دل تر از آن بلود کله ایلن حمله ها 

وادار بله سلکوت و انفعاللش کنلد. 
 او که از جمود و تحجر فکری در کشلورهای اسلامی پیوسلته 
در رنلج بلود، در راسلتای ایجلاد تحلرک و پویایلی فکلری در 
جواملع اسلامی، حرف هایلی را زد و دیدگاه هایلی را نوشلت 
کله اگلر از یک سلو به غنامندی اندیشلۀ اسلامی معلارص یاری 
رسلاند، وللی از جهلت دیگلر سلوتفاهم ها را تحریلک کلرد و 
بله انتقادهلا و پرخاشلگری های متعصبانله در برابلر او دامن زد.
دوسلتداران  حیاتلش  دوران  هامننلد  نیلز  مرگلش  از  پلس  او 
به عنلوان  را  او  دوسلتدارانش  دارد.  پرشلامری  دشلمنان  و 
شلخصیتی می شناسلند کله پیش قراول نو اندیشلی در اندیشله و 
فقله اسلامی بلود، حلال آن  کله دشلمنان و مخالفانلش وی را 
متهلم بله مخالفلت بلا متون دینلی و نادیلده گرفن اجلامع علام 

می کننلد.  دیلن  در  بدعت گلذاری  و 
نقد میراث فکری مسلامنان 

و  انگلسلتان  آنکله تحصیل یافتلۀ کشلورهای  بلا  ترابلی  حسلن 
فرانسله بلود و دکتورایلش را از دانشلگاه سلوربن پاریلس گرفته 
بلود، آثلار مکتلوب و غیرمکتلوب او منایان کنندۀ ایلن واقعیت 
اسلت کله او آگاهلی ژرفلی نسلبت بله سلنت فکری مسللامنان 
داشلت و بلا کتاب هلای تُراث انلس و الفتی دیرینه یافتله بود. با 
ایلن  همله، او یکلی از متفکران برجسلته در جهان اسلام اسلت 
کله نسلبت به میلراث دینی مسللامنان نگاهی انتقادی داشلت و 
از هلر فرصتلی بهلره می برد تلا از ایلن میلراث تقدس زدایی کند 

و از سلنگینی سلایۀ آن بلر مسللامنان بکاهد.
 بله اعتقلاد ترابلی، معرفت های دینی مسللامنان در طلول تاریخ 
متأثلر از محیط هلای فرهنگلی و اجتامعلی و سیاسلی مختللف 
بوده و از این رو، امری برسلاخته اسلت که برای پاسلخ گویی به 
نیازهلای هلردوره ارایله شلده و ممکلن اسلت بله درد زمانه های 
بعلدی نخلورد. روی ایلن حسلاب، منی تلوان آن را ملاک و 

مبنایلی بلرای هملۀ اعصلار و قرون قلرار داد. 
دیلن  جنبه هلای  هملۀ  در  باز اندیشلی  بله  را  مسللامنان  ترابلی 
قبیلل  از  گذشلتگان  از  بازمانلده  دینلی  عللوم  و  فرا می خوانلد 
نقلد  قابلل  را  کام  و  فقله  اصلول  و  فقله  و  حدیلث  و  تفسلیر 
مسللامن  دانشلمندان  از  و  می دانلد  اساسلی  و  همه جانبله 
کله  قواعلدی  و  هنجارهلا  متاملی  خصلوص  در  می خواهلد 
اگلر رضورت  و  بیندیشلند  دوبلاره  ملا رسلیده  بله  پیشلینیان  از 
بلود بلر هملۀ آن هلا خلط بطلان بکشلند. او خلود بله شلکل 
عمللی در زمینه هلای مختللف بله نقلد مشلهورات پرداخلت و 
جسلارت مندانه میلراث گذشلتگان را حاجلی و نقلادی کلرد. 
طلرح  بلا  بخواهلد  کله  نبلود  متعلارف  اندیشلمند  ترابلی 
دیدگاه هایلش ضملن اعلراف بله واقعیت های موجلود اصاح 
و بهبلودی در آن هلا پدیلد آورد؛ بلل بلا ارایۀ دیلدی همه جانبه 
در پلی آن بلود که واقعیت هلای متصلب و خشلن را ویران کند 
و آن را بله صورتلی دیگلر و بله میلل خلودش بازسلازی کنلد. 

نقد احادیث 
نظلرات  از  بخلش  آن  ترابلی  دیدگاه هلای  جنجالی تریلن  از 
اوسلت کله مربلوط بله حدیلث و عللوم وابسلته به آن می شلود. 

او بلر ایلن اعتقلاد اسلت کله 
»خلرب واحلد« حجت رشعی 
نیلز  را  محدثلان  او  نیسلت. 
می دهلد  قلرار  نقلد  ملورد 
بلرای  کله  قواعلدی  در  کله 
راویلان  تعدیلل  و  »جلرح 
کرده انلد،  وضلع  حدیلث« 
از  و  شلده اند  اشلتباه  دچلار 
ادعلای  ایلن  منونله،  بلرای 
محدثلان را که هملۀ صحابه 
و  برخوردارنلد  عداللت  از 
روایت شلان  جهلت  ایلن  از 
اسلت،  پذیرفتنلی  یلک  رسه 
ادعایلی نادرسلت و بی مبنلا 
آن  از  و  می کنلد  تلقلی 
صاحب نظلران  از  باالتلر، 
می خواهلد کله در تعریلف 
روا  نظلر  تجدیلد  »صحابله« 
بله هلامن تعریلف  دارنلد و 
نکننلد.  بسلنده  گذشلتگان 

ترابلی در نقلد روایت هلای موجلود در بخلاری و مسللم گاهلی 
راه افلراط می پیامیلد و بلا بی پروایلی بلا ایلن روایت هلا برخورد 
ایلن کار در جامعه هایلی کله مردملان آن، »صحیلح  می کنلد. 
قلرار  مجیلد  قلرآن  علرض  در  و  مقلدس  کتابلی  را  بخلاری« 
می دهنلد نشلان دهندۀ کلامل شلجاعت یک اندیشلمند اسلت. 

زنان در گفتامن ترابی 
گفلت،  می تلوان  کله  اسلت  اسلام گرایانی  معلدود  از  ترابلی 
و  جایلگاه  ملورد  در  »غرب گرایانله«   نوعلی  بله  دیدگاه هایلی 
متلامدی کوشلید  او سلال های  دارد.  زنلان در جامعله  حقلوق 
زنلان را از اسلارت بندهایی که فقه سلنتی آن ها را بله آن گرفتار 
کلرده بلود برهانلد. او طرفلدار مسلاوات مطلق زن و مرد اسلت. 
از نظلر او، در خطاب هلای قرآنلی هیلچ تفاوتی میلان زن و مرد 
دیلده منی شلود و هلر دو جنلس بلا خطلاب »نلاس« مخاطلب 

قلرار گرفته انلد.
در ایلن راسلتا، حسلن ترابلی ارزش شلهادت ملرد و زن را یکی 
می شلامرد و حتلا در جایلی متذکلر شلده کله ممکلن اسلت، 
شلهادت یلک زِن دانشلمند و با سلواد باالتلر از شلهادت چهلار 

ملرد جاهلل و بی سلواد در مسلایل قضایلی بله حسلاب آیلد.
پیش منلازی زنلان را در منلاز جامعت بی اشلکال می پنداشلت 

و بلرای تأییلد دیلدگاه خلود بله روایت هایی اسلتناد می کرد. 
برخلاف تصلور دیگلر فقیهلان، او بله ایلن بلاور بلود کله زنلان 
مسللامن می تواننلد بلا نا مسللامنان )بله جلز ملرکان غیرکتابی( 
»اصلل  معلروف،  فقهلی  قاعلدۀ  بله  نظلر  کننلد، چلون  ازدواج 
در اشلیاء اباحلت اسلت، مگلر اینکله دلیللی بلرای حلرام بلودن 
وارد شلود.« بله گلامن ترابلی، در ملورد ازدواج زن مسللامن بلا 
ملرد نا مسللامن هیلچ دسلتور رصیلح و صحیلح دینلی دال بلر 

ممنوعیلت ایلن کار وجلود نلدارد. 
بله نظلر او، زن می توانلد و حلق دارد باالتریلن مناصب عمومی 

را برعهلده بگیلرد و بلا ملردان در این زمینه هلاموردی کند. 
مجازات مرتد 

ترابلی در درازای زندگلی پر فلراز و فلرودش هملواره بلر آزادی 
بیلان و عقیلده پلای می فلرد و آن را پاد زهلری بلرای جملود 
و رکلود حاکلم بلر برخلی از جواملع اسلامی می دانسلت. بله 
همیلن جهت، با کسلانی کله طرفدار اجلرای مجلازات اعدام به 
جلرم ارتلداد بودنلد، سلخت مخالفلت می ورزیلد و ایلن کار را 
دشلمنی آشلکار بلا اصلول و ارزش هلای قرآنلی تلقلی می کرد. 
او بله ایلن بلاور بلود کله هرکلس حلق دارد هلر عقیلده  را کله 
می پسلندد انتخلاب کنلد و هیچ گونله مجازات دنیلوی و قانونی 
ایلن  در  او  سلخن  نلدارد.  وجلود  اسلام  در  ارتلداد  برابلر  در 
زمینله بسلیار شلفاف و روشلن و قابلل فهلم بلود، املا مخالفلان، 
او را متهلم کردنلد کله ارتلداد را حلال و جایلز می شلامرد و 
حتلا مجازاتلی اخلروی بلرای آن قایلل نیسلت و بلر ایلن مبنلا 

غوغاهایلی عنیلف ضلد او بله راه انداختنلد. 
ترابی، مسایل کالمی و روایت های آخر الزمانی 

دکتلور حسلن ترابلی در پاره یلی از مسلایل اعتقلادی و کاملی 
بله  را  مسللط  جریلان  کله  می کلرد  ترویلج  را  باورهایلی  نیلز 
چاللش می کشلید و بلا ذهنیلت عامله سلازگاری نداشلت. برای 
مثلال، ترابلی بلا اسلتناد بله ظواهلر برخلی از آیه هلای قرآنلی بلا 
بازگشلت دوبارۀ حرضت عیسلای مسلیح مخالفت می ورزید و 
روایت هلای نقل شلده در ایلن زمینله را کله حتلا در کتاب هلای 
معتلرب حدیلث راه یافتله ملردود و برگرفتله از سلنت مسلیحی 
می شلمرد. همچنلان در خصلوص ظهلور دجلال، ترابلی بله این 

تصلور بلود کله روایت هایلی کله در این بلاره وارد شلده، دچار 
اضطلراب و تناقلض اسلت و غرابلت دارد. از ایلن رو بایلد بلا 

بدبینلی و انلکار نسلبت بله آن هلا برخلورد صلورت گیلرد. 
ترابلی راجلع به عصملت پیامربان نیلز دیدگاهی دگرگونله دارد. 
او بله ایلن بلاور اسلت کله پیاملربان الهلی در »تبلیلغ رسلالت« 
دارای عصملت اسلتند؛ چراکله اگلر چنین نباشلد موجب نقض 
در  املا  می مانلد،  نا متلام  آن هلا  مأموریلت  و  می شلود  غلرض 
رفتارهلای فراتلر از »تبلیلغ رسلالت« ممکن اسلت، دچلار لغزش 
و گنلاه شلوند. ظاهلر پاره یلی از آیه هلای قرآنلی ایلن ادعلای 

دکتلور ترابلی را ملورد تأییلد قلرار می دهلد. 
رعایت نکردن حال عوام 

جملله  از  سیاسلت  بله  اشلتغالش  حکلم  بله  ترابلی  حسلن 
اندیشلمندان برج عاج نشلین نبلود و در من اجتامع می زیسلت 
و بلا قرهلای مختللف جامعله رس و کار داشلت. بلا این همله، 
وی ابایلی نداشلت از اینکله حرف هایلی کله می زند یلا مطالبی 
کله می نویسلد، موجلب تحریلک علوام شلود و بهانه به دسلت 

دهلد. غوغا سلاالران 
 برخلی از صاحب نظلران، مثل محمدبن املختار شلنقیطی، این 
انتقاد را نسلبت به ترابی مطرح می کنند که او مصلحت اندیشلی 
منی کلرد و همزملان بلا چنلد جبهله می جنگیلد. او نیلز حاصلل 
تأملات و مطالعلات خلود را بی پلروا بله خلورد ملردم ملی داد 
بلدون اینکله بلرای ایلن نظلرات پشلتوانه یی از سلنت ارایله کند 
و بدیلن  گونله تلا حلدودی جللوی واکنش هلای خشلم آلود را 

بگیلرد و تنلش و تشلنج را کاهلش دهد. 
شلنقیطی بله ایلن بلاور اسلت کله اگلر ترابلی می کوشلید بلرای 
عقایلد و دیدگاه هایلش ریشله یی در میلراث فکلری و فقهلی 
مسللامنان رساغ کنلد از یلک طلرف باعلث می شلد سلخنانش 
بلرای عملوم قابلل هضم و پذیرش باشلد و از جهلت دیگر وی 
قلرار  اتهام هلا و هجوم هلای سلنگین گوناگلون  معلرض  را در 

منی داد.
از جملله ایرادهلای دیگلری کله بلر ترابلی وارد کرده انلد؛ ایلن 
اسلت کله او در نوشلته هایش )خلاف سلخنان شلفاهی اش که 
مناسلب حلال علوام بلود(، رعایلت حال علوام را منی کلرد و از 
اصطاحلات و مفاهیلم دشلوار فهم و فلسلفی در نلگارش بهلره 
می بلرد و این موجب می شلد سلخنانش به آسلانی درک نشلود 
و سلوءتفاهم خللق کنلد و برداشلت های متفاوتلی از آن هلا بله 
دسلت داده شلود و زمینله را بلرای مخالفلان فکلری وی فراهلم 
کنلد تا دسلت بله تبلیغات بزننلد و وی را زیر فشلار قلرار دهند. 

