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و  ارزش ها  مفهوم  با  به شدت  فرهنگ شهروندي 

اخالق آميخته شده و به آن گره خورده است. شهروندي 

فقط به جاآوردن وظايف سيايس مقدمايت نيست؛ بل 

عبارت است از لزوم مدارا، عدالت اجتامعي و پرورش 

وجدان اجتامعي حقيقي.

امروزه آموزش مهارت های شهروندی به صورت عمومی 

به عنوان امر الزم در همه کشورها درنظر گرفته شده 

در  را  شهروندی  تربیت  متعددی  کشورهای  است. 

برنامه های آموزشی خود قرار داده اند؛ گرچه تربیت 

شهروندی متأثر از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی هر کشور بوده و هر جامعه بنا به مطالبات خود تابع 

از  منونه  چند  به  اینجا  در  است.  آن  اخالق  و  فلسفی  نظام 

کشورهایی که آموزش تربیت شهروندی را محراق توجه خویش 

قرار داده اند اشاره منوده و بهرتین منونه تربیت شهروندی یکی 

از آن کشورها را به عنوان یک مدل خوب پیشنهاد می منایم...
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روزنـامـه یــی بــرای حــقـوق شــهروندی
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عــنوان های مـهم

رییس جمهور: 
مردم طالبان را نمی خواهند

سقوط کامل جلریز؛ 
راسخ: مسوول سقوط حکومت مرکزی است
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نشسـت  در  تازگـی  بـه  مالیـه،  وزارت  پاینـده؛ رسپرسـت   محمدخالـد 

علنـی مجلـس مناینـدگان از فسـاد روزانۀ ملیونـی در گمرکات افغانسـتان 

پـرده برداشـت. او روز چهارشـنبه )29ثـور( در نشسـت اعضـای مجلس، با 

ارایـه آمـار افـزود کـه روزانه حدود هفـت تا هشـت ملیون دالـر در گمرکات 

کشـور طعمۀ فسادپیشه ها می شود.

رسپرسـت وزارت مالیـه، دلیـل ایـن فسـاد هنگفـت در گمـرکات را دسـت 

داشـن کارمنـدان بـا کمیشـن کاران و نیـز کسـانی که در رده هـای مختلف 

کار می کننـد عنـوان کـرد و در عیـن حـال، ادعـا منـود کـه والـی، فرمانده 

پولیـس و یـا هم هرکسـی که زور دارد، در این فسـاد بزرگ دخیل هسـتند.

تنهـا  فقـط  گمـرکات  در  فسـاد  بـزرگ  چالـش  پاینـده،  آقـای  گفتـۀ  بـه 

امنیتـی  نیروهـای  بـل  منی شـود؛  دولـت  مخالـف  گروه هـای  بـه  مربـوط 

نیـز در گسـرتش ایـن فسـاد سـهیم هسـتند و در برخـی از گمـرکات، ایـن 

نیروهـا بـه شـکل غیرقانونـی، صدهـا موتـر باربـری را بـدون تادیـه مالیـات 

.. می دهنـد.  عبـور  گمـرکات  از 

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی

٣٠٠٠ افغانی

٢٠٠ دالـر

شش ماه

یک سال

یک سال

١٠٠ دالـر شش ماه

ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی

RAH-E-MADANYAT DAILY

بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

با ترسیع روند خروج قوای خارجی از افغانستان، نگرانی ها از   

تشدید حمالت و خشونت طالبان به گونٔه بی پیشینه افزایش یافته 

مخصوصا  جامعه،  مختلف  الیه های  میان  در  نگرانی ها  این  است. 

نهادهای جامعٔه مدنی، فعاالن حقوق زن و رسانه ها بیشرت به چشم 

می خورد.  اقشار پایینی جامعه که از آزادی و دموکراسی و از حقوق و 

امتیازات شهروندی در این دو دهٔه اخیر نه تنها سود نربدند؛ بل روزگار 

خوش و آرامی هم نداشتند و همٔه هم و غم شان امنیت بود و یافن 

یک لقمه نان برای خانواده و فرزندان خود، اینان از این چرخش و 

گردش و تغییر و تحول نه تنها اضطرابی ندارند، ...

»افغان ځواکونه اوس یوازې هم له چه کسانی از رفتن خارجی ها نگرانند؟

مخالفانو رسه جګړه کولی يش«

کمیسیون حقوق برش: 
جنگ و کشتار غیرنظامیان متوقف شود

خلیل زاد: 
توانایی نظارت از افغانستان را داریم

 محمدارشف غنی، رییس جمهور کشور در گفتگو با روزنامه واشنگن پست 

گفته که اگر گروه طالبان بر ترصف مناطق و خشونت ارصار ورزند، نه تنها با 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رو به رو هستند، بل با مردم نیز مواجه خواهند 

شد، زیرا مردم طالبان را منی خواهند...

 مهدی راسخ، مناینده میدان وردک در مجلس منایندگان از سقوط کامل 

ولسوالی جلریز این والیت خرب داده و گفت که مسوول سقوط جلریز حکومت 

مرکزی است. احتامال حکومت در سقوط این ولسوالی با طالبان تبانی داشته 

است...

تنها آرزوی مرکل: 
امیدوارم تاریخ از من به عنوان آدم تنبل 

یاد نکند

رقم خجالت آور؛ 
فساد ساالنۀ ملیارد دالری در گمرکات

تربیت شهروندی در نظام آموزشی ما و دیگران

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

منبع اصلی فساد  در گمرکات کیست؟
رقم باالی فساد در گمرکات، بیشتر از کمک های جامعه جهانی است! 

افکاری که ما را  افسرده می کنند
 بعضی مواقع با آنکه زندگی برای ما نسبتا خوب است، ولی همچنان مضطرب یا افرسده ایم. 

را  مسایل  آنها  معیار  با  که  باشد  غلطی  دیدگاه های  می تواند  اضطرابی  و  افرسدگی  چنین  علت 

بررسی می کنیم و از منظر آنها به زندگی نگاه می کنیم.

یکـی از ایـن مـوارد، دیـدگاه یـا طـرز فکـر »سـیاه یـا سـفید«، »همـه یا هیـچ« اسـت. به عنـوان مثال 

اگـر دانش آمـوزی در سـال آخـر لیسه/دبیرسـتان باشـیم دنیـای مـا در ایـن خالصـه می شـود کـه 

کانکـور می دهیـم و در رشـته  یی کـه آرزو داریـم در دانشـگاه پذیرفتـه می شـویم یـا دنیـا بـرای ما به 

پایـان می رسـد. اگـر فردی هسـتیم کـه درگیر یک رابطـه عاشـقانه  ایم، نیکبختی در دنیـای ما تنها 

یـک معنـا و جهـت دارد؛ موفـق بـه ازدواج بـا این فرد می شـوم و به نهایت خوشـبختی می رسـم، در 

غیـر ایـن صـورت برای همیشـه یـک فرد بدبخـت خواهـم بود...
6

افسون صانعی، روان درمانگر



madanyatdai سال دهم   شامره 729      شـنبه1 جوزا  21400 ly.com

استامعیۀ  مجلس  در  خلیل زاد  آقای 

کمیتۀ امنیت ملی مجلس منایندگان به 

قانون گذاران امریکایی گفت که بحث روی 

همکاری های بیشرت برای نظارت بر اوضاع 

علیه  حمله  لزوم  صورت  در  و  افغانستان 

جریان  افغانستان  همسایگان  با  تروریزم، 

دارد.

همچنین روز گذشته فرانک کنیت مکنزی، 

فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایاالت متحده 

به  واشنگن  رایزنی  که  بود  گفته  نیز 

خاطر حق پرواز طیاره های جنگی بر فراز 

استقرار  و  افغانستان  همسایه  کشورهای 

نیروهای امریکایی در برخی از این کشورها 

زمان گیر  مذاکرات  این  اما  دارد،  ادامه 

خواهد بود.

وی در پیوند به توانایی نیروهای امنیتی و 

با خروج نظامیان  افغان گفت که  دفاعی 

تا  رسیده  آن  زمان  افغانستان،  از  خارجی 

اردوی آن کشور به پای خود بایستد و نشان 

بدهند که به تنهایی توانایی جنگ را دارد.

آقای خلیل زاد در این جلسه باز هم تاکید 

مسیر  می توانند  طالبان  گروه  که  کرد 

صلح را که از راه مذاکره امکان پذیر است، 

بپذیرند و راه خشونت را رها کرده و به عنوان 

یک جریان سیاسی، مطرح گردند و بخشی 

از آینده  یی باشند که نزد جامعه جهانی از 

احرتام برخوردار است.

پی  در  طالبان  گروه  اگر  که  کرد  بیان  او 

گرفن قدرت از راه نظامی باشند، با انزوا، 

مخالفت های منطقه  یی و جهانی و تعزیرات 

روبه رو خواهند شد.

با این حال، موضوع وضع تعزیرات بر گروه 

مقام های  سوی  از  اواخر  این  در  طالبان 

بار مطرح شده است.  نیز چندین  دولتی 

به  رییس جمهوری  غنی،  ارشف  محمد 

اگر  که  بود  گفته  آملان  اشپیگل  نرشیه 

تصامیم برخالف مسیر کشورهای اروپایی 

حرکت کرد، باید بر طالبان تعزیرات وضع 

مشاور  محب،  حمدالله  همچنین  کنند. 