مظلومیت اندیشۀ ترابی 
در  را  85سلاله اش  زندگلی  از  17سلال  ترابلی،  حسلن  دکتلور 
رژیم هلای گوناگلون در زنلدان سلپری کلرد و بیشلر عملرش را 
وقلف فعالیت هلا و کشلمکش های سیاسلی کلرد و در ایلن راه 
فلراز و فرودهلای زیلادی را دیلد. با این همله، تا آخریلن لحظه 
از زندگی اش از تاش و تقا باز نایسلتاد و در کنار سیاسلت  به 

کارهلای فرهنگلی نیلز اهمیتلی خلاص قایل شلد. 
 اینلک ملا بلا میلراث فکلری درخلور توجهلی مواجهیلم کله 
الزم اسلت، ملورد بررسلی و سلنجش موشلکافانه قلرار گیلرد. 
سیاسلی  جنبلۀ  کله  اسلت  ایلن  در  ترابلی  دکتلور  بد شانسلی 
شلخصیتش ابعاد دیگر شلخصیتی اش را در سلایه انداخته و از 
همیلن جهت اندیشله هایش آن طور که الزم اسلت ملورد توجه 
قلرار نگرفتله اسلت. بلا ایلن حلال، مرده ریلگ فکلری او بسلیار 
غنی تلر و مایه ورتلر از بسلیاری از همگنانلش اسلت و ارزش 

کنلکاش و بررسلی جدی تلر و جامع تلر را دارد. 

یادداشت روز
فرهنگ   madanyatdaiسال دهم       سه شـنبه 19 حوت 1399 ly.com

صلح در سایۀ تساهل و مدارا

نمایشگاه نقاشی »اخیر قرن« در »نگارستان ملی«
 منایشگاه آثار نقاشی با عنوان »اخیر قرن« درنگارستان ملی به مناسبت هشتم مارچ، روزجهانی زن افتتاح شد. داکرت »طارق رشاد« مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ منایشگاه آثارنقاشی »اخیر قرن« را 
در »نگارستان ملی« افتتاح کرد .داکرت»رشاد« در سخرنانی خود در مراسم افتتاحیه این منایشگاه خاطرنشان کرد: راه اندازی چنین منایشگاه هایی زمینه رشد هرنی نقاشی را فراهم می کند. وی افزود: وزارت 
اطالعات و فرهنگ در راستای تشخیص، رشد و شکوفایی استعدادهای هرنمندان بخش های مختلف هرنی تالش می کند.»صابره رحامنی« مسوول نگارستان ملی، درصحبتی از آثار نقاشی هرنمندان به 
قدردانی یاد کرد و گفت: نگارستان ملی در زمینۀ برگزاری منایشگاه ها همیشه درخدمت هرنمندان قرار دارد و از آنان حامیت می کند. »فروزان سلطانی« از مسووالن برگزاری منایشگاه »اخیر قرن« گفت: 

در این منایشگاه، 244اثر نقاشی، 20هرنمند این نهاد هرنی به منایش گذاشته شده که با رنگ آبی، رنگ روغنی و پنسل کارشده است.

 پـاپ فرانسـیس در دومیـن روز سـفر خـود بـه عـراق، بـا 

دینـی  رهـران  قدرمتندتریـن  از  سیسـتانی  علـی  آیت اللـه 

پـاپ  کـرد.  دیـدار  مسـلامن  میلیون هـا  مرجـع  و  عـراق 

فرانسـیس پس از این دیدار، به شـهر باسـتانی اور رفت و در 

آنجا افراط گرایی و خشونت به نام دین را محکوم کرد.

گفتـامن تسـاهل و مـدارا یکـی از مباحـث بسـیار رضوری در 

دنیـای امـروز اسـت. متاسـفانه در فضـای کنونـی ادیـان و 

مذاهـب مختلـف در دنیـا، نبـود گفتـامن واحد برای رسـیدن 

بـه صلـح و گفتـامن سـازش یکـی از چالش هـای اساسـی بـه 

حسـاب می آیـد.

انسـان  رسـیدن  بـرای  دنیـا  در  ادیـان  بـدون شـک متامـی 

بـه تعالـی رهنمودهـای خـاص خـود را دارنـد؛ امـا نزدیکـی 

بـرای نزدیکـی ادیـان مختلـف  و گفتگـو می توانـد زمینـه را 

فراهـم کنـد.

دیـدار پـاپ بـا آیت اللـه سیسـتانی از مراجـع تاثیرگـذار در 

جهـان اسـالم یکـی از وقایـع مهـم تاریخـی در برهـه کنونـی 

جامعـه  آسـیب های  از  بزرگـی  بخـش  شـک  بـدون  اسـت. 

بـرشی بـه دلیـل نبود فهـم و درک مشـرتک از باورهای اسـت 

کـه هـر کـدام از ادیـان بـرای پیـروان خـود ارایـه می کننـد.

بـاور  بـه  بـه رسـیدن  نیـاز  از همـه دوران  بیـش  امـروز  بـرش 

مشـرتک برای زیسـت مسـاملت آمیز دارد. جنگ هـای کنونی 

در نقـاط مختلـف برآمـده از فهم غلـط و نبـود هم دیگرپذیری 

اتفـاق افتاده اسـت.

در این قسـمت ادیان نقش پررنگی در زیسـت مسـاملت آمیز 

مسـاملت آمیز  خوانش هـای  ارائـه  بـا  می تواننـد  کـه  دارنـد 

از باورهـای دینـی زمینـه را بـرای نزدیکـی ادیـان و مذاهـب 

مختلـف فراهـم گرداننـد. دیـدار دو مقـام دینـی و مذهبـی 

مهـم جهـان گام بسـیاری مثبتی در راسـتای تقریـب ادیان و 

مذاهـب مختلـف تلقـی می گـردد.

جهـان اسـالم و دنیـای مسـیحیت بـه عنـوان دو دینـی کـه 

بیشـرتین پیـروان را در میـان سـایر ادیـان دارنـد، می تواننـد 

تاثیـرات بسـیاری بـر صلـح جهانـی داشـته باشـند.

جـز  حاصلـی  دیگـری  بـه  نسـبت  برتـری  گفتـامن  و  دوری 

افزایـش خشـونت ها نـدارد. رهـران دینـی نقـش پررنگـی در 

از بیـن بـردن خشـونت های برخواسـته از خوانـش تندروانه از 

دیـن دارنـد. آنهـا می تواننـد با دعـوت از پیـروان خویش برای 

اتخـاذ رویکـرد مسـاملت آمیز و قبـول دیدگاه هـای مختلـف، 

زمینـه را بـرای نفـی هـر گونـه خشـونت فراهـم کنند.

بـه همیـن دلیـل دیـدار ایـن دو رهـر دینـی جهـان تاریخـی 

سیسـتانی  آیت اللـه  اسـت.  شـده  خوانـده  اهمیـت  حایـز  و 

بارهـا بـر تسـاهل و مـدارا تاکیـد کـرده و مذاهـب اسـالمی را 

بـه خویشـن داری و زندگـی مسـاملت آمیز در کنـار یکدیگـر 

دعـوت کـرده اسـت.

همچنیـن پـاپ فرانسـیس نیـز در سـفرهای خود سـعی کرده 

کـه بـا رهران دینـی جهان اسـالم روی دغدغه های مشـرتک 

صحبـت کنـد و زمینـه را بـرای نزدیکی ادیـان فراهم آورد.

ایـن امـر در فضـای کنونـی نظـام بین امللل که بیـش از همه 

دوره هـا آکنـده از خوانش هـای نفرت انگیـز از دیگـری اسـت 

حایـز اهمیت می باشـد.

سـاخن  پـی  در  دنیـا  دینـی  رهـران  کـه  فضایـی  چنیـن 

گفتـامن تسـاهل و مـدارا دینـی هسـتند، امـا در افغانسـتان 

بـر طبـل نفـاق و دوری  از بـزرگان دینـی  متاسـفانه برخـی 

میـان مذاهـب مختلـف می کوبنـد. افغانسـتان همـواره منونۀ 

عالـی از تسـاهل و مـدارای مذهبـی بـوده  و مـردم همـواره با 

تسـاهل و مـدارا در کنـار یکدیگـر زیسـته اند، اما شـوربختانه 

در چهـار دهـۀ اخیـر بـه دلیـل وجـود جنگ هـای داخلـی و 

فضـای نابه سـامان آن، زمینـه بـرای ورود گفتامن هایـی کـه 

اسـت.  شـده  فراهـم  داشـته اند  دیگـری  حـذف  بـر  تاکیـد 

افغانـی  جامعـه  آشـیل  پاشـنه  کـه  رادیکالـی  گفتامن هـای 

شـده و رسـیدن بـه صلـح را دچـار مشـکل کـرده اسـت.

 علـامی افغانسـتان بایـد با الگوبـرداری از بـزرگان دینی دنیا 

زمینـه را بـرای ایجـاد گفتـامن تسـاهل و مـدارای مذهبـی 

فراهـم کننـد و اجـازه ندهنـد گفتامن هـای وارداتـی زمینـۀ 

دوری مذاهـب مختلـف و افراطی گرایـی را فراهـم گرداننـد.

امکان پذیـر  مـدارا  و  تسـاهل  سـایه  در  صلـح  شـک  بـدون 

اسـت. صلـح را منی تـوان در گفتامن حـذف یا انـکار دیگری 

جسـتجو کـرد.

 بـزرگان دینـی در افغانسـتان باید به رسـالت خـود آگاه بوده 

و متوجـه ایـن امـر باشـند کـه نقش آنهـا در فالح و رسـتگاری 

مردم بسـیار پررنگ اسـت.

ایجـاد  فکـر  بـه  دنیـا  دینـی  بـزرگان  کـه  اکنـون  بنابرایـن 

هم دیگرپذیـری هسـتند علـامی ما نیـز باید گام هـای موثری 

در راسـتای ایجـاد گفتـامن هم دیگری پذیـری بردارنـد تـا مـا 

بتوانیـم بـه سـمت صلـح پایـدار حرکـت کنیـم.

حسن ترابی و نقد بی پروای میراث فکری مسلامنان
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 در بیست سلال گذشلته، خشلونت بیلن فلردی بله 
نگرانلی بزرگلی تبدیلل شلده اسلت. در فرهنگ هلای 
غربلی و برخلی فرهنگ هلای سلنتی یلا در حلال گذار 
ماننلد جاپلان، هامیش هلای بلزرگ، فلم هلای مسلتند 
تلویزیونلی، مقلاالت، مجلات و کتاب هلا همگلی به 
خشلونت درون خانلواده و سلایر الگوهلای خشلونت 
خانگلی و انلواع مختللف آن اشلاره می کننلد؛ ازجمله 
می تلوان بله هملرآزاری، کلودک آزاری، خواهلر یلا 
عاشلقانه  خشلونت  و  سلاملندآزاری  بلرادرآزاری، 

اشاره کرد.
 گلذر از جامعلۀ سلنتی بله جامعلۀ ملدرن بله معنلای 
تغییلر الگوهلای رفتلاری و گفتلامن حاکلم بلر جامعله 
اسلت؛ بله تعبیلری، ورود بله جامعلۀ ملدرن بله معنلای 
الگوهلای  ایلن  از  یکلی  رفتارهاسلت.  شلکل  تغییلر 
رفتلاری، برخلورد خشلونت آمیز در حلوزۀ عموملی و 
خصوصلی بلا زنان جامعه اسلت. در سله دهۀ گذشلته 
بلا کوشلش های فعاالن و حامیلان حقوق زنان، مسلالۀ 
به عنلوان  عموملی  عرصلۀ  در  زنلان،  علیله  خشلونت 

یلک مشلکل جلدی اجتامعلی مطلرح شلده اسلت.
اسلت  بلر  تاریلخ  از  بخشلی  زنلان،  علیله  خشلونت 
به عنلوان  جهلان  رسارس  در  همچنلان  متأسلفانه  و 
مسلاله یی همه گیلر مطرح اسلت. خشلونت علیله زنان، 

یلک مسلالۀ ناگلوار جهانلی اسلت.
خشلونت، بلر زندگلی میلیون هلا نفلر از زنلان در هملۀ 
طبقلات اجتامعلی، اقتصلادی و آموزشلی در رسارس 
و  فرهنگلی  موانلع  متاملی  و  می گلذارد  اثلر  جهلان 
بلرای  زنلان  حقلوق  از  و  می بلرد  بیلن  از  را  مذهبلی 

می کنلد. جلوگیلری  جامعله  در  کاملل  مشلارکت 
سلازمان جهانلی صحلت، خشلونت  اعلام  براسلاس 
عبلارت اسلت از اسلتفاده از نیلروی بدنلی و قلدرت، 
تهدیلد یلا اقلدام علیله دیگلری، افلراد یا گروه هلای از 
افلراد جامعله کله به کبلودی، مرگ، مشلکات روانی، 
ناهنجاری هلا و محرومیلت از حقلوق منجلر می شلود. 
ایلن پژوهلش، رصفلاً بله یکلی از اشلکال نگلرش بله 
خشلونت علیله زنلان، یعنی نگرش بله زن زنی معطوف 
البتله برخلی از پژوهشلگران زبلان فارسلی از  اسلت. 