وزیر  با  گفتگو  در  نیز  کشور  ملی  امنیت 

و  تعزیرات  وضع  خواستار  چین  خارجٔه 

نفوذی علیه  اهرم های  از متامی  استفاده 

طالبان شد.

می افزاید  خلیل زاد  آقای  هم،  سویی  از 

بین املللی  اجامع  یک  ایجاد  برای  او  که 

افغانستان تالش  در  توافق سیاسی  برای 

می کند. و اخیرا با روسیه، چین، پاکستان 

مورد  این  در  و  دیدار  اروپایی  متحدان  و 

گفتگو کرده است.

او ترصیح کرد که کار روی برگزاری نشست 

و  طالبان  از  و  دارد  جریان  نیز  استانبول 

دولت افغانستان خواست این فرصت را از 

دست ندهند. نشست صلح استانبول قرار 

بود، در 24ماه اپریل برگزار گردد، اما زمانی 

تا  افتاد که گروه طالبان گفتند  به تاخیر 

زمانی که نیروهای بین املللی به گونٔه کامل 

از افغانستان خارج نشوند،  در هیچ نشستی 

اشرتاک نخواهند کرد.

سه شنبه  روز  همچنان  خلیل زاد  زملی 

با  دیگر  استامعیه  جلسۀ  در  )27ثور( 

شکست  احتامل  امریکایی  قانون گذاران 

دست  به  را  افغانستان  اردوی  و  حکومت 

رسبازان  کامل  خروج  از  پس  طالبان 

خارجی از افغانستان رد کرد.

رسپرست  هلوی،  دیوید  حال،  عین  در 

معاونیت وزارت دفاع در امور اندو-پسفیک 

خدمات  کمیتٔه  استامعیٔه  مجلس  در 

طالبان  »اگر  گفت:  امریکا  سنای  مسلح 

افغانستان حکومت کنند،  بر  می خواهند 

برخوردار  جهانی  جامعه  حامیت  از  باید 

باشند و این به جامعٔه بین املللی فرصت 

می دهد تا نفوذی بر نحوۀ برخورد طالبان 

با مردم داشته باشند.«

نیروهای  خروج  با  که  افزود  هلوی  آقای 

به  کشورش  افغانستان،  از  امریکایی 

تالش های دپیلامتیک برای برقراری صلح 

در افغانستان ادامه می دهد.

بر اساس تصمیم جو بایدن، رییس جمهور 

نظامیان  خروج  روند  متحده،  ایاالت 

امریکایی و ناتو از افغانستان به تاریخ اول 

ماه می میالدی آغاز شده و قرار است این 

روند تا ۱۱سپتامرب تکمیل شود.

خلیل زاد: توانایی نظارت از افغانستان را داریم

رویدادها

 راه مدنیت: همزمان با سقوط ولسوالی جلریز 

گروه  جنگ جویان  به دست  میدان وردک  والیت 

طالبان، فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع 

و  دفاعی  نیروهای  عملیات  که  می گوید  ملی 

امنیتی از طریق زمین و هوا علیه »تروریستان« در 

این ولسوالی ادامه دارد.

آقای امان در توییرتش نوشته که در یک حمله 

بر  )31ثور(  جمعه  روز  ساعت ۱:۴۸  که  هوایی 

تجمع طالبان اجرا شد، ۱۰عضو طالبان کشته 

از  جلریز  ولسوالی  که  کرد  تاکید  وی  شده اند. 

وجود گروه طالبان پاک سازی خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان مدعی 

کرده   ترصف  را  جلریز  ولسوالی  مرکز  که  شده 

است.

او در توییتی نوشته که مرکز ولسوالی جلریز با 

به دست  آن  و همه ملحقات  پولیس  فرماندهی 

افراد این گروه افتاده است.

امنیتی  نیروهای  که  کرده  ادعا  وی  همچنین 

این  به  و  گذاشته   زمین  به  را  خود  سالح های 

پیوسته اند. ولسوالی جلریز میدان وردک،  گروه 

این والیت است که در جریان  دومین ولسوالی 

دو هفته گذشته به دست طالبان سقوط می کند. 

پیش از این مرکز ولسوالی نرخ به دست طالبان 

افتاده بود. از سویی هم، مهدی راسخ، مناینده 

صفحۀ  در  منایندگان  مجلس  در  میدان وردک 

رسمی فیسبوکش نوشته که ولسوالی جلریز به 

صورت کامل سقوط کرده است.

او می گوید که بیش از ۶9نفر از نیروهای امنیتی 

میل  صدها  وسایط شان،  متام  و  تجهیزات  با 

اسلحه و امکانات جنگی به دست طالبان »اسیر« 

شده اند.

وی در ادامه نوشته که ولسوالی جلریز بیش از دو 

سال در محارصه کامل بود و در روزهای اخیر زیر 

حمالت شدید قرار داشت که متام هامهنگی ها 

و فشارها روی وزارت دفاع، وزارت داخله و امنیت 

ملی، اما هیچ کمکی صورت نگرفت.

را  جلریز  ولسوالی  سقوط  راسخ  آقای  همچنین 

»سوال  برانگیز« خواند و ادعا می کند: »احتامالً 

حکومت مرکزی با طالبان تبانی داشته تا جلریز 

در اختیار طالبان قرار بگیرد.«

میدان وردک  اسرتاتژیک  ولسوالی های  از  جلریز 

است که در مسیر شاهراه  کابل-بامیان واقع شده 

است.

 راه مدنیت: سناتوران فرانسوی با حامیت از 

و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام  تداوم 

دست آوردهای دو دهه گذشته گفته اند که آنان از 

دولت و مردم افغانستان و دست آورد های دو دهٔه 

اخیر به صورت قاطع حامیت می کنند.

وزارت امور خارجۀ کشور روز جمعه )31ثور( با نرش 

اعضای  نشست  نخستین  که  گفت  خربنامه یی 

حضور  با  افغانستان-فرانسه  دوستی  گروه های 

منایندگان دایمی کشور در سازمان های یونسکو و 

آیسیسکو به صورت مجازی برگزار شد.

سفیر  عزیزی،  هامیون  که  آمده  خربنامه  ادامه 

افغانستان در پاریس، تداوم نشست های اعضای 

گروه دوستی افغانستان-فرانسه را فرصت خوب و 

مناسبی برای ارایٔه معلومات پیرامون واقعیت های 

عینی کشور و جلب حامیت دولت و مردم فرانسه 

خروج  از  پس  افغانستان  مردم  و  دولت  برای 

نیروهای بین املللی مهم و ارزنده دانست.

همچنین شامری از سناتوران کشور و اعضای گروه 

دوستی افغانستان-فرانسه پیرامون آخرین تحوالت، 

پروسۀ  و  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی  وضعیت 

همتایان  صلح صحبت منوده، خواهان حامیت 

فرانسوی شان از نظام جمهوری اسالمی در کشور 

و حضور فعال و معنادار زنان در روند گفتگوهای 

صلح شدند.

گروه  رییس  لونای،  ژاک  سناتور  هم،  سویی  از 

اهمیت  بر  تاکید  با  افغانستان-فرانسه،  دوستی 

افغانستان و فرانسه  در  تداوم همکاری ها میان 

نگرانی های  تا  سپرد  وعده  مختلف،  عرصه های 

با  را  افغانستان  سناتوران  جانب  از  شده  مطرح 

پیگیری  و  مطرح  کشورش  مقامات  و  سیاسیون 

خواهد کرد.

به  فرانسه  افغانستان-  دوستی  گروه  رییس 

منایندگی از گروه دوستی مجلس سنای فرانسه، 

حامیت قاطع خویش را از دولت و مردم افغانستان 

و دست آورد های دو دهٔه اخیر اعالم کرد.

در حالی شامری از سناتوران فرانسه حامیت شان را 

از نظام جمهوری اسالمی و دست آورهای 20سال 

رییس جمهور  که  می کنند  اعالم  کشور  گذشته 

امریکا  خاص  منایندۀ  خلیل زاد،  زملی  و  غنی 

برای صلح افغانستان تاکید کرده که گروه طالبان 

می توانند مسیر صلح بپذیرند و راه خشونت را رها 

کرده و به عنوان یک جریان سیاسی، مطرح گردند 

و بخشی از آینده  یی باشند که نزد جامعه جهانی از 

احرتام برخوردار است.

آقای خلیل زاد به طالبان هشدار داده که این گروه 

در پی گرفن قدرت از راه نظامی باشند، با انزوا، 

مخالفت های منطقه  یی و جهانی و تعزیرات روبه رو 

خواهند شد.

برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  مدنیت:  راه    

گذشته  روز  دو  جریان  در  که  کرد  اعالم  کشور 

و سه  به شمول ۱۰کودک، سه زن  ۱۶غیرنظامی 

مرد در والیت های غور و هلمند کشته و شش تن 

خواستار  کمیسیون  این  شدند.  زخمی  دیگر 

توقف جنگ و کشتار افراد ملکی شد.

این کمیسیون با نرش اعالمیه یی، خواستار توقف 

تاکید  اعالمیه  در  و  شده  ملکی  افراد  کشتار 

غیرنظامیان  را  جنگ  هزینۀ  بیشرتین  که  کرده 

می پردازد و هرچه زودتر باید خشونت ها متوقف، 

و  فراگیر  عادالنه،  صلح  و  برقرار  دایمی  آتش بس 

پایدار تامین شود.

غیرنظامی  سه  ثور،   29 در  که  آمده  ادامه  در 

مسافر که از ولسوالی لعل و رسجنگل والیت غور 

مربوطات  در  بودند،  حرکت  در  هرات  مقصد  به 

شهر فیروزکوه، مرکز این والیت تیرباران شده اند.

روز  همچنین کمیسیون حقوق برش می گوید که 

گذشته پنج شنبه )۳۰ثور( نیز در اثر انفجار ماین 

هلمند،  والیت  نادعلی  ولسوالی  در  کنارجاده  یی 

به  دیگر  نفر  شش  و  کشته  زن  سه  و  ۱۰کودک 

شمول پنج کودک و رانندۀ موتر زخمی شده اند.

کمیسیون حقوق برش افزود که در دو روز گذشته 

طالبان  راکت  مرمی  فیر  سه  اصابت  نتیجۀ  در 

غیرنظامی  یک  هلمند،  والیت  لشکرگاه  شهر  در 

زخمی و خسارات مالی بر مردم وارد شده است.

نظر  اظهار  مورد  این  در  اکنون  تا  طالبان  گروه 

نکرده است.

کمیسیون مستقل حقوق برش تاکید کرد که بارها 

ماین،  از  استفاده  که  خواسته  طالبان  گروه  از 

به ویژه ماین های کنارجاده  یی را متوقف کند تا به 

غیرنظامیان آسیب بیشرت وارد نشود.

کشتار  مورد  در  نگرانی  ابراز  با  کمیسیون  این 

که  افزود  راه ها،  مسیر  در  غیرنظامیان  مکرر 

استفاده از این تاکتیک جنگی، با توجه به این که 

دارای ظرفیت تفکیک نیست، بیشرتین قربانی را 

از غیرنظامیان گرفته و می گیرد.

به  را  جنگ  طرف های  دیگر  یک بار  اعالمیه  در 

رعایت حقوق بین امللل برشدوستانه فراخوانده و 

خواسته  نیز  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از 

که عامالن کشتار غیرنظامیان را مورد پیگرد قرار 

دهند.

کیفری  محکمۀ  از  برش  حقوق  کمیسیون 

جرایم  دربارۀ  که  خواسته  نیز  بین املللی 

بین املللی و نقض حقوق بین املللی برشدوستانه 

در افغانستان به صورت همه جانبه تحقیق و به آن 

رسیدگی کند.

به باور این کمیسیون، »بی تفاوتی در برابر تلفات 

آسیب های  و  مادی  خسارت های  غیرنظامی، 

عامالن  با  جدی  نکردن  برخورد  و  جنگ  روانی 

آن ها، به پایین آمدن هزینۀ جنایت در افغانستان 

مجازات  از  معافیت  رویۀ  استمرار  نتیجه،  در  و 

انجامیده است.«

کمیسیون حقوق برش ادامه بیان کرد که عدالت 

در  باید  جنایات  عامالن  و  اجرا  مجرمان  بر  باید 

برابر قانون و قربانیان و بازماندگان آنان پاسخگو 

شوند.

بازگشت 242هزار مهاجر فاقد
 اسناد در سال روان میالدی

 )IOM( راه مدنیت: سازمان بین املللی مهاجرت

اعالم کرد که از آغاز سال روان میالدی تا اکنون 

و  ایران  از  اسناد  فاقد  مهاجر  ۴2۴هزار  حدود 

پاکستان به کشورشان برگشته اند.

اعالمیه  یی  نرش  با  مهاجرت  بین املللی  سازمان 

۴۱۸هزار  اکنون  تا  جنوری  ماه  آغاز  از  که  گفت 

و  چهارهزار  و  ایران  از  افغان  9۶2مهاجر  و 

۸22مهاجر دیگر از پاکستان به کشورشان عودت 

کرده اند.

کمک های  ضمن  سازمان،  این  معلومات  طبق 

به  نیز  با عودت کنندگان، خدمات صحی  نقدی 

آنها عرضه شده است.

بین املللی  سازمان  این،  از  پیش  همچنین 

سال  در  که  بود  کرده  تخمین  مهاجرت 

اسناد  فاقد  مهاجر  ۶۵۴هزار  2۰2۱میالدی 

اکنون  اما  گشت،  برخواهند  کشورشان  به  افغان 

رقم  این  شواهد  اساس  بر  که  گفته  سازمان  این 

افزایش یافته است.

طی  که  دارد  احتامل  که  آمده  اعالمیه  ادامۀ  در 

قبل  سال های  با  مقایسه  در  میالدی  روان  سال 

ثبت  اسناد  فاقد  برگشت کنندگان  آمار  بیشرتین 

عودت  متامی  که  شده  گفته  اعالمیه  در  شود. 

برشی  کمک های  اسناد،به  فاقد  کنندگان 

برای  مهاجرت  بین املللی  سازمان  و  دارند  نیاز 

به  برگشت کنندگان  این  به  کمک رسانی  تداوم 

29.۷میلیون دالر نیاز دارد.

جدید  کمک های  با  تنها  که  افزود  سازمان  این 

به  کمک ها  درصد  پنج  سویس،  و  جاپان  ناروی، 

برگشت کنندگان تخصیص داده می شود.

که  مهاجرت هشدار می دهد  بین املللی  سازمان 

که  دارد  احتامل  نشود،  فراهم  الزم  بودجه  اگر 

روند کمک رسانی در مرزها به برگشت کنندگان از 

اول ماه جوالی تعلیق شود.

کمیسیون حقوق بشر: 
جنگ و کشتار غیرنظامیان متوقف شود

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه    

روزنامه  با  گفتگو  در  کشور  رییس جمهور 

بر  طالبان  گروه  اگر  که  گفته  واشنگن پست 

ترصف مناطق و خشونت ارصار ورزند، نه تنها 

رو به رو  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  با 

شد،  خواهند  مواجه  نیز  مردم  با  بل  هستند، 

زیرا مردم طالبان را منی خواهند.

که  گفته  گفتگو  این  در  غنی  آقای 

در  کشور  رسارس  در  طالبان  خشونت های 

را  غیرنظامیان  آن ها  و  است  افزایش  حال 

مورد هدف قرار می دهند.

گفتگوهای  به  اشاره  با  غنی  رییس  جمهور 

است  طالبان  از  ما  پرسش  »این  افزود:  صلح 

زمین  در  توپ  دارید؟  صلح  قصد  آیا  که 

افغانستان  مردم  و  دولت  زیرا  است،  طالبان 

برای صلح عادالنه و پایدار آماده هستند. اگر 

خود  ارادۀ  تحمیل  قصد  و  کرده  امتناع  آن ها 

را داشته باشند، ما هامن گونه با هر شخصی 

مخالفت  داشت،  را  ما  تسخیر  قصد  که 

کرده ایم، با آن ها نیز مخالفت خواهیم کرد.«

نیروهای  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 

بدون  را  کابل  می توانند  افغانستان  امنیتی 

تاکید  کنند؟  حفظ  ناتو  و  امریکایی  رسبازان 

کشور  دفاعی  و  امنیتی  »نیروهای  کرد: 

پشتیبانی  داریم،  نیاز  ما  آن چه  می توانند، 

کرده  تصدیق  متحده  ایاالت  که  است  مالی 

است که به حامیت خود از  نیروهای دفاعی 

افغانستان،  از  خارج  آموزش های  همچنان  و 

ادامه می دهد.«

گروه های  مورد  در  غنی  آقای  همچنین 

که  گفته  القاعده،  شبکۀ  به ویژه  تروریستی 

برای  الزم  ارادۀ  و  است  تهدید  یک  تروریزم 

برای مقابله با تروریزم وجود دارد، اما ما برای 

مقابله با این تهدید به پشتیبانی منطقه  یی و 

بین املللی به شمول نیروی هوایی و فن آوری 

جهانی  تهدید  یک  تروریزم  چون  داریم،  نیاز 

است. محمدارشف غنی در این گفتگو عالوه 

محافظت  القاعده  شبکۀ  از  »طالبان  کرد: 

منافع  جای  به  را  القاعده  آن ها  کرده اند، 

آن ها  اگر  و  کرده اند  انتخاب  افغانستان  ملی 

باید  افغانستان باشند،  از  می خواهند بخشی 

افغانستان را در اولویت خود قرار دهند.«

میدان  مناینده  راسخ،  مهدی  مدنیت:  راه   

کامل  سقوط  از  منایندگان  مجلس  در  وردک 

ولسوالی جلریز این والیت خرب داده و گفت که 

است.  مرکزی  حکومت  جلریز  سقوط  مسوول 

احتامال حکومت در سقوط این ولسوالی با طالبان 

تبانی داشته است.

که  نوشته  فیسبوکش  صفحۀ  در  راسخ  آقای 

»صبح روز جمعه )31ثور( ولسوالی جلریز والیت 

از  بیش   و  افتاده  به دست طالبان  میدان وردک، 

با تجهیزات شان و متام  ۶9نفر نیروهای امنیتی 

وسایط، صد ها میل اسلحه و امکانات جنگی در 

اختیار طالبان قرار گرفته است.«

و  هوایی  کمک های  نرسیدن  به  پیوند  در  وی 

زمینی به این ولسوالی انتقاد منوده و تاکید کرد 

که ولسوالی جلریز بیش از دو سال در محارصه 

کامل بوده و در روزهای اخیر درگیری مداوم ادامه 

و  امور داخله، دفاع  وزارت  به  داشته، متام فشار 

امنیت ملی صورت گرفته، اما هیچ نوع کمکی به 

آن جا فرستاده نشد که رسانجام به سقوط جلریز 

انجامید.