اصطلاح رضب و شلتم اسلتفاده کرده انلد؛ وللی در 
اینجلا بله ایلن عللت از معلادل زن زنلی اسلتفاده شلده 
بله صدملات فزیکلی گفتله می شلود کله  کله رضب 
بلدن  اعضلای  بلر  خون ریلزی  یلا  شکسلتگی  بلدون 
کبلودی  و  کوفتگلی  ماننلد  آثلاری  و  می شلود  وارد 
ایجلاد می کند. شلتم نیلز به معنای ناسلزاگویی اسلت؛ 
در حاللی کله زن زنلی هلم می توانلد شلدید باشلد و 
هلم خفیلف و لزوملاً بله زدنلی اطلاق منی شلود کله 
بلدون شکسلتگی یلا خونریلزی باشلد و آثلاری مانند 

کوفتگلی و کبلودی ایجلاد می کنلد.
همچنیلن، متغیلر وابسلتۀ ایلن پژوهلش، شلتم، یعنلی 
انلواع  از  یکلی  ناسلزاگویی  نیسلت.  نیلز  ناسلزاگویی 
خشلونت علیله زنلان اسلت کله ذیلل خشلونت روانی 
آورده می شلود؛ در حاللی کله ایلن پژوهلش در پلی 
زن زنلی،  نیسلت.  روانلی  خشلونت  تبییلن  و  بررسلی 
در  و  منی شناسلد  ملرز  کله  اسلت  فراگیلر  مسلاله  یی 
متاملی جواملع و فرهنگ هلا به اشلکال مختللف بروز 

می کنلد.
 شلایع بودن زن زنی و خشلونت فزیکلی به عنوان یکی 
از اشلکال برجسلتۀ خشلونت خانگلی، تأثیلر مخلرب 
و ویرانگلر بلر هملران، کلودکان و روابلط زناشلویی 
نشلان می دهلد »خشلونت علیله  ایلن موضلوع  دارد. 
زنلان، واقعیتلی ناگلوار بلرای میلیون هلا زن در رسارس 
جهلان اسلت.« خشلونت علیه زنلان، سللطۀ نظام مند و 

کنلرول اجتامعلی زنلان توسلط مردان اسلت.
خشلونت  از  می تواننلد  بالقلوه  به طلور  ملردان  هملۀ 
زنلان  مطیع کلردن  بلرای  قدرمتنلد  ابلزاری  به عنلوان 
اسلتفاده کننلد. سواسلتفاده از زنلان موجب وابسلتگی 
اعلامل  املکان  ملردان،  هملۀ  بله  و  می شلود  آن هلا 
قلدرت و کنلرول بر زنلان می دهد. واقعیت سللطه در 
جامعله، مهم تریلن عاملل مؤثلر در حفلظ سواسلتفاده 
از زنلان اسلت؛ بله عبلارت دیگلر، عاملل اصللی در 
خشلونت علیله زنلان، حفلظ نهادهلای مردسلاالری و 
باورهلا،  فرهنگ هلا،  از  بسلیاری  اسلت.  پدرسلاالری 
نهادهلای اجتامعلی دارنلد کله در عیلن  هنجارهلا و 
زنلان  تلداوم خشلونت علیله  بله  داشلن مروعیلت، 

می زنلد. داملن 
فزاینده  یلی  به طلور  فمینیسلت،  پژوهشلگران 
زنلان  علیله  خشلونت  اصللی  منبلع  را  پدرسلاالری 
اگرچله  می کننلد؛  قلملداد  معلارص  جامعله  در 
و  رادیلکال  و  سوسیالیسلت  لیلربال،  فمینیسلت های 
مارکسیسلتی و سلایر نظریه پلردازان فمینیسلت ممکلن 
اسلت در ریشله های پدرسلاالری و چگونگلی تلداوم 

باشلند. داشلته  نظلر  اختلاف  جامعله،  در  آن 
بیشلرین  کله  اسلت  نظریه  یلی  پدرسلاالری،  نظریلۀ 
توجله را در زمینلۀ لت خلوردن زنلان بله دسلت آورده 
اسلت و از آن به عنلوان رویکلرد فمینیسلتی رادیلکال 
فمینیسلتی،  انقابلی  نگلرش  می شلود.  یلاد  نیلز 
چگونگلی نگلرش رایلج بله زنلان در جامعله و نبلود 
امکانلات قانونلی بلرای زنلان قربانلی خشلونت مردان 

می کشلد. چاللش  بله  را 
رادیلکال،  فمینیسلت  پژوهش هلای  اغللب  هلدف 
تحلیل خشلونت مردان علیه زنان اسلت و پرده برداری 
از ایلن واقعیلت کله ارزش هلای مردسلاالرانه و عللوم 
اجتامعلی مردمحور، این خشلونت را پنهلان می کنند.
پدرسلاالری، دو مؤلفلۀ اساسلی دارد: سلاختار کله در 
آن، ملردان، قلدرت و امتیلاز بیشلری نسلبت بله زنلان 
دارنلد و ایدیاللوژی کله بله ایلن سلاختار مروعیلت 
فرهنگلی  گفتلامن  حاکمیلت  بلا  املروز،  می بخشلد. 
علیله  خشلونت  کله  می شلود  مشلاهده  مردسلاالرانه، 
ایلن  از  اسلت،  افزایلش  حلال  در  جهلان  در  زنلان 
افزایلش جلوگیلری منی شلود و ایلن مسلاله پیچیده تر 

می شلود. سلخت تر  و 
شلیوه های انجمن هلای بین امللللی بلرای حلل مسلاله 
متاسلفانه به عللت الگلوی مردسلاالری، مؤثلر نیسلتند 
و ایلن موضلوع را بله آسلتانۀ بحلران رسلانده اسلت. 
شلده  مشلخص  اخیلر،  پژوهش هلای  از  بسلیاری  در 
تلقلی  اجتامعلی  زنلان، معضللی  علیله  کله خشلونت 
منی شلود و زنلان، آن را املری علادی تلقلی می کنند؛ 
ایلن مسلاله غافلل شلد کله  نبایلد از  بلا وجلود ایلن، 
خشلونت، نقلض حقلوق بلر اسلت کله آسلیب های 

اجتامعلی را بله دنبلال خواهلد داشلت.

میلاد  از  قبلل   »Freedom« آزادی  مفکلورۀ   
به وجلود آملد. آن زملان دولتلی کله بیش تریلن اراضلی 
شلاهان  می شلد.  شلناخته  مقتلدر  دوللت  داشلت،  را 
مطلقله املور ایلن دولت هلا را به پیلش می بردنلد و خود 
را خلدا یلا مناینلدۀ خلدا می دانسلتند؛ بله همیلن دلیلل 
می زدنلد.  کشورگشلایی  بله  دسلت  و  می کردنلد  ظللم 
جنلگ میلان دولت هلا بلر رس اراضلی و وسلعت قلملرو 
میلاد  از  ۴۹۰قبلل  سلال  در  اینکله  تلا  داشلت،  ادامله 

جنگ خونینی به نام ماراتون فارس و آتن در گرفت.
آتلن بلر فلارس غلبه یافلت و در همیلن مقطلع تاریخی 
شلعار  آتنی هلا  یافلت.  توللد  دموکراسلی  یلا  آزادی 
می دادنلد کله »ملا از بندگلی خلدا رهایلی یافته ایلم و از 
بندگلی انسلان نیز آزاد شلدیم.« آتنی ها آزادی سیاسلی 
را به دسلت آورد کله نله خلدا در آن دخاللت داشلت و 
نله شلاه. بله مردم اجلازه می داد تلا آزادانه تجلارت کنند 
و بله املور فردی خویش رسلیدگی مناینلد، ولی آزادی 
مطللق عقایلد وجلود نداشلت و بله بلردگان و زنلان نیلز 

حلق رای داده منی شلد. 
در این هنگام سلقراط و ارسلطو ظهلور کردند تا آزادی 
را بیشلر ترویلج مناینلد. سلقراط به خاطلر اینکله افکار 
اعلدام  می سلازد،  مغشلوش  آزادی  ملورد  در  را  عامله 
شلد. بعدتر اسلکندر مقدونلی حامی  آزادی شلد و این 

مفهلوم پشلتوانۀ دولتلی پیلدا کرد.
و  کلرد  ظهلور  عیسلویت  روم،  امپراتلوری  زملان  در 
بعلد از اینکله توسلط بلر تحریلف شلد، ایلن دیلن بلر 
آزادی فلردی و روحلی مترکلز کرد. زمانی کله امپراتور 
رسلمی  دیلن  را  عیسلویت  شلد،  عیسلوی  قسلطنطین 
 دوللت خویلش اعام منلود. بعلد از این، قلدرت از آن 
کلیسلا بلود و کشلیش ها خلود را مناینلدۀ خلدا بله مردم 
معرفلی می کردنلد. در ایلن دوره کله بله قلرون وسلطی 
مشلهور شلد، اروپلا بلر اثلر ظللم کلیسلا در تاریکلی بله 

می بُلرد. رس 
را  کلیسلا  و  متفکلران جدیلد ظهلور کردنلد  اینکله  تلا 
از مبلارزات  بعلد  انتقاد هلای شلدید قرار دادنلد.  ملورد 
خونیلن، قلدرت از کلیسلا سللب شلد و دورۀ رنسلانس 

آغلاز شلد.  بعد از رنسلانس، اروپا رو بله پیرفت آورد 
آدم  روسلو،  الک،  هابلز،  ماننلد:   معلارص  متفکلران  و 
اسلمیت به خاطلر تکاملل آزادی ها مفکوره هلای نوین؛ 
آزادی سیاسلی، آزادی ملکیلت، آزادی فلردی، آزادی 

عقیلده، بیلان و بلازار را ارایله منودنلد.
آزادی بله ایلن معناسلت کله یلک مللت املور خویلش 
را بلدون دخاللت خلدا، شلاه و افلراد مذهبلی تعییلن و 

رهلربی منایلد. 
غلرب آزادی را بزرگریلن دسلت آورد تاریخلی خلود 
می دانلد و در قلرن ۲۱ از مفکوره هلای اساسلی طلقلی 
حاملی  آن  و  محافلظ  را  خلود  دولت هلا  و  می شلود 
می داننلد. بلا آن هلم، هنوز بسلیاری آزادی نلدارد و در 
اسلارت بله رس می برنلد. هلر چنلد بردگلی از گذشلته ها 
ملروج بلوده، وللی در ایلن مقالله چنلد منونله از بردگی 

معلارص را بله بحلث می گیریلم.
بردگی فکری

بلرای  کله  می باشلد  خداونلد  نعملت  بزرگریلن  فکلر 
انسلان ارزانلی منلوده اسلت. از مثلرات فکلر اسلت که 
عللوم، تکناللوژی و فنلون پیرفت منوده اسلت. برخی 
ملت هلا به خاطلر معالجلۀ مشلکات خلود، از فکلر کار 
گرفتله و از مشلکات رهایلی یافتله انلد؛ ماننلد اروپا که 
از ظللم کلیسلا توسلط افلکار جدیلد رهایی یافلت و رو 

بله ترقلی آورد، هرچنلد ایلن ترقلی معنلوی نبود.
جامعلۀ انسلانی بله پیرفتلی رضورت دارد کله در آن 
ارزش هلای انسلانی، معنلوی، اخاقلی و ملادی تامیلن 
حکم فرملا  ملادی  ارزش هلای  تنهلا  فعلا  وللی  شلود، 
می باشلد. منونه هلای زیلاد داریلم، کله یلک مللت تابع 
افلکار مللت دیگلر شلده، تن بله بردگلی فکلری داده و 

توسلط هلامن فکلر اسلتعامر و اسلتثامر شلده اند.
بردگی سیاسی

بلزرگ،  قدرت هلای  معملوالً  بردگلی  نلوع  ایلن  در 
نخسلت،  می سلازد.  بلرده  را  ضعیلف  دولت هلای 
و  ورشکسلته  اقتصلاد  دارای  ضعیلف،  دولت هلای 
ناپایلدار را مقلروض می سلازد و بعلد از آن هلا اسلتفادۀ 

می کنلد.  سیاسلی 

قلرض  داللر  یلک  به خاطلر  سلوم  جهلان  دولت هلای 
دولت هایلی  و  می پردازنلد  علوض  در  را  ۱۳داللر 
وجلود دارد کله میلیارد هلا داللر مقلروض می باشلند. از 
لحلاظ فلردی نیلز افلراد بلردۀ سیاسلی می شلود و اگر به 
وضعیلت کشلور خلود نظلر مناییلم، بله وضلوح دیلده 
می شلود کله بیشلرِ رسان قلوم و سیاسلیون بله القلاب و 
نام هلای مختللف، بعضی هلا را بلرای رسلیدن بله مقام و 

موقلف، بلردۀ سیاسلی خلود سلاخته اند.
بردگی جسمی

ایلن نلوع بردگلی از گذشلته ملروج بلوده؛ فعلاً ملدرن 
جهلان،  در  بی بی سلی  گلزارش  طبلق  اسلت.  شلده 
۴۵میلیلون بلرده وجلود دارد کله ۷۱درصلد آن دخران 
اسلتفاده  جنسلی  بلردۀ  من حیلث  و  می باشلد  زنلان  و 
می شلوند. تنهلا در انگلسلتان ۱۳هلزار زن بلردۀ جنسلی 
می باشلد. همچنلان در این نوع بردگلی از قوت فزیکی 
فلرد نیلز اسلتفاده می شلود کله بیشلر آن ملردان اسلت. 
هنلد در ایلن نلوع بردگی مقلام اول دارد، بلا آنکه منونۀ 

دموکراسلی یلا آزادی در جهلان می باشلد.
بردگان انرتنت و شبکه های اجتامعی

اجتامعلی  شلبکه های  و  انرنلت  آنکله  وصلف  بلا 
سلهولت های چشلمگیری را به وجلود آورده و جهان را 
به سلان یلک قریله تبدیل منلوده، وللی باز هم بسلیاری 
انسلان ها چنلان وابسلته به آن شلده که بلدون آن زندگی 
بله کام شلان تللخ می شلود. قبلاً انرنلت و رسلانه های 
فعلاً  می شلد.  اسلتفاده  آگاهلی  به خاطلر  اجتامعلی 
تبدیلل بله علادت شلده، وقلت ملردم را بیشلر ضایعله 
به دسلت  را  بیشلری  پلول  آن،  ماللکان  تلا  می سلازد 
آورنلد.  قاچلاق انسلان و انلواع دیگلر بردگی نیلز وجود 
دارد. ایلن پدیلده بلرای بسلیاری محسلوس نیسلت، در 
حاللی کله دسلت و پلای بیشلر انسلان ها و ملت هلا را 
بله زنجیر هلای نامریلی کشلیده اسلت. بردگی ایلن زمان 
بله رنلگ و نژاد نیسلت؛ بل همله را می خواهنلد، جهت 
منفعلت خلود بلرده بسلازند. بیشلرِ بلردگان ایلن علر 
راضلی می باشلند و فکلر می کننلد کله آزاد هسلتند، در 

حاللی کله از خلود 

تحقیق
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  رضورت پرداخن به حقوق پناهندگان

مخالفـت دولت هـا بـا ورود مهاجـران غیر قانونـی و عدم رعایت حقـوق برش آنها 

به ویـژه در مـورد کشـورهای کـه در معـرض هجـوم گروهـی آوارگان قـرار دارنـد تا 

حد زیـادی قابل درک اسـت.