او عالوه کرد: »سقوط کامل جلریز سوال  برانگیز 

شدن  اسیر  و  ولسوالی  سقوط  از  پس  و  است 

اطراف  و  ولسوالی  ساختامن  امنیتی،  نیروهای 

آن توسط طیاره مبباران شده که شاید هم همین 

نابود  و شواهد  اسناد  تا متام  باشند  زده  را  ارسا 

گردد.«

که یک  کرد  تاکید  این عضو مجلس منایندگان 

و  مردمی  گروه خیزش  و چند  ملی  اردوی  قطعه 

امنیت ملی در بهسود حضور دارند و می توانستند 

از مسیر کوه ها جلریز را حامیت کنند، اما در این 

مدت هیچ اقدامی نشد.

به گفتۀ وی، حاال طالبان مسیرشان را به سمت 

همچنین  گرفت.  خواهند  پیش  در  بامیان 

ادعا  گروه  این  از سخن گویان  مجاهد،  ذبیح الله 

به  را  سالح های شان  دولتی  نظامیان  که  کرده 

زمین گذاشته و به این گروه پیوسته اند.

او مدعی است که چندین عراده واسطه نظامی و 

مقداری سالح و مهامت را نیز به دست آورده اند.

میدان  والی  طارق،  عبدالرحامن  هم،  سویی  از 

 وردک به رسانه ها گفته که جنگ شدید در مرکز 

زمینۀ  اکنون  تا  و  دارد  جریان  جلریز  ولسوالی 

نشست چرخبال حامل نیروهای کمکی به دلیل 

رشایط جنگی در ساحه، فراهم نشده است.

قرار  جزییات  آخرین  جریان  در  که  می گوید  او 

ندارد و منی تواند سقوط ولسوالی جلریز را تایید 

کند.

وزارت دفاع ملی نیز تا کنون در این مورد چیزی 

نگفته است.

رییس جمهور: مردم طالبان را نمی خواهند

سقوط کامل جلریز؛ 
راسخ: مسوول سقوط حکومت مرکزی است

وزارت دفاع: 
جلریز را پاکسازی می کنیم

حمایت فرانسه از نظام جمهوری
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منبع اصلی فساد در گمرکات کیست؟
رقم باالی فساد در گمرکات، بیشرت از کمک های جامعه جهانی است! 

روز  نشست  در  مالیه  وزارت  رسپرست  پاینده؛  محمدخالد 

29ثور1399 جلسۀ عمومی مجلس منایندگان گفت که روزانه 

از گمرکات کشور حدود 8ملیون دالر حیف ومیل می شود.

اگر در یک ماه، 25روز کاری باشد، معنایش این است که در 

هرماه، حدود 300ملیون دالر و در هر سال 2400ملیون دالر 

)دو ملیارد و 400هزار( در گمرکات کشور بر اساس اعرتاف 

رسپرست وزارت مالیه، طعمۀ فساد می شود.

این مبلغ در واقع حدود نیمی از بودجۀ ساالنۀ دولت را تشکیل 

می دهد. اگر این پول حیف ومیل نشود و به صورت شفاف و 

درست به دولت برسد، می توان گفت که کشور را از بودجۀ 

کمکی که جامعۀ جهانی به افغانستان می دهد تقریبا بی نیاز 

می سازد.

رقِم  کشور،  گمرکات  در  تنها  آن هم  فساد،  از  حجم  این 

خجالت آور و تعجب آمیزی است. حاال اگر فساد در سایر نهادها 

را به این مبلغ عالوه کنیم، نتیجۀ وحشتناکی به دست خواهد 

آمد.

فساد و اختالس در کشور ما یکی از موارد مهم نارضایتی و 

از افغانستان است. مالیه دهندگان  ناامیدی جامعۀ جهانی 

را  آوازه ها  و  اخبار  این  کمک کنندگان،  سایر  و  امریکایی 

می شنوند و برای شان پرسش برانگیز و ناراحت کننده است که 

پول کمکی آنها این گونه به جیب چند نفر مفسد و اختالس گر 

و  مخدر  مواد  مثل  غیرقانونی  راه های  در  حتا  و  می رود 

تجارت های سیاه دیگر استفاده می شود.

یکی از عوامل بی اعتامدی و نارضایتی مردم نسبت به دولت 

نیز همین بحث فساد است.

مردم از دستگاه های عدلی و قضایی ناراضی هستند و نسبت 

به عملکرد بی طرفانۀ نهادها و نبود شفافیت در عواید شک 

و  عصبانی  فساد  به  آلوده  و  وقت گیر  بروکراسی  از  و  دارند 

شاکی اند.

رشکت های خصوصی که با دولت قرارداد دارند و در راه سازی، 

همکاری  دولت  با  دیگر  جاهایی  و  لوژستیک  بندسازی، 

می کنند، به خاطر پرداخته نشدن پول شان، رسگردان هستند 

و ماه هاست که پشت دروازۀ وزارت ها نشسته اند.

این رشکت ها با پول قرض، پنجاه یا مثال هفتاد درصد پروژه ها 

تعهدهای  مطابق  را  پول شان  دولت  اما  کرده اند،  تکمیل  را 

به خاطر  رشکت ها  این  حاال  است.  نکرده  پرداخت  قبلی 

بدهی ها و قرض هایی که دارند به محل کار رفته منی توانند. 

مردم از این ها پول می خواهند. رشکت های بسیاری در حال 

ورشکست هستند. وسایط کاری تعدادی از این رشکت ها را 

در بعضی موارد مردم به گروگان گرفته اند. کیفیت کار پروژه ها 

به همین دلیل پایین آمده و حتا در برخی موارد حقوق گاردها 

و نگهبان های پروژه ها نیز پرداخت نشده و باعث نارضایتی و 

ناامیدی شدید مردم شده است.

در نتیجه می توان گفت که وضعیت امروز افغانستان با مسالۀ 

فساد و مدیریِت سوء، ربط تنگاتنگ دارد. برای رهایی از این 

تا قوای  از قوۀ اجراییه گرفته  وضعیت، الزم است که دولت 

مقننه و قضاییه، تکان محکمی به خود بدهند. 

رسپرست وزارت مالیه وکالی پارملان را در استخدام کارمندان 

گمرکات، در حضور وکال مقرص عنوان کرد. بدون شک مقامات 

و کسان بسیاری در قوۀ اجراییه نیز بیشرت از قوۀ مقننه در 

بحث استخدام ها دخیل هستند. مقرص اصلی واقعا چه کسی 

است؟ چگونه می توان وضعیت را تغییر داد؟

اعالم شده،  ارقام  مبنای  بر  اختالس  و  فساد  از  جلوگیری 

می تواند به خودبسایی دولت از نظر مالی منجر شود. پس 

مسالۀ فساد هم از نظر خودبسایی مالی، هم از نظر تبلیغاتی 

برای  بازسازی  و  توسعه  نظر  از  هم  و  مردم  رضایت  میزان  و 

افغانستان و برای دولت اهمیت حیاتی و ویژه دارد. دولت باید 

سیستم ها، راهکارها و شیوه های درست و مؤثر نظارتی و مبارزه 

با فساد را طرح و تطبیق کند. بدون سیستم های شفاف ساز 

و نظارتی به نصایح اخالقی و اعتامد واهی به ماموران قوم و 

خویش، منی توان جلو فساد را گرفت. 

از جانب دیگر سیستم ها و روش های منظم و مؤثر مجازات 

وضعیت  آید.  وجود  به  باید  نیز  اختالس گران  و  مفسدان 

برای  نه  و  می شود  معلوم  قبول  قابل  مردم  برای  نه  کنونی 

جامعه جهانی. در رشایط خروج نیروهای بین املللی، دولت 

ما به شدت به تجدید اعتامد مردم و ارتقای سطح رضایت آنها 

نیاز دارد. 

مردم ما مردم با گذشت و بخشش هستند و اگر باور کنند که 

واقعا دولت به صورت جدی درصدد مبارزه با فساد است و برای 

مردم کار می کند، به رسعت امید پیدا می کنند و در کنار دولت 

خود می ایستند. 

کسان بسیاری طی این بیست سال از نظر مالی از خاک به 

افالک صعود کرده اند.  امروزه اما مسالۀ مرگ و زندگی مردم 

یا  است.  مطرح  جدی  به صورت  دولت،  بقای  عدم  و  بقا  و 

دولت مردان ما جلو فساد را می گیرند و کشور را از این بحران 

نجات می دهند، یا فساد و اختالس، مردم و دولت را مانند 

طوفان سهمگینی، باهم از میان برمی دارد و رشایط غیر قابل 

بسیار  به صورت  دیگر  یک بار  می آورد.  به میان  پیش بینی  یی 

جدی، توپ در میدان دولت مداران ما قرار گرفته است.

راه مدنیت: زملی خلیل زاد، منایندۀ خاص امریکا برای صلح 

افغانستان می گوید که با خروج کامل نیروها، بر ظرفیت های 

خواهد  تاثیر  امریکایی  نظامیان  حمالت  قابلیت  و  نظارتی 

گذاشت، اما مطمین است که توانایی نظارت کافی از اوضاع و 

قابلیت پاسخ را خواهند داشت.