بـا ایـن اعتقـاد کـه در مـورد بیگانـگان مسـوولیت ندارنـد و حقـوق  دولت هـا 

بـرش در قبـال شـهروندان رعایـت می گـردد، بـه حقوق بـرشی پناهجویـان توجه 

منی کننـد. بـا ایـن حـال دیـده می شـود، پدیـده مهاجـرت و هجـوم پناهجویـان 

امـروزه بحران آفریـن شـده اسـت.

در ایـن میـان افغانسـتان یکی از کشـورهایی اسـت کـه بیشـرتین پناهجویان را 

در رسارس دنیـا دارد. بنابرایـن پرداخـن بـه زوایـای حقـوق بـرشی پناهنـدگان و 

برجسته سـاخن جنبه هـای حامیتـی آن یکـی از رضورت هـای مـرم تحقیقـی 

بررسـی جایـگاه حقـوق  ایـن وضعیـت  ایـن کشـور محسـوب می شـود. در  در 

پناهنـدگان در نظـام بین املللـی حقـوق بـرش و ارایـه راهکارهـای اساسـی برای 

تأمیـن حقـوق بنیادیـن بـرشی آنـان یـک رضورت جـدی بـه شـامر می آیـد.

ایـن  بـا  اسـت.  بین املللـی  داغ  مباحـث  از  یکـی  پناهندگـی  امـروزه موضـوع 

چـه  از  پناهنـدگان  کـه  می شـود  مطـرح  پناهنـدگان  حقوقـی  موضـوع  حـال 

اغلـب  متأسـفانه  امـا،  اسـت.  برخـوردار  بین امللـل  نظـام  در  جایـگاه حقوقـی 

عملکـرد و رفتـار  دولت هـا در قبـال پناهنـدگان، بـر اسـاس  منافـع اقتصـادی و 

سیاسی شـان بـوده کـه در عمـل بـه جنبه هـای حقوق بـرشی پناهنـدگان کمرت 

توجـه صـورت گرفتـه اسـت.

فعلـی  پناهنـدگان در وضعیـت  بنابرایـن کالبدشـکافی بحـث حقـوق بـرشی 

از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت. ایـن تحقیـق می توانـد در قـدم اول جایـگاه 

را در نظـام بین املللـی حقـوق بـرش شناسـایی و سـپس  پناهنـدگان  حقـوق 

چالش هـای عمـده پناهجویـان را بـا رویکـرد حقـوق بـرشی تحلیـل و بررسـی 

منایـد.

عـالوه از ایـن، نقـش نهادهـای بین املللـی کـه بـه صـورت خـاص در راسـتای 

امـور پناهنـدگان فعالیـت دارنـد، مورد اشـاره و بررسـی قـرار می گیـرد. اهمیت و 

نقشـی کـه کارگـران مهاجر و پناهندگان در توسـعه و اقتصاد کشـورهای مقصد 

داشـته اند، بایـد بـا تضمیـن حامیـت از حقـوق بـرش آنـان مـورد شناسـایی قـرار 

گیـرد. مشخص شـدن جایـگاه حقوقی پناهنـدگان در اسـناد بین املللی حقوق 

بـرش از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت و ایـن امـر می توانـد زمینه هـای دفاع از 

حقـوق پناهنـدگان را بـرای مدافعـان حقـوق بـرش فراهـم مناید.

هـدف از انجـام این تحقیق بررسـی و توصیف جایگاه حقـوق برشی پناهندگان 

در اسـناد بین املللـی می باشـد. از اینکـه وضعیـت حقـوق بـرشی پناهنـدگان 

و پناهجویـان در جهـان بـا چالش هایـی مواجـه بـوده و ایـن تحقیـق خواسـته 

کـه حامیت هـای حقـوق بـرشی را در اسـناد بین املللـی مربـوط بـه پناهنـدگان 

قانونـی  مبناهـای  پناهنـدگان  بـرشی  رعایـت حقـوق  بـرای  و  سـازد  برجسـته 

مناید. جتسـجو 

 

مبحث اول؛ مفاهیم

پناهندگـی یکـی از مباحـث قابـل توجـه در عرصه حقـوق بین امللل می باشـد. 

در گذشـته ها، مفهـوم پناهندگـی بسـیار مشـخص نبـود و اکنـون بـا بـه وجـود 

آمـدن اسـناد بین املللـی در ایـن زمینـه، معیارهـای مشـخص بـرای پناهندگی 

وجـود دارد. در ایـن مبحـث ابتـدا روی مفهـوم حقوق برش و سـپس روی مفاهیم 

کلـی پناهندگـی و اصطالحـات مرتبـط و نزدیـک بـه آن بحث می شـود.

گفتار اول؛ مفهوم حقوق برش

اینکـه حقـوق بـرش چیسـت و مبانـی فلسـفی آن کـدام اسـت، مسـتلزم بحـث 

گسـرتده و مفصـل می باشـد کـه در این جـا گنجایـش نـدارد. در یـک مفهـوم 

کلـی می تـوان گفـت کـه: » حقـوق بـرش مجموعه یـی از حقـوق و امتیازاتـی 

اسـت کـه همـۀ انسـانها رصف بـه خاطـر انسـان بـودن خـود از آن برخوردارنـد و 

هیـچ یـک از تعلقـات آنهـا باعـث سـلب یـا محدودیـت ایـن حقـوق منی گـردد، 

زیـرا انسـان ها برابـر زاده می شـوند و در حیثیـت انسـانی و کرامـت خـود نیـز 

باهمدیگـر برابرنـد.« )رسامـد، محمدحسـین و پژمـان، اسـدالله )1395( آمـوزش 

حقـوق بـرش، نـارش: کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان( 

اصـل کرامـت انسـانی، اصـل آزادی و اصل برابـری به عنوان اصـول و پایه حقوق 

بـرش مطـرح اسـت. ذاتـی، سـلب ناپذیری، تفکیک ناپذیـری، تقسـیم ناپذیری و 

جهان شـمولی از ویژگی هـای حقـوق بـرش می باشـد.

 هـدف از حقـوق بـرش  مصداق هـای مشـخص درج شـده در مجموعـه اسـنادی 

اسـت کـه پـس از تشـکیل سـازمان ملـل متحـد در مـورد بخـش هـای مختلـف 

حقـوق بـرش تهیـه و تصویـب شـده اسـت. مبنـای قانونی حقـوق برش را منشـور 

سـازمان ملـل و منشـور حقـوق برش )اعالمیـه جهانی حقوق بـرش، میثاق حقوق 

مدنـی و سیاسـی و میثـاق حقـوق اقتصـادی و اجتامعـی( تشـکیل می دهـد.

عـالوه از ایـن کنوانسـیون های متعـددی دیگـر بـه صـورت خـاص روی یکـی از 

مباحـث حقـوق بـرش ماننـد کنوانسـیون حقـوق اطفـال، حقـوق زنـان و غیـره 

از سـوی مجمـع عمومـی سـازمان ملل بـه تصویـب رسـیده و الزم االجـرا اسـتند. 

می دهـد،  تشـکیل  را  بـرش  حقـوق  بحـث  زیربنـای  کـه  سـندی  اساسـی ترین 

اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش می باشـد.

در اولیـن جلسـه شـورای اقتصـادی و اجتامعـی سـازمان ملـل متحـد، در سـال 

1946 طـی یـک قطع نامـه کمیسـیون حقوق برش سـازمان ملل متحد تأسـیس 

شـد و مسـوولیت تهیـه مـن اعالمیـه حقـوق بـرش بـه عهـده ایـن کمیسـیون 

شد.  گذاشـته 

گـروه کاری کمیسـیون حقـوق بـرش سـازمان ملـل، متشـکل از متخصیصـان 

و حقـوق دانـان مشـهور از کشـورهای کانـادا، امریـکا، چیـن، فرانسـه و لبنـان 

بودنـد، کـه روی ایـن اعالمیـه بـه مـدت دو سـال کار منودنـد.

 سـپس در دسـامر 1948 جلسـه مجمـع عمومـی کـه در پاریـس تدویـر شـده 

بـود، ایـن اعالمیـه بـه تصویـب رسـید. ایـن اعالمیـه کـه دارای 30 مـاده اسـت، 

راجـع بـه پناهندگـی نیـز اشـاره دارد و پناهندگـی به عنـوان یک حـق برشی به 

رسـمیت شـناخته شـده است.

قیمت طا باز هم روند صعودی گرفت
 قیمت طال در معامالت روز دوشنبۀ بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن دالر و تقویت انتظارات تورمی پس از تصویب الیحۀ کمک اقتصادی در سنای امریکا، افزایش یافت و از پایین ترین رکورد ۹ماه گذشته 

که روز جمعه به آن سقوط کرده بود، فاصله گرفت. بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۳درصد افزایش، به ۱۷۰۵دالر و ۷۸سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز جمعه به ۱۶۸۶دالر و ۴۰سنت نزول 

کرده بود که پایین ترین قیمت از هشتم جنوری بود. در بازار معامالت آتی امریکا، هر اونس طال با ۰.۲درصد افزایش، به ۱۷۰۳ دالر و ۳۰ سنت رسید. مارگارت یانگ، اسرتاتژیست دیلی فارکس اظهار کرد: بهبود 

فضا پس از تصویب الیحۀ کمک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دالری امریکا و افت شاخص دالر، به قیمت طال کمک کرده  است.

خشونت؛ واقعیتی ناگوار برای زنان

عرِص آزادی و بردگان معارص آن

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش

عبداهلل احمدی

محمدطارق صابر

اسداهلل پژمان؛ /کارشناس حقوق بشر/ قسمت دوم



 ایـن روزهـا بسـیاری از فامیل هـا بـه دلیـل مشـغلۀ  كاری و نداشـن 

وقـت كافـی بـرای پخت و پـز در منـزل بـه مـرصف غذاهـای آمـاده روی 

آورده اند.

از میـان انـواع مختلـف غذاهای آماده، مگی هـا طرفداران ویـژه  دارد، اما 

کارشناسـان تغذیـه معتقدنـد، مگی هـای فـوری  ارزش غذایـی چندانی 

ندارنـد و در طوالنی مـدت بـه سـالمت مرصف کننـدگان، آسـیب جـدی 

وارد می کننـد.

دکتـور بـراِدن کـو )Braden Kuo( از شـفاخانۀ عمومـی ماساچوسـت با 

بررسـی تاثیـر مـرصف مگی هـای فـوری روی معده و مسـیرهای هاضمه 

بـه نتایـج جالـب توجهی دسـت یافت. 

وی مشـاهده کـرد رشـته های مگـی حتـی چنـد سـاعت بعـد از خـورده 

شـدن به هامن شـکل اولیـه باقی می ماننـد و وارد مرحلـۀ هضم غذایی 

منی شـوند. تاخیـر در هضـم مـواد غذایـی وارد شـده در بدن، بـر فرآیند 

جـذب مـواد مغـذی تاثیـر منفـی می گـذارد. حتـام تعجـب می کنیـد 

اگـر بدانیـد مگی هـا حـاوی مـواد مغـذی چندانـی نبـوده و در عـوض 

در ترکیبات شـان از افزودنی هایـی نظیـر ترشـیو بوتیـل هایدروکینـون 

)TBHQ( اسـتفاده شـده اسـت.

افزودنی هایـی ماننـد TBHQ از محصـوالت نفتـی بـه شـامر می رونـد و 

رضرهـای فراوانـی بـه صحـت بـدن وارد می کنند. ایـن افزودنی هـا مواد 

کیمیـاوی مصنوعی با خواص آنتی اکسـیدانی هسـتند، اما به هیچ وجه 

افزودنی هـا  این گونـه  منی شـوند.  محسـوب  طبیعـی  آنتی اکسـیدان 

را بـه مـواد غذایـی فـرآوری شـده، اضافـه می کننـد تـا بـا جلوگیـری از 

اکسیداسـیون چربـی و روغـن موجب ماندگاری طوالنی تر  شـوند. طبق 

قوانین سـازمان غـذا و داروی امریکا، مقدار ایـن افزودنی نباید از 0/02 

درصـد کل محتویـات روغـن یا چربـی موجود در یک مـادۀ غذایی باالتر 

برود. 

ابتـال بـه سـندروم  پژوهشـگران در مطالعاتـی دیگـر دریافتنـد خطـر 

متابولیـک در زنانـی کـه بـه طـور مـداوم از مگی هـای فـوری مـرصف 

می کننـد، به مراتـب باالتـر اسـت. در ایـن مطالعـه، افزایـش خطـر بـروز 

سـندروم متابولیـک در افـرادی کـه دو بـار در هفتـه از مگی هـای فوری 

در برنامـه غذایی شـان مرصف کرده بودنـد، 68درصد اندازه گیری شـد. 

ایـن افـراد دارای عالیمـی ماننـد فشـار خـون بـاال، HDLپاییـن، تـری 

 گلیرسیـد باال و چاقی بودند. گفتنی اسـت این عالیـم در افزایش خطر 

ابتـال بـه دیابـت و بیامری هـای قلبی-عروقـی نیـز نقـش دارنـد.

مگی هـای فـوری عـالوه بر مـواد افزودنی، حـاوی روغن پـامل، آرد گندم، 

منـک، شـکر، ادویـه و منوسـدیم گلوتامـات هسـتند. ایـن مگی هـا بـه 

دلیـل داشـن ترکیبـات مصنوعـی، کربوهیدرات هـای تصفیـه شـده، 

فروکتـوز و شـکر ارزش غذایـی چندانـی ندارنـد و حـاوی فیـر و مـواد 

مغـذی کمی هسـتند.

مـرصف مـداوم مگی هـای فـوری فـرد را در طوالنی مـدت در معـرض 

ابتـال بـه بیامری هـای مزمن، افزایـش وزن، مقاومـت در برابر انسـولین، 

التهابـات مزمـن و بسـیاری مشـکالت دیگـر قـرار خواهـد داد.

***
از شهرهای هوشمند 
جاپان چه می دانیم؟

آیزوواکاماتسـو یک شـهر تاریخی سـامورایی در استان فوکوشیام است. 

ایـن شـهر ۱۱۸هـزار نفـر جمعیـت دارد و محـل آزمایـش پـروژه توسـعه 

اجتامعـی مبتنی بـر فن آوری اسـت.

در ایـن مرکـز نـوآوری، طیـف وسـیعی از رشکا در حـال توسـعه »پلتفورم 

شـهر هوشـمند« هسـتند، مودلی که امیدوارنـد بتواننـد آن را برای بقیه 

جاپـان و فراتـر از آن اسـتفاده کنند.

ایـن پلتفـورم داده هـا را از ابزارهـای متصـل بـه انرتنـت ماننـد پرداخـت 

از طریـق تلیفـون همـراه یـا داده هـای مـرصف بـرق خانگـی را بـرای بـه 

جمـع آوری  دانشـگاه ها،  و  صنایـع  دولت هـا،  بـا  گذاشـن  اشـرتاک 

انـوع خدمـات  ایجـاد  بـرای  پایه یـی  به عنـوان  ایـن داده  هـا  می کنـد. 

شـهری هوشـمند بـه کار مـی رود از جمله کاهش هزینه هـای آب و برق، 

اجـازه دادن بـه والدیـن و مادربزرگ هـا و پدربزرگ هـا بـرای نظـارت بـر 

پیرشفـت مکتـب کـوکان، یـا به روزرسـانی فعالیـت برف روبـی رسک ها.

ناکامورا شـوجیرو، از مرکز نوآوری در فوکوشـیام می گوید: »شـهروندان 

داده هـای خـود را از طریق سـامانه  یی بـه نام »انتخـاب« ارایه می کنند؛ 

مثـال بـه عنـوان بخشـی از یـک پـروژه مراقبت هـای صحـی، اطالعـات 

حیاتـی شـخصی شـام یـا داده هـای شـفاخانه یی را می توان بـه منطقه 

ارسـال کـرد. این اطالعات سـپس مورد تجزیه و تحلیل قـرار می گیرد و 

فـرد مـی توانـد توصیه هایی بـرای سـامل ماندن دریافـت کند.«

سـامانه »انتخـاب« بـه ایـن معنـی اسـت که شـهروندان بایـد بـرای ارایه 

اطالعـات خـود رضایـت دهنـد. در ایـن سـامانه افـراد محلـی می توانند 

هـر مقـدار از اطالعـات خـود را بـه اشـرتاک بگذارنـد. هرچـه اطالعـات 

بیشـرتی بـه اشـرتاک گذاشـته شـود، خدمـات متناسـب تر می شـود و 

هرچه رضایت افراد بیشـرت باشـد تاثیر بیشـرت در جامعه خواهد داشت.

سـاخته  و  طراحـی  اساسـی  چـه  بـر  جاپـان  هوشـمند  شـهرک های 

می شـوند؟ اینوماتا تومیئی، یکی از سـاکنان این شـهر می گوید: »فکر 

مـی کنـم کـه چیـزی خوبی اسـت کـه داده های پزشـکی من بـه عنوان 

یـک مـرد ۶۲سـاله بـرای افـراد هم نسـل مـن مفید باشـد.«

از ایـن داده هـا مـی تـوان بـرای تحقیقـات علمـی اسـتفاده کـرد امـا از 

آنهـا همچنیـن مـی توانـد بـرای ایجـاد تغییراتـی در سـبک زندگی خود 

اسـتفاده کـرد. تاکاشـاکی میکـی، مدیـر ارتباطـات رشکـت مـی گوید: 

»هنگامـی کـه ایـن آزمایـش را بـه امتـام رسـاندیم، ۸۹ درصـد از افرادی 

کـه از ایـن رسویـس اسـتفاده کردند، پاسـخ دادند که رفتارهـای مرتبط 

با سـالمتی شـان را تغییر داده اند.« یکی از کاربردهای هوش مصنوعی 

بـرای کمـک به افـراد برای داشـن زندگی سـامل تر، شـاد تر و طوالنی تر 

اسـت. تـاگاوا هیدکـی، رییـس بخـش سیاسـت های عمومی شـهر می 

گویـد: »مـا مـی خواهیـم بـه جامعه یی برسـیم کـه کیفیـت زندگی یکی 

دو گام باالتـر از رشایـط فعلی باشـد.«

 دالیل و روش رفع خستگی 

بـه  دالیلـی  خانم هـا  در  دایـم  خسـتگی های 

جـز سـبک زندگـی و فعالیـت بدنـی زیـاد دارد 

عالیـم  از  می توانـد  حـد  از  بیـش  خسـتگی  و 

کـه  باشـد  صحـی  بسـیار جـدی  بیـامری  یـک 

اسـت. درمـان  قابـل  و  نیسـت  نگران کننـده 

خسـتگی مـداوم خانم هـا ممکن اسـت بـه علت 

 B۱۲ ویتامیـن  یـا  فولیک اسـید  آهـن،  کمبـود 

ناراحتی هـای  ماننـد  مزمنـی  بیامری هـای  و 

متداول تریـن  ادامـۀ مطلـب  در  باشـد.  کلیـوی 

آورده  بدانیـد،  دربـاره اش  بایـد  کـه  مشـکالتی 

شـده اسـت. ایـن مشـکالت عبارتنـد از:

مـرف زیـاد کافیین یکـی از علل خسـتگی 

دایـم در خانم ها

همیشـه مـرصف چـای و قهـوه و بـه طـور کلـی 

رفـع  موجـب  کافییـن دار  نوشـیدنی های 

خسـتگی منی شـود و ممکـن اسـت در بسـیاری 

از مـوارد نتیجـه عکـس داشـته باشـد و بیشـرت 

ایجـاد خسـتگی کنـد. بنابریـن خانم هایـی کـه 

خسـتگی  رفـع  به علـت  نوشـیدنی ها  ایـن  از 

اسـتفاده می کنند، اما همیشـه خسـته هستند، 

از  بعضـی  و  چـای  کاکاو،  کمـرت  اسـت  بهـرت 

کننـد. مـرصف  را  کافییـن  حـاوی  داروهـای 

خسـتگی  ایجـاد  کـه  عواملـی  از  آلـرژی زا  غـذای 

می کنـد دایمـی 

خـوردن برخـی از غذاهـا ایجـاد خسـتگی می کننـد 

غذاهـا  از  دسـته  ایـن  جـزو  آلـرژی زا  غذاهـای  کـه 

از  بعـد  خسـتگی  بـروز  از  نشـانه  اولیـن  هسـتند. 

مـرصف ایـن نـوع غذاهـا فـاژه کشـیدن اسـت. اگـر 

شـام همـواره احسـاس ماندگـی می کنید، پیشـنهاد 

می کنیـم بـا حـذف ایـن غذاهـا از برنامـۀ غذایی تان 

از احسـاس خسـتگی خـود بکاهیـد.

کم کاری تیرویید از دالیل خستگی مداوم زنان

و  دارد  قـرار  گـردن  جلـوی  در  تیروییـد،  غـدۀ 

و  سـوخت  کـه  می کنـد  ترشـح  را  هورمون هایـی 

از  بیـش  ترشـح  می کننـد.  کنـرتول  را  بـدن  سـاز 

حـد هورمـون تیروییـد )پـرکاری تیروییـد(، افزایـش 

سـوخت و سـاز بـدن و از طرفـی هورمـون تیروییـد 

خیلـی کـم کار )کـم کاری تیروییـد(، کاهش سـوخت 

کـم کاری  عـوارض  از  دارد.  پـی  در  را  بـدن  سـاز  و 

تیروییـد می تـوان: افرسدگـی، تنبلـی و کم تحرکـی، 

پـف کـردن و پُندیـدن رس و صـورت، چهـره زرد رنگ، 

حتـی  رسمـا  احسـاس  و  پـای  و  دسـت  کـردن  بـاد 

هاضمـه،  خشـکی  آرام،  حـرکات  گـرم،  هـوای  در 

حـرف زدن کُنـد، رضبـان قلـب کنـد، بی حوصلگـی، 

احسـاس ضعـف و خسـتگی و متایل به خـواب را نام 

بـرد کـه می تـوان بـا مراجعـه بـه داکـرت و درمـان این 

بیـامری و ازدیـاد میوه و سـبزی در رژیـم غذایی خود 

از خسـتگی ناشـی از ایـن اختـالل کـم کـرد.

کم خونی دلیل خستگی زنان

کمبـود  دایمـی  اصلـی خسـتگی های  علت هـای  از 

هموگلوبیـن  زیـرا  اسـت؛  کم  خونـی  و  هموگلوبیـن 

اکسیژن رسـانی از ریـه بـه سـایر بخش ها را بـر عهده 

دارد و اگـر اکسـیژن به بافت ها نرسـد بدن احسـاس 

می توانـد  کم  خونـی  همچنیـن  می کنـد.  خسـتگی 

بـه علـت کمبـود آهـن یـا ویتامیـن، از دسـت دادن 

خـون، خونریـزی داخلـی یا یـک بیامری هـای مزمن 

نارسـایی  یـا  رسطـان  روماتوییـد،  آرتریـت  قبیـل  از 

کلیـه ایجـاد شـود. امـا از عمده تریـن علل خسـتگی 

در زنـان خونریزی هـای شـدید ماهانـه و یـا بعـد از 

زایـامن اسـت که علت آن داشـن تومـور فیرویید یا 

پولیـپ رحمـی می باشـد. 

بنابرایـن خانم هـا بـا دادن تسـت خـون و تشـخیص 

قـرص  مـرصف  کنـار  در  اسـت  بهـرت  کم خونـی 

آهن،غذاهـای دارای آهـن ماننـد پالـک، بروکلـی و 

گوشـت رسخ را نیـز مرصف کنند تـا کم خونی درمان 

و احسـاس خسـتگی ناشـی از آن برطـرف شـود.

عفونت ها گاهی موثرند

یکـی ازعلت هـای بـروز خسـتگی در زنـان ابتـال بـه 

عفونت هـای دسـتگاه ادراری اسـت. ایـن عفونت هـا 

معمـوال بـه صورت تکرر و سـوزش ادرار خود را نشـان 

ادرار  آزمایـش  آن  تشـخیص  راه  تنهـا  و  می دهنـد 

. ست ا

مـرصف  معمـوال  ادراری  عفونت هـای  درمـان   

آنتی بیوتیـک می باشـد، بـا درمـان ایـن عفونت هـای 

می شـود. رفـع  نیـز  خسـتگی  احسـاس  ادراری 

اختـالل خـواب از علـل ایجـاد خسـتگی دایمـی در 

زنان

کـه  اسـت  عواملـی  از  خـواب  چرخـه  در  اختـالل 

آپنـه  می شـود.  خسـتگی  احسـاس  ایجـاد  موجـب 

اسـت  عواملـی  از  یکـی  خـواب  در  نفس تنگـی  یـا 

کـه موجـب اختـالل در خـواب می گـردد، و موجـب 

می شـود شـام مرتبا از خواب بیدار شـوید و احساس 

خسـتگی بعـد از خـواب می کنیـد، بـه ایـن علـت که 

خـواب درسـتی در طـول شـب نداشـته اید.

سـیگرت کشـیدن و چاقـی از جمله مواردی هسـتند 

کـه موجـب آپنـه و نفس تنگـی در خـواب می شـوند و 

در خـواب شـبانه اختـالل ایجـاد می کنند. 

بنابرایـن بهـرت اسـت ایـن افـراد وزن خـود را کـم و 

سـیگرت را تـرک کننـد. همچنیـن بایـد در مواجهـه 

زیـرا  کـرد  مراجعـه  داکـرت  بـه  مشـکلی  چنیـن  بـا 

درمـان نکـردن ایـن مشـکل سـبب بـروز حملـه قلبی 

می گـردد.

خستگی مداوم زنان به دلیل مشکالت قلبی

کارهـای  از  ناشـی  خسـتگی  مواقـع  از  برخـی  در 

ناراحتی هـای  علـت  بـه  زدن  جـارو  ماننـد  سـبکی 

بـا  کـه  احسـاس کردیـد  اگـر  بـروز می کنـد.  قلبـی 

دچـار خسـتگی  روزانـه  فعالیت هـای سـبک  انجـام 

می شـوید الزم اسـت بـه یـک داکـرت قلـب و عـروق 

رفـع  را  مشـکلتان  دوا  تجویـز  بـا  تـا  کنیـد  مراجعـه 

کنـد و بـا رفـع ناراحتـی قلبی تـان دوبـاره انرژی تـان 

یابـد. افزایـش 

نشـان  انگلیسـی  محققـان  بررسـی های  نتایـج   

ویـروس  از  نجات یافتـگان  از  بسـیاری  می دهـد، 

کرونـا بـرای مـدت طوالنی از مشـکالت شـناختی و 

رنـج می برنـد. روانـی 

بـه نقـل از اسـلش گیـر، عمـوم مـردم بیـم دارند که 

در صـورت ابتـال بـه کرونـا جـان خـود را از دسـت 

بدهنـد و نسـبت بـه پیامدهـای متنـوع و خطرنـاک 

ایـن بیـامری بی توجـه هسـتند.

حاکـی  مختلـف  پژوهش هـای 

تبعـات  کرونـا  بـه  ابتـال  اسـت، 

زیـادی  درازمـدت  و  کوتاه مـدت 

و  دارد  انسـان ها  سـالمتی  بـرای 

برخـی از ایـن مشـکالت جنبه های 

دارنـد. روانـی  و  شـناختی 

گونه هـای  اسـاس،  همیـن  بـر 

می تواننـد،  کرونـا  ویـروس  جدیـد 

مغـز  روی  بـر  مخربـی  تاثیـرات 

در  و  باشـند  داشـته  انسـان ها 

بررسی شـده  بیـامران  ۴۵درصـد 

در انگلیـس منجـر بـه اختـالل در 

شـده اند.  افـراد  شـناخت  توانایـی 

از  همچنیـن در حـدود ۲۸درصـد 

بیـامران مبتـال بـه کرونـا باعـث شـده تـا عملکـرد 

شـود. مختـل  افـراد  حافظـۀ 

بهبودیافتـه  بیـامران  برخـی  در  اختالل هـا  ایـن   

اسـت. بـوده  شـدید 

متداول تریـن اختـالل در بهبودیافتـگان کرونـا در 

ماه هـای اخیـر اختاللـی موسـوم بـه پی تـی اس دی 

یـا اختـالل اضطـراب پـس از سـانحه بـوده اسـت. 