رقم خجالت آور؛ 
فساد ساالنۀ ملیارد دالری در گمرکات

سیاست نامه

رسمقاله گزارش

گزارشگر
سیدمهدی حسینی

 محمدخالـد پاینـده؛ رسپرسـت وزارت مالیـه، به 

از  مناینـدگان  مجلـس  علنـی  نشسـت  در  تازگـی 

فسـاد روزانـۀ ملیونـی در گمـرکات افغانسـتان پـرده 

نشسـت  در  )29ثـور(  چهارشـنبه  روز  او  برداشـت. 

روزانـه  کـه  افـزود  آمـار  ارایـه  بـا  مجلـس،  اعضـای 

گمـرکات  در  دالـر  ملیـون  هشـت  تـا  هفـت  حـدود 

کشـور طعمۀ فسادپیشه ها می شود.

رسپرسـت وزارت مالیـه، دلیـل ایـن فسـاد هنگفـت 

بـا  کارمنـدان  داشـن  دسـت  را  گمـرکات  در 

رده هـای  در  کسـانی که  نیـز  و  کمیشـن کاران 

مختلـف کار می کننـد عنـوان کـرد و در عیـن حـال، 

هـم  یـا  و  پولیـس  فرمانـده  والـی،  کـه  منـود  ادعـا 

هرکسـی که زور دارد، در ایـن فسـاد بـزرگ دخیـل 

. هسـتند

در  فسـاد  بـزرگ  چالـش  پاینـده،  آقـای  گفتـۀ  بـه 

گمـرکات فقـط تنهـا مربـوط بـه گروه هـای مخالـف 

در  نیـز  امنیتـی  نیروهـای  بـل  منی شـود؛  دولـت 

گسـرتش ایـن فسـاد سـهیم هسـتند و در برخـی از 

گمـرکات، ایـن نیروهـا بـه شـکل غیرقانونـی، صدها 

گمـرکات  از  مالیـات  تادیـه  بـدون  را  باربـری  موتـر 

می دهنـد.  عبـور 

نکـرد  اکتفـا  هـم  ایـن  بـه  مالیـه  وزارت  رسپرسـت 

گمـرکات،  در  سـیار  مراقبـت  کـه  شـد  مدعـی  و 

فاسـدترین بخـش ایـن منابع هسـتند کـه کارمندان 

ایـن بخـش توسـط افـراد قدرت منـد به ویـژه اعضای 

شـده اند. گامشـته  مناینـدگان  مجلـس 

گفته هـای  اسـاس  بـر  تخمینـی  محاسـبات  طبـق 

گمـرکات  در  هفتـه وار  فسـاد  پاینـده،  آقـای 

افغانسـتان ۵۶ملیـون دالـر، فسـاد ماهانـه بیـش از 

2۴۰ملیـون دالـر و سـاالنه نزدیـک بـه سـه میلیـارد 

دالـر می رسـد. ایـن محاسـبات نشـان می دهـد کـه 

رقـم  از  بیـش  کشـور  گمـرکات  کارمنـدان  و  مافیـا 

ایـن  در  افغانسـتان  بـه  کمک هـای جامعـه جهانـی 

می کننـد. فسـاد  مالـی  و  عایداتـی  منابـع 

اعضـای  از  شـامری  موضـوع،  ایـن  بـه  پیونـد  در 

مجلـس مناینـدگان می گوینـد: در رشایـط کنونـی، 

مبـارزه دولـت و به ویـژه ارگ ریاسـت جمهوری علیـه 

فسـاد دشـوار شـده و سیسـتم های فعلـی منی توانـد 

جلوگیـری  کشـور  در  فسـاد  روزافـزون  افزایـش  از 

کنـد.

افغانـی؛  ملیـون  پنـج 

گمـرک  در  روزانـه  فسـاد 

م قلعه  سـا ا

مناینـده  صـادق؛  سـیدطاها 

مجلـس  در  هـرات  مـردم 

راه  روزنامـه  بـه  مناینـدگان 

در  فسـاد  کـه  گفـت  مدنیـت 

گمـرک  ویـژه  بـه  گمـرکات 

باالیـی  اسـالم قلعه در سـطح 

روزامـه  تنهـا  و  دارد  قـرار 

پنـج  حـدود  گمـرک  ایـن  در 

جیـب  بـه  افغانـی  ملیـون 

رسازیـر  مافیـا  و  زورمنـدان 

ایـن  گفتـۀ  بـه  می شـود. 

عضـو مجلس مناینـدگان، در 

سیسـتم  رشایطی کـه  چنیـن 

دسـت خوش  حکومـت داری 

شـده،  فسادپیشـه  افـراد 

ارگ  و  مالیـه  وزارت 

منی توانـد  ریاسـت جمهوری 

در  مرکـزی  مقام هـای  زیـرا  کنـد،  مبـارزه  آن  بـا 

دارنـد. دسـت  فسـاد  ایـن  بلندبـردن 

آقـای صـادق بـا بیـان این کـه افشـای افـراد فاسـد 

بلندپایـه کار خوبـی خواهـد بـود، تاکیـد ورزیـد کـه 

مطـرح  را  ادعاهایـی  همـواره چنیـن  مالیـه  وزیـران 

دلیـل  و  کرده انـد  موضع گیـری  تکـرار  بـه  و  کـرده 

را  خـود  می خواهنـد  آن هـا  کـه  اسـت  آن  امـر  ایـن 

دور  عایداتـی  منابـع  در  مالـی  فسـاد  بـه  توجـه  از 

مالیـه(  )وزیـران  آن هـا  دیگـر،  عبـارت  بـه  سـازند. 

کـم کاری و یاهـم بی مسـوولیتی خـود را بـه گـردن 

دیگـران می اندازنـد کـه گویـا آن هـا عامـل افزایـش 

بوده انـد. فسـاد 

بیـان  وضـوح  بـه  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  ایـن 

کـرد کـه منبـع اصلـی افزایـش فسـاد در گمـرکات 

از  و  هسـتند  گمـرکات  کارمنـدان  و  مالیـه  وزارت 

مافیایـی  شـکل  بـه  بیرونـی  افـراد  فرصـت،  ایـن 

بهـره گرفتـه و از منابـع پولـی دولـت سوءاسـتفاده 

می کننـد: »اگـر در وزارت مالیـه و گمـرکات فسـاد 

کسـی  وزارت  از  بیـرون  نباشـد، 

منی توانـد.« فسـاد 

چندیـن  افغانسـتان  در 

گمـرک  کـه  دارد  وجـود  گمـرک 

اسـالم قلعه، گمـرک فـراه، گمرک 

حیرتـان  تجارتـی  بنـدر  نیمـروز، 

مهم تریـن  از  ننگرهـار  گمـرک  و 

گمـرکات  ایـن  از  هسـتند.  آن هـا 

ملیـون  ده هـا  ارزش  بـه  روزانـه 

وارد  تجارتـی  کاالهـای  دالـر 

می شـوند. کشـور 

به طـور  صـادق  سـیدطاها 

اسـالم قلعه  گمـرک  از  مشـخص 

کـه  می کنـد  تاکیـد  بـرده،  نـام  

ایـن  در  علنـی  طـور  بـه  روزانـه 

ملیـون  پنـج  حـدود  گمـرک 

افـراد  و  می شـود  فسـاد  افغانـی 

واضـح  و  مشـخص  هـم  فاسـد 

محلـی  مقام هـای  از  کـه  اسـت 

دارنـد.  نقـش  آن  در  مرکـزی  تـا  گرفتـه 

وزارت  رسپرسـت  صحبت هـای  تاییـد  ادامـه  در  او 

باربـری  موترهـای  کـه  کـرد  خاطرنشـان  مالیـه، 

افغانـی  یـک  پرداخـت  بـدون 

اسـالم قلعه  گمـرک  از  مالیـه 

عبـور داده می شـود و در برخـی 

سـی  زیـر  حتـا  موترهـا  مـوارد، 

ایـن  می شـوند.  گمـرک  درصـد 

از  انواعـی  کـه  می دهـد  نشـان 

واضـح  علنـی  شـکل  بـه  فسـاد 

دارد. جریـان 

اخیـر  سـال های  در  هرچنـد 

وزارت  به خصـوص  و  حکومـت 

در  زیـادی  تالش هـای  مالیـه 

در  سیستم سـازی  راسـتای 

داد،  انجـام  کشـور  گمـرکات 

تالش هـا  ایـن  از  هیچ کـدام  امـا 

و  نداشـته  مطلـوب  نتیجـه 

وزارت  رسپرسـت  رسانجـام، 

مناینـدگان  مجلـس  در  مالیـه 

سـالح  تنهـا  کـه  کـرد  اعـرتاف 

در  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـرای  او 

و  رییسـان  برکنـار  منابـع،  ایـن 

می باشـد. گمـرکات  کارمنـدان 

هرچنـد  مالیـه،  وزارت  رهـربی 

ابونـرص فراهـی در والیـت فـراه  از گمـرک  تاهنـوز 

پاینـده گفـت کـه  امـا محمدخالـد  بازدیـد نکـرده، 

او رییـس و کارمنـدان ایـن گمـرک را بـه برکنـاری 

تهدیـد کـرده و در نتیجـۀ ایـن تهدیـد، جمـع آوری 

مالیـات از ایـن گمـرک تـا یـک روز قبل عید سـعید 

 9۶ بـه  افغانـی  ملیـون  سـه  از  جـاری  سـال  فطـر 

یافـت. افزایـش  افغانـی  ملیـون 

متکین دولت به افراد فسادپیشـه

در همیـن حـال، شـامری از آگاهـان اقتصـادی در 

دولتـی  مالـی  منابـع  در  هنگفـت  فسـاد  بـه  پیونـد 

بـه  فسـاد  اصلـی  ریشـه  از  بخشـی  کـه  می گوینـد 

دولـت موجـود برمی گـردد؛ بـه ایـن معنـا، گمـرکات 

وزارت،  ایـن  و  می شـود  مالیـه  وزارت  بـه  مربـوط 

و  تعهـد  اسـاس شایسـتگی،  بـر  را  کارمنـدان خـود 

منی کنـد. اسـتخدام  توانایـی 

بـه  اقتصـادی  امـور  آگاه  سـیحون؛  سـیف الدین 

گفـت:  مدنیـت  راه  روزنامـه 

در  فسـاد  حـارض  رشایـط  »در 

و  سـاختاری  وزارت خانه هـا 

جاهایی کـه  شـده،  نهادینـه 

اسـت  متمرکـز  مالـی  منابـع 

بیشـرت  گمـرکات،  خصـوص  بـه 

دولـت  سیاسـی،  دسـتگاه 

بـر  حقیقـت  در  حاکمیـت  یـا 

نیروهـای  بـا  تعاملی کـه  اسـاس 

دارد،  )زورمنـدان(  قدرت منـد 

افـراد آن هـا اسـتخدام می شـوند. 