ایـن اختـالل پـس از مشـاهده، تجربـۀ مسـتقیم یـا 

کسـب اطـالع از یـک عامل اسـرتس زا و آسـیب زای 

شـدید روی می دهـد کـه می توانـد بـه مـرگ واقعی 

یـا تهدیـد بـه مـرگ یـا وقـوع یـک سـانحه جـدی 

شـود. در واقـع ایـن افـراد حتـی بعـد از بهبـودی 

درماندگـی  و  تـرس  احسـاس  کرونـا  بیـامری 

می کننـد، رفتارهـای آشـفته و حاکـی از بی قـراری 

بـروز می دهنـد و خـواب و فعالیت هـای روزانۀ آن ها 

می شـود. مختـل 

از  فرسـودگی  و  خسـتگی  و  افرسدگـی  احسـاس 

جملـه نشـانه های شـایع در بسـیاری از مبتالیـان 

بـه ویروس کروناسـت. مشـکالت مربوط بـه حافظه 

در نیمـی از بهبودیافتـگان از کرونـا وجـود داشـته 

و حـدود نیمـی از ایـن افـراد هـم گفته انـد، تـوان 

نگرانـی  ایـن  داده انـد.  دسـت  از  را  خـود  مترکـز 

آینـده  سـال های  و  ماه هـا  طـی  کـه  دارد  وجـود 

میلیون هـا نفـر در رسارس جهـان بعـد از رهایـی از 

کرونـا بـا مشـکالت مذکـور دسـت و پنجه نـرم کنند 

مدیریـت  رانندگـی،  فعالیـت حرفه یـی،  توانایـی  و 

رسـیدگی  دقیـق،  تصمیم گیری هـای  مالـی،  امـور 

بـه امـور فامیلـی و غیـره را از دسـت بدهنـد.

دانستنی

گردآوری: نجمه رسا
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چرا برخی زنان همیشه خسته اند؟

»اضطراب پس از حادثه« نجات یافتگان از کرونا را تهدید می کند

با یک میلیون دالر در مناطق مختلف جهان چند متر خانه می توان خرید؟
بـر اسـاس یـک گـزارش در خصـوص وضعیـت قیمـت امالک و مسـتغالت در نقـاط مختلف جهان مشـاهده می شـود کـه گران تریـن خانه ها در 
موناکـو قـرار دارنـد کـه بایـد گفـت با مبلـغ یک میلیون دالـر تنها ۱۵مرت خانه می تـوان در این کشـور خریداری کـرد. مناطقی که با ایـن مبلغ می توان 
مـرتاژ باالتـری خریـد می تـوان بـه دبـی ۱۶۵مـرت، کیپ تـاون ۲۰۲مرت و سـائو پائولو ۲۵۲مرت اشـاره کرد. با یـک میلیون دالـر می توان در لنـدن ۳۱مرت، 

نیویارک ۳۴مرت، پاریس ۴۲مرت و سنگاپور ۳۶مرت خریداری کرد.



 شـاید دیـده باشـید کـه روز جهانـی زن در رسـانه ها 

ذکـر شـده اسـت یـا شـنیده اید، دوسـتان در این بـاره 

صحبـت می کننـد، امـا ایـن روز بـرای چـی اسـت؟ چه 

آیـا معـادل  یـا اعـرتاض؟  وقـت اسـت؟ تجلیـل اسـت 

آن »روز جهانـی مـردان« وجـود دارد؟ چـه رویدادهـای 

مجـازی امسـال رخ خواهـد داد؟

رسارس  در  مـردم  کـه  اسـت  قـرن  یـک  از  بیـش 

زنـان  بـرای  ویـژه  به عنـوان یـک روز  را  جهـان 8مـارچ 

چـرا. بفهمیـد  تـا  بخوانیـد  می شناسـند. 

چگونه این رویداد رشوع شد؟

روز جهانـی زن کـه بـه اختصـار روز جهانـی زنـان نیـز 

یـک  از  می شـود،  شـناخته 

شـد  رشوع  کارگـری  جنبـش 

سـاالنه  رویـداد  یـک  بـه  و 

سـازمان  توسـط  شناخته شـده 

شـد. تبدیـل  متحـد  ملـل 

سـال  در  رویـداد  ایـن  بـذر 

1908کاشـته شـد، زمانـی کـه 

نیویـارک  15000 زن در شـهر 

خواسـتار  و  کردنـد  راهپیامیـی 

معـاش  کوتاه تـر،  کار  سـاعت 

ایـن  بودنـد.  رأی  حـق  و  بهـرت 

حـزب سوسیالیسـت امریـکا بود 

روز  اولیـن  بعـد  سـال  یـک  کـه 

کـرد. اعـالم  را  زنـان  ملـی 

روز  سـاخن  بین املللـی  ایـدۀ 

کالرا  نـام  بـه  زنـی  توسـط  زن 

ایـن  وی  شـد.  مطـرح  زتکیـن 

در  و   1910 سـال  در  را  ایـده 

یـک کنفرانـس بین املللـی زنان 

کارگـر در کپنهـاگ مطـرح کرد. 

از 17کشـور  آن جـا 100زن  در 

حضور داشـتند و بـه اتفاق آرا در 

مـورد پیشـنهاد او توافـق کردند.

در   1911 سـال  در  بـار  اولیـن 

شـد.  تجلیـل  سـوییس  و  آملـان  دمنـارک،  اطریـش، 

صدمیـن سـالگرد آن در سـال 2011 بـود، بنابرایـن ما 

امسـال از نظـر شـامرش 110میـن روز جهانـی زن را 

می کنیـم. تجلیـل 

در سـال 1975 کـه سـازمان ملـل متحـد ایـن روز را 

موضـوع  اولیـن  رسـمی شـد.  کـرد، همه چیـز  تجلیـل 

مصـوب سـازمان ملـل )در سـال 1996( »بزرگداشـت 

بـود. آینـده«  بـرای  برنامه ریـزی  گذشـته، 

روز جهانـی زن بـه تاریخـی تبدیـل شـده کـه در آن از 

مسـیری که زنان در جامعه، در سیاسـت و اقتصاد طی 

کـرده انـد، تجلیـل می شـود در حالـی کـه ریشـه های 

سیاسـی ایـن روز بـه معنـای اعتصـاب و اعـرتاض برای 

آگاهی دهـی از ادامـۀ نابرابـری اسـت.

روز جهانی زنان چه زمانی است؟

مشـخصی  تاریـخ  زن  جهانـی  روز  بـرای  کالرا  ایـده 

نداشـت. ایـن امـر تـا زمـان اعتصـاب زمـان جنـگ در 

سـال 1917 کـه زنـان روس خواسـتار »نـان و صلـح« 

بودنـد، رسـمیت پیـدا نکرد. چهـار روز پـس از اعتصاب 

زنـان، تـزار مجبـور بـه کناره گیـری شـد و دولـت موقـت 

بـه زنـان حـق رأی داد.

تاریـخ رشوع اعتصـاب زنـان طبـق تقویـم جولیانـی که 

می گرفـت،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  روسـیه  در  زمـان  آن 

یکشـنبه 23فـروری بـود. ایـن روز در تقویـم میـالدی 

8مـارچ بـود و امـروزه در همیـن تاریـخ روز جهانی زنان 

می شـود. تجلیـل 

کدام رنگ مناد روز جهانی زن است؟

بنفـش، سـبز و سـفید طبـق وب سـایت روز جهانـی زن 

رنگ هـای ایـن روز اسـت.

آن هـا می گوینـد: »رنـگ بنفـش نشـان دهندۀ عدالت و 

وقـار اسـت. رنـگ سـبز منـاد امیـد اسـت. رنـگ سـفید 

نشـانگر پاکـی اسـت کـه البتـه مفهومـی بحث برانگیـز 

اسـت. ایـن رنگ هـا از اتحادیـۀ سیاسـی و اجتامعـی 

گرفتـه  نشـات   1908 سـال  در  انگلیـس  در  زنـان 

شـده اند.«

آیا روز جهانی مردان برگزار می شود؟

امـا  اسـت،  مـردان  جهانـی  روز  نومـر   19 واقـع،  در 

ایـن تاریـخ فقـط از دهـۀ 1990 مشـخص شـده، ولـی 

توسـط سـازمان ملـل شـناخته نشـده اسـت. مـردم در 

بیش از 80کشـور جهان از جمله انگلیس آن را تجلیل 

بـرای  مـردان  کـه  مثبتـی  »ارزش  روز  ایـن  می کننـد. 

دنیـا، فامیـل و اجتامعـات خـود بـه ارمغـان می آورنـد« 

مشـخص  را  مثبـت  الگوهـای  می کنـد،  ارج گـذاری  را 

می سـازد و در مـورد وضعیـت مـردان آگاهـی می دهـد. 

موضـوع سـال 2020 »سـالمتی بهـرت بـرای مـردان و 

پـرسان« بـود.

روز زن چگونه تجلیل می شود؟

روز جهانـی زن در بسـیاری از کشـورها رخصتـی ملـی 

اسـت، از جملـه روسـیه کـه در طـی سـه یـا چهـار روز 

حوالـی 8مـارچ فـروش گل دوبرابـر می شـود.

بـه بسـیاری  طبـق توصیـه شـورای دولتـی، در چیـن 

از زنـان در 8مـارچ، نیـم روز رخصتـی داده می شـود، 

اگرچـه بسـیاری از کارفرمایـان همیشـه ایـن نصـف روز 

را هـم بـه کارمنـدان زن خـود منی دهنـد.

 ،la Festa della Donna در ایتالیـا، روز جهانـی زن یـا

بـا دادن شـکوفۀ میمـوزا جشـن گرفته می شـود. منشـأ 

ایـن سـنت مشـخص نیسـت، امـا اعتقـاد بـر این اسـت 

کـه پـس از جنـگ جهانـی دوم در رم آغاز شـده اسـت.

در  اسـت.  زنـان  مـاه  مـارچ  مـاه  متحـده،  ایـاالت  در 

اعالمیـۀ ریاسـت جمهـوری، هرسـاله از دسـتاوردهای 

می شـود. تجلیـل  امریکایـی  زنـان 

امسـال بـه دلیل ویـروس کرونـا اوضاع متفـاوت خواهد 

بـود و انتظـار مـی رود، رویدادهـای مجـازی بیشـرتی 

در رسارس جهـان، از جملـه در سـازمان ملـل متحـد رخ 

دهد.

مضمون روز جهانی زنان در سال2021 

 2021 سـال  بـرای  را  خـود  مضمـون  ملـل  سـازمان 

»زنـان در رهـری: دسـتیابی بـه آینـده برابـر در دنیـای 

کـرد. اعـالم  کوویـد19« 

پومزیلـه مالمبـو نـوکا، مدیر اجرایـی زنان سـازمان ملل 

متحـد گفـت: »مـا بـه منایندگـی زنـان نیـاز داریـم کـه 

منعکس کننـدۀ تنـوع و توانایـی همـه زنـان و دخرتان و 

در همـه موقعیت هـای فرهنگـی، اجتامعـی، اقتصادی 
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روز جهانی زن 2021: تاریخ، راهپیامیی ها و تجلیل ها

ششمین ورکشاپ »شاگردمحوری« در دانشگاه تخار
  ششمین ورکشاپ شاگرد محوری )O.B.E-S.C.L( آموزش مبتنی بر نتیجه و به هدف انتقال روش های نوین آموزش برای پانزده تن از استادان دانشگاه تخار به پایان رسید. خیرالدین خیرخواه، رییس دانشگاه تخار با 
استقبال از به کارگیری این روش در دانشگاه تخار، از همکاری های وزارت تحصیالت عالی، ادارۀ انکشاف تحصیالت عالی، آموزگاران این بخش و آمریت انکشاف مسلکی استادان قدردانی منوده، تاکید کرد که دانشگاه تخار 
در شامر دیگر نهادهای تحصیالت عالی تالش به خرج می دهد تا بتواند در آینده های نزدیک متامی اعضای کدر علمی خویش را با این روش جدید آشنا سازد. رییس دانشگاه تخار گفت که اشرتاک کنندگان این کارگاه پس 
از فراگیری روش آموزش مبتنی بر نتیجه و شاگرد محور، قادر خواهند بود تا دروس را برای شاگردان به آسانی انتقال دهند، خودآموزی محصالن را تقویت منایند، شاگردان را وادارند تا برای خودآموزی بیشرت رجوع و تالش 

کنند، جرئت محصالن را باال بربند و زمینۀ آموزش مشارکتی را نیز فراهم کنند.
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منبع: بی بی سی جهانی/ مترجم: زهرا بهره مندی

  در واقع، 19 نومرب روز 

جهانی مردان است، اما این تاریخ 

فقط از دهۀ 1990 مشخص شده، 

ولی توسط سازمان ملل شناخته 

نشده است. مردم در بیش از 

80کشور جهان از جمله انگلیس 

آن را تجلیل می کنند. این روز 

»ارزش مثبتی که مردان برای 

دنیا، فامیل و اجتامعات خود به 

ارمغان می آورند« را ارج گذاری 

می کند، الگوهای مثبت را 

مشخص می سازد و در مورد 

وضعیت مردان آگاهی می دهد. 