چـه  پارملـان،  مناینـدگان  مثـال 

اعضـای  چـه  و  مجلـس  اعضـای 

سـنا، افـراد وابسـته در گمـرکات 

ایـن  می کننـد.  فسـاد  و  دارنـد 

پاسـخ گو  کسـانی  بـه  افـراد 

هسـتند کـه اسـتخدام کردنـد، به 

نیسـتند.« پاسـخ گو  دولـت 

این کـه  بیـان  بـا  سـیحون  آقـای 

گمـرکات در طـول تاریـخ منبـع اصلـی فسـاد بوده، 

افـزود: اموالی که توسـط تاجر وارد کشـور می شـود، 

از محصـول  بـه کارمنـدان گمـرک،  بـا دادن رشـوه 

مالیاتـی معـارف و بـدون پرداخـت مالیـه از گمـرک 

کاالهایی کـه  مثـال  به طـور  می شـود؛  دده  عبـور 

ثبـت  دارو  و  خوراکـه   به نـام  دارنـد،  زیـادی  مالیـه 

بـه  کم تـری  مالیـات  طریـق،  ایـن  از  کـه  می کننـد 

در  لحـاظ،  ایـن  »از  می مناینـد:  پرداخـت  دولـت 

نهادینـه داریـم کـه  و  افغانسـتان فسـاد سـاختاری 

دولـت عامـل آن اسـت، با افـراد ناتوان و کسـانی که 

ایـن  از  و  داده  امتیـاز  قـدرت هسـتند،  بـه  وابسـته 

طریـق، منابـع دولتـی و ملـی را غـارت می کننـد و 

دولـت هـم بـه آن ها)زورمنـدان( متکیـن می کنـد.«

بـه گفتـۀ آقای سـیحون، وقتـی رهـربی وزارت مالیه 

می زنـد،  سـخن  گمـرکات  در  رسسـام آور  فسـاد  از 

چـرا بـا عامـالن آن برخـورد و افشـا و یـا هـم اقـدام 

توانایـی  مالیـه  وزارت  زیـرا  منی کنـد؛  برکنـاری  بـه 

برخـورد بـا افراد فاسـد را نـدارد، چون دسـت دولت 

نـزد زورمنـدان کوتـاه اسـت.

ایـن آگاه اقتصـادی بـا ارایـه آمـار گفـت کـه مـردم 

سـاالنه حـدود چهـار میلیـارد دالـر بـه افـراد فاسـد 

کـه  می کننـد  پرداخـت  رشـوه  گمـرک  کارمنـدان  و 

جهانـی  جامعـه  کمک هـای  از  بیشـرت  رشـوه  ایـن 

توانایـی  هـم  فعلـی  دولـت  و  اسـت  افغانسـتان  بـه 

کـه  نـدارد  را  فسادپیشـه  افـراد  بـا  تصفیه حسـاب 

شـده اند. گامشـته  زورمنـدان  توسـط 

سیاسـی  اراده  و  جدیـت  بـا  کـه  اسـت  معتقـد  او 

می تـوان علیـه پدیـده فسـاد اداری مبارزه کـرد، اما 

چنیـن چیـزی در کشـور نـه تنهـا وجـود نـدارد، بـل 

در کمپاین هـای  فسادپیشـه ها حامـی یک دیگرنـد؛ 

یـا  حاکمیـت  تفکـر  نحـوه  پذیـرش  و  انتخاباتـی 

وابسـتگی بـه حاکمیـت، این هـا عواملـی شـده کـه 

بی  اعتنـا  بزرگـی  چالـش  چنیـن  برابـر  در  دولـت 

باشـد.

***

طبق محاسبات   
تخمینی بر اساس 

گفته های آقای پاینده، 
فساد هفته وار در 

گمرکات افغانستان 
56ملیون دالر، فساد 

ماهانه بیش از 240ملیون 
دالر و ساالنه نزدیک به 

سه میلیارد دالر می رسد. 
این محاسبات نشان 

می دهد که مافیا و 
کارمندان گمرکات کشور 

بیش از رقم کمک های 
جامعه جهانی به 

افغانستان در این منابع 
عایداتی و مالی فساد 

می کنند.

  سیدطاها صادق؛ نماینده 
مردم هرات در مجلس 

نمایندگان به روزنامه راه 
مدنیت گفت که فساد در 
گمرکات به ویژه گمرک 
اسالم قلعه در سطح باالیی 
قرار دارد و تنها روزامه در 

این گمرک حدود پنج ملیون 
افغانی به جیب زورمندان و 

مافیا سرازیر می شود. به گفتۀ 
این عضو مجلس نمایندگان، 
در چنین شرایطی که سیستم 

حکومت داری دست خوش 
افراد فسادپیشه شده، وزارت 
مالیه و ارگ ریاست جمهوری 

نمی تواند با آن مبارزه کند، 
زیرا مقام های مرکزی در 
بلندبردن این فساد دست 

دارند.
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تربیت شهروندی در نظام آموزشی ما و دیگران

فرهنگ
یادداشت روز

آميخته  اخالق  و  ارزش ها  مفهوم  با  به شدت  فرهنگ شهروندي 

شده و به آن گره خورده است. شهروندي فقط به جاآوردن وظايف 

سيايس مقدمايت نيست؛ بل عبارت است از لزوم مدارا، عدالت 

اجتامعي و پرورش وجدان اجتامعي حقيقي.

امروزه آموزش مهارت های شهروندی به صورت عمومی به عنوان امر 

الزم در همه کشورها درنظر گرفته شده است.

آموزشی  برنامه های  را در  تربیت شهروندی  کشورهای متعددی 

خود قرار داده اند؛ گرچه تربیت شهروندی متأثر از ساختارهای 

بنا  جامعه  هر  و  بوده  کشور  هر  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 

به مطالبات خود تابع نظام فلسفی و اخالق آن است.

در اینجا به چند منونه از کشورهایی که آموزش تربیت شهروندی 

را محراق توجه خویش قرار داده اند اشاره منوده و بهرتین منونه 

تربیت شهروندی یکی از آن کشورها را به عنوان یک مدل خوب 

پیشنهاد می منایم.

تربیت شهروندی در امریکا

تربیت اجتامعی-سیاسی در امریکا از طریق دروس مختلف از 

دوره ابتدایی تا پایان صنف دوازدهم هم به صورت واحد، هم مجزا 

و در درس های درهم تنیده با سایر موضوع های درسی، آموزش 

داده می شود. 

یکی از این دروس، آموزش مدنی و دولت است. هدِف آموزش های 

مدنی و دولت؛ تربیت افراد آگاه، مشارکت جو و مسوول در زندگی 

اصول  و  مبانی  به  متعهد  تربیت شهروندانی  از طریق  سیاسی 

دموکراسی مندرج در قانون اساسی امریکاست.

برنامه آموزش شهروندی و مدنی دارای سه عنرص اساسی دانش 

مدنی  دانش  است.  مدنی  نگرش  و  مدنی  مهارت های  مدنی، 

مرتبط با محتوا و به عبارتی آنچه شهروندان باید بدانند می باشد. 

بُعد دانش آن گونه که در استندرد ملی و چارچوب آموزش مدنی 

آورده شده است.

مهارت مدنی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز مدنی، عقالنی و 

مشارکتی است. مهارت های عقالنی در درس آموزش مدنی و دولت 

بخش جدایی ناپذیر از محتوای درسی است. برای مثال با کسب 

توانایی در خصوص تفکر نقادانه در ارتباط با مسایل سیاسی، یک 

فرد نیازمند شناخت مساله و در نظر گرفن مالحظات مختلف 

به عنوان  گاه  که  عقالنی  مهارت های  از  است.  آن  به  ارتباط  در 

مهارت های تفکر انتقادی نام برده شده، به دانش آموزان توانایی 

ارزیابی، قبول مسوولیت و دفاع در موقعیت های مختلف را ایجاد 

می کند.

و  فردی  خصوصیات  به  بیشرت  شهروندی،  و  مدنی  نگرش های 

عمومی اشاره دارد که برای حفظ و بهبود یک جامعه قانون مدار 

مسوولیت  همچون  فردی  شخصیتی  ویژگی های  است.  الزم 

افراد  سایر  منزلت  و  نشان  به  احرتام  خودانضباطی،  اخالقی، 

که برای ادامه حیات آدمی الزم است که با توجه به ویژگی های 

شخصیت فردی و اجتامعی عبارتند از:

-احرتام به شان و منزلت افراد و انسان.