  پومزیله مالمبو نوکا، مدیر اجرایی 

زنان سازمان ملل متحد گفت: »ما به 

منایندگی زنان نیاز داریم که 

منعکس کنندۀ تنوع و توانایی همه زنان 

و دخرتان و در همه موقعیت های 

فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی و 

سیاسی باشد. این تنها راهی است که 

می توانیم به جامعۀ واقعی دست پیدا 

کنیم. تغییری که زنان را در 

تصمیم گیری با هم برابر می کند و به 

سود همۀ ماست.«

و سیاسـی باشـد. ایـن تنهـا راهـی اسـت کـه می توانیـم به جامعـۀ واقعی 

دسـت پیـدا کنیـم. تغییـری کـه زنـان را در تصمیم گیـری بـا هـم برابـر 

می کنـد و بـه سـود همـۀ ماسـت.«

امـا مضامیـن دیگـری نیـز در جاهـای دیگـر وجـود دارد. وب سـایت روز 

بـرای  »ایجـاد بسـرتی  بـرای  ایـن وب سـایت  جهانـی زن کـه می گویـد 

کمـک بـه تغییـرات مثبـت بـرای زنـان« طراحـی شـده اسـت -موضـوع 

#ChooseToChallenge را انتخـاب کـرده و می گوید از مردم می خواهد 

»دسـت خـود را بـاال برنـد تـا نشـان دهید که شـام هـم هسـتید و متعهد 

می شـوید نابرابـری را بـه چالـش بکشـید.«

چرا به این روز نیاز داریم؟

بـر اسـاس کمپیـن روز جهانـی زنـان، بـا اشـاره بـه شـعار مجمـع جهانـی 

اقتصـاد، »برابـری جنسـیتی در حـدود یـک قـرن به دسـت نخواهـد آمد«، 

می گویـد: »هیچ یـک از مـا در طـول زندگـی خـود برابـری جنسـیتی را 

نخواهیـم دیـد و بـه احتـامل زیـاد بسـیاری از فرزندامنـان نیـز شـاهد آن 

بود.« نخواهنـد 

همچنیـن اخیـرا روزگار بسـیار سـختی سـپری شـده؛ اطالعـات سـازمان 

ملـل متحـد فـاش سـاخت کـه شـیوع ویـروس کرونـا توانسـت بـه میـزان 

25سـال رشـد برابری جنسـیتی را از بین برد. زنان به دلیل همه گیری، 

بـه میـزان قابـل توجهـی کارهـای خانگـی و مراقبـت از فامیـل خـود را 

انجـام می دهنـد کـه بـه نوبـۀ خـود می توانـد بـر فرصت هـای شـغلی و 

تحصیلـی تأثیـر بگـذارد.

علی رغـم نگرانـی از ویـروس کرونـا، مظاهره هایـی بـرای روز جهانـی زنان 

در سـال  2020 در رسارس جهـان برگزار شـد.

بیشـکک  در  بودنـد،  ایـن مظاهـرات صلح آمیـز  اکرثیـت  کـه  در حالـی 

پایتخـت قرقیزسـتان، پولیـس بالفاصلـه پـس از گـزارش حملـۀ مـردان 

نقـاب دار بـه راهپیامیـان، ده هـا فعـال حقـوق زنـان را بازداشـت کـرد. 

بـه زوال اسـت. فعـاالن می گوینـد حقـوق زنـان در کشـور رو 

در رسارس پاکسـتان، مظاهـرات در چندیـن شـهر بـا وجـود تهدیدهـای 

خشـن و دادخواسـت های قانونـی برگـزار شـد.

و در مکزیـک حـدود 80هزارنفـر بـه خیابان هـا آمدنـد تـا میزان خشـونت 

علیـه زنـان در ایـن کشـور را مـورد تاکیـد قـرار دهنـد. اگرچـه ایـن تجمع 

پولیـس  از 60نفـر زخمـی شـدند؛  بیـش  امـا  آغـاز شـد،  مسـاملت آمیز 

می گویـد برخـی گروه هـا مبـب پرتولـی پرتـاب کردنـد و پولیـس بـا گاز 

اشـک آور پاسـخ داد.

در چنـد سـال گذشـته، مـا شـاهد پیرشفـت بوده ایـم و جنبـش زنـان بـه 

مقیاسـی بی سـابقه رسـیده اسـت. در ایـن سـال کامـال هریـس به عنوان 

اولیـن زن، اولیـن سیاه پوسـت و اولیـن آسـیایی-امریکایی تبار بـود کـه به 

سـمت معـاون ریاسـت جمهـوری امریـکا انتخاب شـد.

در سـال 2019 فنالنـد دولـت ایتالفـی جدیـدی را بـه ریاسـت پنـج زن 

انتخـاب كـرد، از سـقط جنیـن در ایرلنـد شـاملی جرم زدایـی شـد و در 

سـودان، قانونـی كـه نحـوۀ عمـل و لبـاس پوشـیدن زنـان در عمـوم را 

کنـرتول می کـرد، لغـو شـد.

و چـه کسـی می توانـد تأثیـر هشـتگ #MeToo را که در سـال 2017 در 

شـبکه های اجتامعی در برابر تجربۀ آزار و اذیت و آزار جنسـی آغاز شـده 

بود، فرامـوش کند؟ 

اکنـون ایـن هشـتگ یـک پدیـده جهانـی رو بـه رشـد اسـت کـه همچنان 

رفتارهـای غیرقابـل قبـول و نامناسـب را برجسـته می کنـد و منجـر بـه 

محکومیـت افـراد شناخته شـده بسـیاری شـد.
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ممنوعیت پوشیدن »برقع« در سوییس رای آورد
رای دهندگان در سوییس از پیشنهاد منع پوشش کامل صورت در اماکن عمومی حامیت کردند. نتایج رسمی نشان داد که ۵۱.۲۱   
درصد از رای دهندگان و اکرثیت کانون های فدرال سوییس از این پیشنهاد حامیت می کنند. در این رای گیری افراد به ممنوعیت 
پوشش کامل صورت رای داده اند و مشخصا به  برقع یا نقاب اشاره نشده است. گروه زنان فمینیستی بنفش اعالم کرد: این قانون عالوه 
بر بی فایده بودن، نژادپرستانه و تبعیض آمیز است. در سوییس فقط ۳۰زن با پوشش برقع وجود دارند. نظرسنجی اداره آماری فدرال در 

سال ۲۰۱۹ نشان داد که ۵.۵درصد از جمعیت سوییس مسلامن هستند که بیشرت آنان از یوگسالوی سابق به این کشور آمده اند.

متن کامل نامه وزیر امور خارجه امریکا 
به رییس جمهور افغانستان

 شـهروندان سـوییس روز یک شـنبه)17 حـوت( در یک 

کامـل  کـردن  پنهـان  »ممنوعیـت  بـرای  کـه  نظرسـنجی 

صـورت« برگزار شـده بـود، رشکت کردند و به اجرایی شـدن 

ایـن طـرح رای مثبـت دادنـد. بـه گـزارش یورونیـوز، ایـن 

ابتـکار  بـه  گفتگـو،  و  بحـث  سـال ها  از  پـس  رای گیـری 

طرفـداران دیدگاه هـای راسـت افراطـی علیه معـدود زنانی 

چهـره  بـر  نقـاب  کشـور  ایـن  در  کـه  می شـود  برگـزار 

از  ۵۲درصـد  منترششـده  آمـار  اسـاس  بـر  می گذارنـد. 

رشکت کننـدگان در این نظرسـنجی به ممنوعیت اسـتفاده 

از برقـع رای دادنـد. ایـن طـرح بـرای اجرایی شـدن باید به 

تصویـب کانتون هـای سـوییس نیـز برسـد. در ایـن صـورت 

سـویس نیـز بـه جمـع کشـورهایی مثـل فرانسـه، اتریـش، 

بلغارسـتان، بلجیـم ودمنـارک خواهـد پیوسـت کـه پوشـش 

کامل صورت در آن ها ممنوع است.

نصـب  بـا  صـورت،  کامـل  پوشـش  ممنوعیـت  طرفـداران 

پوسـرتهایی بـا تصاویـر زنانی کـه برقـع بـه صـورت دارنـد و 

نوشـن شـعارهایی چـون »اسـالم گرایی رادیـکال را متوقف 

کنیـد« و »افراط گرایـی را متوقـف کنیـد« رای دهنـدگان را 

ترغیـب بـه تصویـب چنیـن قانونـی کرده انـد و در مقابـل، 

نوعـی  کار،  ایـن  کـه  معتقدنـد  نیـز  طـرح  ایـن  مخالفـان 

اقـدام غیـررضوری اسـت. و  پـوچ  اسالم هراسـی 

رای مثبت شهروندان سوییس به طرح »ممنوعیت پوشش کامل صورت«

جاللت مآب ارشف غنی

رییس جمهوری اسالمی افغانستان

جناب آقای رییس جمهور:

امیـدوارم ایـن نامـه به شـام برسـد. من بـرای رییس ” شـورای عالی 

مصالحـه” عبداللـه پیامی مشـابه ارسـال خواهم کرد.

مـن از فرصـت صحبـت و گفتگـو با شـام و مشـوره در مـورد بازنگری 

می کنـم.  قدردانـی  افغانسـتان  بـرای  متحـده  ایـاالت  اسـرتاتژی 

دیدگاه هـای شـام و تیـم شـام به بازنگری ما ارزش بخشـیده اسـت.

مـن امـروز بـه شـام می نویسـم تـا شـام را در جریـان بگـذارم کـه ما 

در کجـا قـرار داریـم، انتخـاب فـوری کـه در مقابـل مـا قـرار دارد و 

مدیریـت عاجـل کـه جوبایـدن و مـن در جریـان هفته هـای آینده از 

شـام می خواهیم. اگرچه ما هنوز بررسـی خود را در مورد مسـیرمان 

بـه آینـده را نهایـی نکرده ایـم، اما به یـک نتیجه اولیه رسـیده ایم که 

بهرتیـن راه بـرای پیشـرد منافـع مشـرتک مان ایـن اسـت کـه متام 

تالش مـان را بـه خـرج دهیم و گفتگوهـای صلح را ترسیع ببخشـیم 

و همـه طرف هـا را بـرای اجـرای تعهـدات خـود جمـع کنیم.

بـرای اینکـه همـه مسـایل بـه صـورت اساسـی و رسیـع بـه سـمت 

توافـق و آتش بـس دایمـی و جامـع پیـش بـرود، مـا بالفاصلـه یـک 

تـالش دیپلامتیـک بـه سـطح بـاال را بـا طرفیـن و کشـورهای منطقه 

و سـازمان ملـل دنبـال می کنیـم. ایـن تـالش عنـارص مختلـف را در 

بـر می گیـرد:

اول، مـا قصـد داریـم از سـازمان ملـل بخواهیـم وزرای خارجـه و 

منایندگانـی از روسـیه، چیـن، پاکسـتان، ایـران، هنـد و امریـکا را 

جمـع کنـد کـه در مـورد یک رویکـرد واحد گفتگو شـود تا از پروسـه 

صلـح در أفغانسـتان حامیـت کننـد. اعتقـاد مـن این اسـت که این 

کشـورها در مـورد یـک افغانسـتان بـا ثبـات منافـع مشـرتک دارند و 

مـا بایـد کار کنیـم تـا بیبنیـم بـه ایـن هدف می رسـیم.

دوم، مـن و رییس جمهـور بایـدن و سـفیر خلیلـزاد کسـی کـه کار 

حیاتـی انجـام می دهـد خواسـتیم کـه بـه وظیفـه اش ادامـه دهـد و 

برنامـه   نوشته شـده را آمـاده کند تا با شـام و رهـران طالبان رشیک 

کنـد کـه هدفـش ترسیـع بخشـیدن بـه گفتگوهایی اسـت کـه قبال 

بـرای رسـیدن بـه یـک راه حـل و آتش بـس مذاکره شـده اسـت.

ایـن طـرح بازتاب دهنـده برخـی ایده هایـی اسـت کـه شـامل نقشـه 

راه بـرای پروسـه صلحـی می شـود که سـفیر محب با سـفیر ویلسـن 

در میـان گذاشـت. بـا بـه اشـرتاک گذاشـن ایـن اسـناد ، مـا قصد 

نداریـم رشایـط را بـه طرفیـن دیکته کنیـم. در عوض، این اسـناد به 

جمهـوری اسـالمی و طالبـان امـکان می دهـد تـا فـوری بـه وظایف 

تدوین شـده:

الـف( اصـول بنیـادی کـه قانـون اساسـی آینـده و روش حکومـت 

می کنـد. تعییـن  را  أفغانسـتان  در  داری 

ب( نقشه راه برای یک دولت جدید و فراگیر مشخص می کند.

ج(و رشایط آتش بس دایمی و جامع را فراهم می کند.

مـن از شـام می خواهـم کـه مواضـع سـازنده یی را توسـعه بدهیـد 

و مـورد ایـن پیشـنهادهای نوشـته شـده بـا سـفیر خلیـل زاد گفتگـو 

. کنید

سـوم، مـا از دولـت ترکیـه خواهیـم خواسـت تـا در هفته هـای آینده 

میزبـان نشسـت ارشـد هـر دو طـرف بـرای نهایی کـردن توافق صلح 

باشـد. مـن از شـام یـا مناینـدگان بـا صالحیت تـان می خواهـم کـه 

بـا سـایر مناینـدگان جمهـوری اسـالمی به ایـن نشسـت بپیوندید.

چهـارم، مـا نظـر شـام را در میـان می گذاریـم که باید تالش شـود تا 

از سـطح بـاالی خشـونت در افغانسـتان کاهـش بیابد که خسـارات 

غیـر قابـل قبولـی را برای مردم افغانسـتان تحمیـل  و تالش ها برای 

دسـتیابی بـه صلـح را عمیقـا تضعیـف می کنـد. مـا یـک پیشـنهاد 

کرده ایـم  آمـاده  را  خشـونت  روزه   ۹۰ کاهـش  بـرای  اصالح شـده 

کـه هـدف آن جلوگیـری از حملـه بهـاری طالبـان اسـت و همزمـان 

همخوانـی دارد بـا تالش هـای دیپلامتیک ما بـرای حامیت از توافق 

سیاسـی بیـن طرفیـن. مـن از شـام می خواهـم پیشـنهادی را کـه 

سـفیر خلیـل زاد بـا شـام در میـان می.گـذارد مثبت ارزیابـی کنید.

بـه نظـر مـن اجامع و همه شـمول بـودن در صف جمهوری اسـالمی 

بـرای کار دشـواری کـه در پیـش اسـت رضوری اسـت. هامن طـور 

کـه شـام و هم وطنان تـان خیلـی خـوب می دانیـد، اختـالف میـان 

رهـران افغانسـتان در اوایـل دهـه ۱۹۹۰ فاجعه بـار بـود و نبایـد 

اجـازه داده شـود فرصتـی کـه پیـش روی مـا قـرار دارد از بیـن برود. 

کار مشـرتک شـام بـا رییس شـورای عالـی مصالحه ملـی عبدالله و 

همـکاری شـام بـا رییس جمهـور پیشـین کرزی و پروفیسـور سـیاف 

در راسـتای سـاخت یـک جبهـه متحدتـر بـرای صلـح نویدبخـش 

است. 