به عنوان یک  اقتصادی  و  -تقبل مسوولیت های فردی، سیاسی 

شهروند.

-عنرص مستقل و مؤثر در جامعه.

- مشارکت در امور مدنی به شیوه مؤثر و متفکرانه.

- ترویج عملکردهای سامل با توجه به قانون اساسی.

تربیت شهروندی و مدنی در هند

از طریق  ابتدایی  و سیاسی در هند در دوره  اجتامعی  آموزش 

دوره  در  و  )مطالعات محیطی( صورت می گیرد  موضوع درسی 

اجتامعی  آموزش های  راهنامیی(  دوره  با  )معادل  ابتدایی  دوم 

و سیاسی از طریق دروس علوم اجتامعی و در دوره متوسط از 

طریق دروس تاریخ و مدنی )قانون اساسی هند( به دانش آموزان 

داده می شود. دانش آموزان در دوره ابتدایی محیط خانه، مکتب، 

ایالت، کشور و جهان آشنا می شوند. داستان ها و  همسایگان، 

حکایت هایی درباره جنبه های مهم فرهنگی کشور، شخصیت های 

بزرگ، رخدادها و پیرشفت های که در شکل دهی زندگی مردم 

نقش مهم داشته باشد، آشنا می شوند.

در دوره متوسط علوم اجتامعی شامل تاریخ، جغرافیه، اقتصاد و 

آشنایی با مسایل معارص هند است. دانش جویان با مراحل تکامل 

متدن انسانی، نربدهای تاریخی جهان، میراث های فرهنگی هند 

و تالش این مردم برای آزادی و استقالل فرا فرا می گیرند.

و  سیاسی  نظام  هند،  جامعه  با  دانش آموزان  مدنی  دروس  در 

اقتصادی و چالش های سیاسی این کشور، مسایل صلح جهانی، 

از حقوق برش  و محافظت  استعامرزدایی  بین املللی،  همکاری 

آشنا می شوند. هدف از تربیت سیاسی، اجتامعی در هند تربیت 

شهروندان خوب، متکی به نفس، دارای سواد تاریخ و اجتامعی و 

به لحاظ اجتامعی افرادی مفید است.

تربیت شهروندی در اسرتالیا

تربیت شهروندی با درنظرداشت قدامت تاریخ۵۰ساله آن هیچ گاه 

آموزش های مدنی به صورت یک درس مستقل نبوده و به همین 

علت از حامیت های جدی برخوردار نبوده است. 

نخستین کوشش در عرصه تربیت شهروندی در دهه ۱9۸۰ و 

۱99۰ میالدی به صورت جدی شکل گرفت که تحت عنوان آموزش 

برای تربیت شهروندی فعال، تحقیقاتی انجام پذیرفت و نهادهای 

آموزشی اسرتالیا را متوجه غفلت شان در مورد آموزش های مدنی 

کرد. در تحقیقاتی که انجام شده تأکید بر رویکردهای ذیل در 

نظام آموزش شهروندی اسرتالیا صورت گرفت:

- رویکرد شهروندی جهانی که فراتر از مسایل ملی است.

- رویکرد شهروندی منحرص به اسرتالیا.

- رویکرد شهروندی تأکید به حقوق شهروندی.

- رویکرد شهروندی بر مبنای اصول جامعه مدنی.

رفاه  افزایش  منظور  به  مشارکت  هدف  با  شهروندی  رویکرد   -

عمومی در متام سطوح.

تربیت شهروندی در فرانسه

تربیت شهروندی در فرانسه قدامت تاریخی دارد که در آن زمان 

اصول  و  به شیوه  آن  از  دفاع  و  اساسی  قانون  آموزش  بر  تأکید 

آموزش  جاگزین  مدنی  آموزش  سال۱9۷۷  در  که  بود  اخالقی 

مدنی و اخالق شد. در سال۱999 تربیت شهروندی تا دوره دوم 

متوسطه مکاتب گسرتش یافت و در2۰۰2 برنامه تفصیلی آموزش 

مدنی همراه با نتایج یادگیری مورد انتظار برای مکاتب تدوین شد.

از مهم ترین انتظارات در تربیت شهروندی در فرانسه عبارتند از:

۱- احساس مسوولیت. 2- احرتام به بزرگان. ۳- فهمیدن اصول 

ساده ایمنی. ۴- درک منادها و نشانه های ملی فرانسه. ۵- به 

تدوین  در  مشارکت   -۶ خطرناک.  وضعیت  در  اصول  کارگیری 

مقررات مکتب و صنف.۷- مشارکت در زندگی درسی و احرتام به 

مقررات. ۸- احرتام به هم صنفی ها و پذیرش تفاوت ها. 9- پرهیز از 

خشونت در زندگی. ۱۰- وظایف نهادهای دولتی.۱۱- مسوولیت 

در برابر محیط زیست. ۱2- درک تعلق داشن به کشور، عقیده 

اروپایی واحد و ارتباط داشن با جهان. ۱۳- درک اصول خاص 

فردی و صحت جهانی.

تربیت مدنی و شهروندی در انگلیس

عمال  انگلستان  در  شهروندی  آموزش  خصوص  در  برنامه ریزی 

کیفیت بخشی  و  درسی  برنامه  اداره  شد.  رشوع  سال2۰۰۰  از 

مترکز  را  خود  اهداف  از  یکی  ملی،  درسی  برنامه  بازنگری  در 

برای تربیت شهروندی قرار داد و برای نخستین بار آموزش های 

ساعات  جدول  وارد  بهداشتی  و  اجتامعی  فردی،  و  شهروندی 

هفتگی و برنامه درسی ملی شد. در نظام شهروندی انگلستان بر 

سه موضوع مجزا و اما مرتبط و متوازن تأکید شده که عبارتند از:

- تأکید بر پرورش مسوولیت اخالقی و اجتامعی.

- تأکید بر درگیر شدن در امور جامعه.

- تأکید بر کسب سواد سیاسی.

آموزش دروس شهروندی برای دانش آموزان ۱2-۵ سال به صورت 

قانون  به صورت  دانش آموزان ۱۶-۱۱ سالگی  برای  و  اختیاری 

درنظر گرفته شده است.

آن  در  می توان  که  دارند  وجود  مختلف  کشورهای  همین طور 

منونه های خوب از تربیت شهروندی و مدنی را نظر به ساختارهای 

سیاسی و اجتامعی شان دریافت که جاپان، سویدن، اسالونی، 

کانادا،  ترکیه، آسیای میانه و... را می توان نام برد، اما در همه حال 

نظر به رشایط و وضعیت که نظام آموزشی افغانستان دارد می توان 

در رشد و تقویت نظام آموزش تربیت شهروندی و مدنی از کشور 

هندوستان الگو گرفت.

کشور هندوستان با درنظرداشت جغرافیه نزدیک که با افغانستان 

دارد و از طرف دیگر وجود مشابهت فرهنگی، دینی، اجتامعی، 

تاریخ و سیاسی و بافت های قومی و نژادی و لسانی مشرتک بین 

این دو کشور، می تواند در پویایی نظام آموزشی و گسرتش فرهنگ 

شهروندی، افغانستان را یاری رساند؛ زیرا اهداف کلی در تربیت 

شهروندی هندوستان به حال کشورمان که جنگ های تاریخی و 

خامنان سوز را به تجربه گرفته مطابقت دارد و آن اهداف عبارتند 

از:

- تقویت هویت و یک پارچگی ملی.

- آگاهی از گذشته و تاریخ استقالل و مبارزه مردمی رسزمین.

- تقویت روحیه محافظت از محیط و منابع طبیعی.

- پرورش شهروند دموکراتیک.

- پرورش درک بین املللی.

- تقویت روحیه مسوولیت اجتامعی و از خودگذشتگی.

- احرتام به عقاید دیگران.

- آشنایی با وظایف و حقوق شهروندی.

- آگاهی درباره دولت و ساختار و عملکرد آن.

-آمادگی در زندگی برای آرمان های نظیر دموکراسی و مبارزه با 

جنگ و خشونت.

- آشنایی با چالش های سیاسی.

و  ملی  محلی،  صلح  به  ارتباط  در  کشور  نقش  از  آگاهی   -

بین املللی، محافظت از حقوق برش.

- قدردانی از افرادی که جان خود را در راه آزادی کشور قربان 

منوده اند.

- تقویت دموکراسی از طریق آموزش درباره احزاب،  رأی دادن، 

آمادگی برای انتخابات.

از قرن ها پيش متفكران سياست و اخالق چون افالطون و ارسطو 

نقش  ايفاي  و  شهروندان  اخالقی  آموزش  مساله  به  گونه یی  به 

شهروندي به وسيله آنها توجه نشان داده اند.

فرهنگ شهروندي شامل دو تفسري سطحي و عميق و دو رويكرد 

سنتي و فعال است. در حالت سنتی شهروند، به طور عمده نقيش 

منفعل دارد و در جريان جامعه پذيري كه به وسيله نهادهاي تربيتي 

و خانواده انجام و به سوي وفاداري به كشور و دولت خود ترغيب 

مي شود.