من از شـام می خواهم که برای مشـوره بیشـرت با این گروه چهارنفره 

مشـورت کنیـد کـه افغان هـا آن را همه شـمول و معتـر می داننـد تـا 

یـک اجـامع بـرای اهـداف خاص بـرای مذاکـره بـا طالبـان در مورد 

حکومـت داری، تقسـیم قـدرت و اصـول حامیت کننـده رضوری را 

بسـازید. متـام پیام هایـی کـه به مـردم داده می شـود، نشـان دهنده 

توافـق و یکپارچگـی باشـد. از همـه تالش هـای کـه در ایـن راسـتا 

صـورت می گیـرد قویـا حامیـت خواهیـم کـرد تـا کار متحدانـه پیش 

برود.

مـن بایـد واضـح کنـم آقـای رییس جمهـور کـه فرایند سیاسـت های 

مـا در واشـنگن ادامـه دارد و امریـکا تـا حال هیچ یکـی از گزینه ها 

را انتخـاب نکـرده اسـت. مـا در نظـر داریـم تـا متامـی نیروهای مان  

را تـا ۱مـی خـارج کنیـم. چـرا کـه مـا انتخاب هـای دیگـر را مدنظـر 

گرفته ایـم.

چهارسو

 یـک مـاه پـس از انفجار مببـی در نزدیک سـفارت 

ارساییـل در هنـد، به تازگـی روزنامه هندوسـتان تایمز 

چـاپ دهلـی به نقـل از کارشناسـان ضـد تروریزم هند 

نزدیـک  مببـی  انفجـار  در  ایـران  کـه  داده  گـزارش 

سفارت ارساییل در هند نقش داشته است.

بـه گـزارش بی بی سـی، هندوسـتان تایمـز در گـزارش 

نزدیـک  جنـوری   29 در  مببی کـه  نوشـته:  خـود 

سـفارت ارساییـل منفجـر شـد، یـک مبب سـاده نبوده 

یـک  بـه  مبـب  کـه  دریافته انـد  تحقیـق  مسـووالن  و 

دسـتگاه کنـرتول از راه دور مجهـز بـوده و احتـامال از 

مـواد انفجـاری بالقـوه کشـنده در آن اسـتفاده شـده 

اسـت. در ایـن گـزارش همچنـان گفته شـده کـه هنوز 

نتایـج آزمایشـگاهی نهایـی نشـده اسـت.

روز جمعـه)29 جنـوری( مبـب دست سـاز در حـدود 

50 مـرتی سـاختامن سـفارت ارساییـل در دهلـی نـو 

منفجـر شـد کـه خسـاراتی را وارد کـرد امـا تلفاتـی در 

پـی نداشـت. بر اسـاس ایـن گـزارش، آژانس های ضد 

تروریـزم هنـد فهرسـتی از مظنونـان تهیـه کرده اند و بر 

اسـاس ادعـای روزنامـه هندوسـتان تایمـز، 

انجام شـده  بررسـی های  از  پـس  آن هـا 

نتیجـه گرفته انـد کـه نیـروی قـدس سـپاه 

برعهـده  را  اقـدام  ایـن  پاسـداران هدایـت 

داشـته اسـت.

هندوسـتان تایمـز به نقـل از مقام های آگاه 

هنـدی نوشـته کـه یـک گـروه محلی شـیعه 

هند در جاسـازی این مبب دسـت داشـته؛ 

امـا ایـن روزنامـه اشـارۀ بـه این گـروه نکرده 

است.

عوامـل  آمـده:  روزنامـه  ایـن  گـزارش  در 

گذاشـته  برجـای  نشـانه هایی  انفجـاری 

ایـن  در  داعـش  نقـش  از  حاکـی  کـه 

سـازمان های  ارزیابـی  امـا  باشـد؛  انفجـار 

کـه  می دهـد  نشـان  هنـد  ضدتروریـزم 

»جنـگ  و  کارزار  از  بخشـی  انفجـار  ایـن 

نامتقـارن« سـپاه پاسـداران علیـه ارساییـل 

اسـت.

 29 انفجـار  از  بعـد  گـزارش،  ایـن  طبـق 

جنـوری، یادداشـت دسـت نویس در محـل 

ناشـناس  گروهـی  آن  در  کـه  شـد  پیـدا 

حملـه  مسـوولیت  نام»جیش الهنـد«  بـه 

را پذیرفتـه اسـت. ایـن نامـه کـه بـه زبـان 

در  ارساییـل  سـفیر  بـه  خطـاب  انگلیسـی 

خصوص»انتقـام  در  شـده،  نوشـته  هنـد 

بهـرت و بزرگ تـر« بـه تالفـی کشـن قاسـم 

هشـدار  فخـری زاده  محسـن  و  سـلیامنی 

اسـت. داده 

فـاش  نامـش  نخواسـت  کـه  هنـد  تروریـزم  ضـد  کارشـناس  یـک 

شـود، بـه هندوسـتان تایمـز گفتـه: این کـه مبـب از شـدت زیـادی 

برخـوردار نبـوده و قصـد نداشـته که تلفـات جانی بر جـای بگذارد، 

احتـامال بـه ایـن دلیل بـود کـه ایرانیـان منی خواسـتند در هند که 

از دوسـتان ایـران محسـوب می شـود، مشـکلی ایجـاد شـود، امـا 

پیـام انفجـار »واضـح بـود و تهدیـد واقعـی.«

گفتـه می شـود کـه ایـن دومین حملـه در هنـد و مرتبط بـا ارساییل 

امریکا فکر می کند که افغانستان یک ایالت جنگی اش است

تیم ارگ هیچ نسبتی با ملت ندارد

امریکا دیگر منی خواهد با تیم کنونی افغانستان کار کند

تیــم حاکــم در حکومــت در در حالی کــه از حقانیــت در گفتگوهــای صلــح دفــاع نمی کننــد، بــل نگــران از دســت دادن امتیــازات و امکانات شــان هســتند و بــه نحــوی 
ــم حاکــم نشــان می دهــد کــه  ــران تی ــه رهب ــکا ب ــر خارجــه امری ــا مــردم. نامــه وزی ــدرت ســهیم باشــند. حــق و ســهم خــود را داشــته باشــند ت ــد کــه در ق می خواهن
ــد،  ــان می ده ــد کســی که ن ــد. می دانی ــر می کن ــی اســت و ام ــت جنگ ــک ایال ــه ی ــد ک ــر می کن ــکا فک ــده اســت. کشــوری که امری ــغال ش ــور اش ــک کش ــتان ی افغانس
ــا  ــد. مخصوص ــتفاده می کنن ــتان اس ــردم افغانس ــتی و م ــت وطن دوس ــد و از خاصی ــان می زن ــن و زم ــه زمی ــود را ب ــم( خ ــم حاک ــا این ها)تی ــد ام ــم می ده ــان ه فرم
غنی کــه می خواهــد نقــش ایفــا کننــد و نشــان دهــد کــه وطن دوســت اســت، در حالــی کــه بــرای منافــع مــردم کار نمی کنــد. بــاور نــدارم کــه تیــم حاکــم از احســاس 
وطن دوســتی بــرای ایــن کشــور تــالش کننــد. تالش هــای تیــم حاکــم بــه حســاب امتیازگیــری پیــش مــی رود امــا عاقبــت ایــن امتیــازی چیــزی اســت کــه می خواهنــد 
بــار دیگــر مــردم غــرق شــوند. اگــر تالش هــای رهبــران سیاســی بــه لحــاظ احســاس وطن دوســتی می بــود، بســیاری از مــردم افغانســتان در چنیــن شــرایطی از آن هــا 

حمایت می کردند و پشتیبان شان می بود.
ــال داد. ایــن  ــر و ب ــران را پ ــی ایــن حکومــت هــم محســوب می شــوند. امریکایی هــا ایــن رهب ــا امــروز در قــدرت هســتند و از مهره هــای اصل ــاد ت عامــالن دهــه هفت
ــرد. در  ــت ک ــای مل ــردم باب ــر م ــت داد، س ــد. حاکمی ــروز کردن ــوش ام ــا را نیکتایی پ ــا آن ه ــود و امریکایی ه ــاالران ب ــا جنگ س ــرای امریکایی ه ــروز ب ــا دی ــران ت رهب

ــت.  ــن نیس ــت ممک ــدون عدال ــح ب ــد و صل ــک ندارن ــا ش ــی آن ه ــردم در وطن فروش ــروز م ــد. ام ــردم می دانن ــه م حالی ک

 مــا بایــد چنــد موضــوع را بــه عنــوان فکــت یــا اســتراتژی های کالنی کــه فراتــر از افغانســتان یــا فراملــی و بین المللــی اســت، مدنظــر بگیریــم و بعــد از آن در نهایــت 
بــه ایــن تشــخیص برســیم کــه رونــد صلــح جــدی اســت و آیــا امــکان موفقیــت دارد یــا خیــر. پروســه صلــح افغانســتان بــه عنــوان یــک جریــان سیاســی بــه یــک شــخص 
ــودن منافــع بســیاری از کشــورهای منطقــه و  ــر ب ــی اســت کــه به دلیــل درگی ــح افغانســتان یــک پروســه بین الملل ــرد. پروســه صل ــاط نمی گی ــه یــک کشــور ارتب ــا ب و حت
قدرت هــای جهانــی بــا موضــوع صلــح و امنیــت ایــن کشــورها بــا پروســه صلــح افغانســتان ارتبــاط دارد و آن هــا نمی تواننــد بی تفــاوت باشــند. موضــوع دیگــر ایــن اســت 
کــه بــه هرحــال چــون تیــم جدیــدی کــه در امریــکا آمــده، ایــن تیــم بــا تمامــی مقام هــای کشــورها بــه صــورت مســتقیم صحبــت کــرده و بنــا دارد کــه تمامــی موانعی کــه 
ممکــن اســت پروســه را بــا مشــکل ایجــاد کنــد، از میــان بــردارد. نامــه وزیــر خارجــه امریــکا نشــان داد کــه ایــن تیــم بــه مراتــب از تیــم ترمــپ در پروســه صلــح و موفقیــت 
ــا در افغانســتان شــاهد یــک حکومــت و نظــام  ــر م ــم کــه اگ ــن اســت کــه در شــرایط موجــود، فکــر می کن ــر اســت. موضــوع دیگــر ای ــر و مصمم ت ــن پروســه جدی ت ای
سیاســی می بودیــم، حداقــل حکومــت در افغانســتان و در کابــل حاکــم می بــود کــه او مشــروعیت خــود را از رای مــردم بــه دســت آورده باشــد، یقینــا موضــع امــراهلل صالــح 
ــات  ــی در انتخاب ــت 39میلیون ــر از جمعی ــون نف ــک میلی ــر از ی ــه کم ت ــم ک ــاهد بودی ــا ش ــود، ام ــت می ب ــردم و مل ــع م ــن موض ــود و ای ــدی می ب ــع ج ــک موض ــی ی و غن
ریاســت جمهوری شــرکت کردنــد. اگــر دقیــق محاســبه کنیــم، تیــم غنــی کمتــر از ســه صد هــزار رای بــه دســت آورده اســت؛ بــه ایــن معنــا تنهــا یــک فیصــد مــردم بــه 
ــون اساســی و  ــه قان ــد، ربطــی ب ــر ش ــا امکان پذی ــا مشــروعیت امریکایی ه ــه ب ــد، حکومتی ک ــت باش ــک فیصــد جمعی ــده از ی ــه برام ــی رای داده اســت. حکومتی ک ــم غن تی

انتخابات ندارد و او منبع مشروعیت دهنده حمایت خود را برداشت، پس این ها نمی توانند از مردم و قانون اساسی خرج بکنند. 

 نامــه وزارت خارجــه امریــکا بــرای حکومــت افغانســتان و سیاســیونی که در قــدرت هســتند، ایــن اســت کــه امریــکا دیگــر نمی خواهــد کــه در همیــن چارچــوب بــا 
ــا قــرار  همیــن تیــم کار کنــد. معنایــش ایــن اســت کــه تغییــر در ســاختار افغانســتان حتمــی اســت و ایــن دیــده می شــود کــه چنیــن حالتــی پیش بینــی می شــود و ی

است که تغییراتی در ساختار به وجود بیاید. 
متاســفانه بایــد تذکــر داده شــود کــه بیســت ســال حکومــت داری در افغانســتان، در موجودیــت قانــون اساســی و ســایر ارزش هــای دیگــری کــه در افغانســتان تــا حــدودی 
تحقــق یافتــه، امریــکا قمــار را در ایــن کشــور باختــه اســت و آن چــه امریــکا می خواهــد، ایــن اســت کــه از افغانســتان بــه شــکلی بایــد بیــرون شــود و حکومــت آینــده 
حداقــل دشــمنش نباشــد، گروه هایی کــه تــا امــروز جنگیــده اســت، در یــک رابطــه مقابــل بــا امریــکا عمــل کنــد. فکــر می کنــم کــه امریــکا در صــدد منافــع خــودش 

اســت تــا چگونــه ایــن وضعیــت را مهــار کنــد.
متاســفانه حکومــت و بــه خصــوص سیاســیون ایــن نظــام، چــه در دوران حکومــت وحــدت ملــی و چــه حــاال نتوانســته اند کــه روش یــا راه هــای معیــن و مشــخصی در 
ارتبــاط بــه سیاســت خارجی شــان داشــته باشــد و بــه ایــن دلیــل، ایــن باعــث شــده کــه متحــدان اســتراتژیک افغانســتان بــه نحــوی بی اعتمــاد شــوند. متاســفانه بایــد 
گفــت کــه اگــر ایــن وضعیــت قابــل اصــالح نیســت و یــا مهــار نشــود، بســیار ممکــن اســت متحــدان اســتراتژیک دولــت افغانســتان از حکومــت موجــود حمایــت نکننــد.

دیدگاه شام

دیدگاه شام

دیدگاه شام

هندوستان تایمز: 
ایران در بمب گذاری در دهلی نقش داشت

بلقیس روشن؛ 

جعفر مهدوی؛ 

نصراهلل استانکزی؛ 

عضو مجلس

استاد دانشگاه

آگاه سیاسی