در اين ديدگاه به طور كل يك بزرگ سال هنگامي شهروندي خوب 

است كه از قانون اطاعت كند، در هر انتخابايت راي دهد، مسایل 

سيايس را از طريق روزنامه ها و راديو و تلويزيون دنبال كند، درباره 

تاريخ كشور خود بداند و براي منايندگان دولت احرتام قايل شود. 

اما حالت دوم نگاه فعاالنه به شهروند است. در این حالت، شهروند 

درصدد برريس موضوعات مهم روز و اشاعه فرهنگ مشاركت جويي 

مطابق با اصطالح جامعه ميل و جهاين است. در اين رويكرد هر 

كس حق دارد كه عقايدش را آزادانه بيان كند، ديدگاه هاي خود را 

در قالب چارچوب هايي ارایه دهد و آن را پي گريي كند.

بنابراين در رويكرد فعال هنگامي يك بزرگ سال شهروندي خوب 

در نظر گرفته مي شود كه در فعاليت هايي كه به نفع عموم است 

مشاركت كند، نسبت به مباحث سيايس حساس بوده و متعهد 

زندگي حاميت  از محيط  نوآوري هايي كه  و  ابتكارات  در  باشد، 

مي كند مشاركت و در فعاليت هايي كه به منظور ارتقاي حقوق 

معتقد است  قوانيني كه  با  مقابل  در  برش است رشكت مناید. 

عادالنه نيست به صورت منتقدانه برخورد كند.

شهروندان  هوشياري  طريق  از  را  معنوي  پيرشفت  اخالقيات 

در  مختلف  ارزش هاي  و  زندگي  از  هدف  و  معنا  فهم  و  درك  و 

اجتامع انساين ترقي مي دهد؛ توسعه اخالقي را از طريق كمك به 

شهروندان براي توسعه تفكر انتقادي درباره تشخيص موضوعات 

درست از غلط، عدالت، انصاف و الزامات موجود در جامعه ترقي 

در  به شهروند  از طريق كمك  را  اجتامعي  پيرشفت  و  مي دهد 

انسجام  براي  نياز  مورد  مهارت هاي  فهم  و  درك  آوردن  به دست 

مسووليت و مشاركت فعال بهبود مي بخشد.

محرك  تعریف  با  اخالقی،  آموزش های  دریافت  از  بعد  شهروند 

اخالقي به این مساله پاسخ خواهد داد که محرك اخالقي چطور 

می تواند در تصميم گريي رشكت كند و نقش در حال تغيري اخالق 

را در جهانی كه از نظر تكنالوژييك عقب افتاده را درك کرده و به 

این آگاهی خواهد رسید كه اخالقيات منطقي و عقالين براي زنده 

ماندن در قرن2۱ به طور كامل رضوري هستند.

كه  است  اين  دارد  از شهروندان خود  يك جامعه  كه  انتظارايت 

اعضاي جامعه آن نه فقط وظايف رسمي سيايس خود را به عنوان 

يك شهروند انجام دهند، بل از ارزش هاي پايدار جامعه یی حاميت 

كنند كه به آن تعلق دارند و براي رسيدن به يك شهروند خوب 

تالش كنند.

اخالقي،  معنوي،  پيرشفت  شهروندي،  فرهنگ  ارتقاي  بنابراين 

فرهنگي و اجتامعي جامعه را باعث مي شود. در اين زمينه بايد 

گفت، هرن و زيبايي شناختي در ايجاد رشد اخالقي شهروندان، 

تربيت شهروندان فعال، تربيت شهروند متفكر و به طور خالصه در 

ايجاد شهروندان خوب موثر است.

مفهوم شهروندي بايد به گونه یی جامع تعريف و تبيني شود تا ابعاد 

مختلف آن را از نظر محيل، ميل و جهاين دربرگريد و ارزش هايي 

مانند احرتام، تحمل و بردباري، پذيرش ديگران، ذهنيت و تفكر 

باز، عدم خشونت، عدالت، تعهد نسبت به عدالت اجتامعي و 

توجه به سعادت همگاين را مورد تاكيد قرار دهد.

اخالقيات شهروندي مي تواند ابزاري براي تصميم گريي اخالقي 

شهروندان باشد.

براي  اجازه مي دهد كه  برنامه  آن  و طراح  به معلامن  ابزار  اين   

تعريف جزييات مسووليت اجتامعي و اخالقي آموزش شهروندي، 

چارچويب انعطاف پذير داشته باشند.

نهادينه كردن اخالق مدين در ميان شهروندان و برنامه ريزي در سه 

سطح محيل، ميل و جهاين و منطبق كردن خود با يك چارچوب 

جهاين می تواند در زمانی بلندمدت به صورت مطلوب رشد اخالقی 

جامعه را منجر شود. حركت از يك ديدگاه ارزيش پنهان به سوي 

تفاويت  آموزش شهروندي مي تواند  ارزيش آشكار درباره  ديدگاه 

ميان سياست و عملكرد به وجود آورد و باعث تفاوت در نتايج شود. 

آموزش  زمينه  در  ديگر  كشورهاي  تجربه های  نتايج  از  استفاده 

شهروندي، البته با توجه به بافت سيايس، اجتامعي، فرهنگی، 

خوب  شهروند  پرورش  و  كشور  در  جنگ  و  صلح  جغرافیایی، 

براي جامعه مثل افغانستان با توجه به ارزش هاي بومي با انجام 

مطالعات و تحقيقات در زمينه شناسايي ويژگي هاي شهروند خوب 

در افغانستان نیز در جهت رشد و شکوفایی اخالقی در جامعه 

کمک شایانی خواهد کرد.

منابع

شهروندی  تربیت  الگوی   ،۱۳9۵/22/2 فراهانی،  محسن   -

فضیلت گرای ارتباطی، الگویی برای تربیت سیاسی و اجتامعی.

فرهنگ  کد خرب:  پژوهشگر،  و  دانشگاه  مدرس  امیر،  ستاری   -

شهروندی و زیست اخالقی ۱۳9۶/9/2۵

با ترسیع روند خروج قوای خارجی از افغانستان، نگرانی ها از 

تشدید حمالت و خشونت طالبان به گونٔه بی پیشینه افزایش 

یافته است. این نگرانی ها در میان الیه های مختلف جامعه، 

مخصوصا نهادهای جامعٔه مدنی، فعاالن حقوق زن و رسانه ها 

بیشرت به چشم می خورد. 

اقشار پایینی جامعه که از آزادی و دموکراسی و از حقوق و 

امتیازات شهروندی در این دو دهٔه اخیر نه تنها سود نربدند؛ 

بل روزگار خوش و آرامی هم نداشتند و همٔه هم و غم شان 

امنیت بود و یافن یک لقمه نان برای خانواده و فرزندان خود، 

اینان از این چرخش و گردش و تغییر و تحول نه تنها اضطرابی 

و  طالبانی  آهنین  نظم  سایٔه  در  امیدوارند  بعضا  بل  ندارند، 

امنیت رسک ها، کوچه ها و راه ها، فرصت مناسبی برای کار و 

غریبی شان پیدا شود و همراه با کراچی و ترازو و تبنگ خود 

شب ها زنده به خانه برگردند. 

ده ها  حضور  دموکراسی،  از  گذشته،  بیست سال  در  این ها 

کشورهای خارجی و سیل کمک ها، هیچ نفعی نربدند، بل 

فرزندان شان در سنگرهای دفاع و خودشان در کوچه و رسک 

و ادارٔه فاسد و فضای طبقاتی قربانی شدند و دسرتخوان شان 

هر روز کوچک تر و خالی تر شد و حاال به اعرتاف رییس جمهور، 

هفتاد درصد نفوس شان زیر خط فقر قرار دارد.

به نظر نگارنده، برخی گروه ها و دسته های دیگر جامعه که از 

فضای مساعد بیست ساله بیشرتین سود را بردند و صاحب 

از دگرگونی اوضاع و برهم خوردن نظم  آالف و الوف شدند، 

سیاسی به شدت هراسناک و مشوش اند.

 یکی از این گروه ها، کسانی اند که در ارتباط نزدیک با نیروهای 

به دست آمده  فرصت های  و  امکانات  از  کردند،  کار  خارجی 

صاحب ثروت های بادآورده شدند و با استفاده از این رسمایه ها 

و روابط در ساختار قدرت نیز جایگاه یافتند و در همدستی با 

سایر حلقه های قدرت، به انحصار واردات و صادرات و تعیین 

نرخ اجناس و بلندبردن قیمت ها و افزایش درآمدهای خود، 

دمار از روزگار تهیدستان جامعه کشیده اند.

گروه دیگر کسانی اند که با حامیت و لطف خارجی ها به کشور 

یافتند،  حکومتی  بلند  و  موقعیت های  مناصب  بازگشتند، 

رسچشمه های عواید کشور را به دست گرفته و تا توانستند بر 

البته بیگ های بسته یی  اینان  افزودند.  ذخایر اسعاری خود 

دارند و با استشامم خطر فرار را بر قرار ترجیح می دهند، اما 

تشویشی که دارند آن است که هنوز کاسٔه چشم حرص شان 

به طور کامل پر نشده است و همچنان هل من مزید می طلبند!

نهادهای جامعٔه مدنی، فعاالن  از سوی  البته  نگرانی عمده 

حقوق زن و رسانه ها و انجمن های صنفی ابراز می شود و این 

نگرانی خیلی جدی، به جا و برجسته است.  طی بیست سال 

گذشته جامعٔه تک صدایی، راکد، خموده، ایستا، گورستانی و 

در سکون کشور، دچار یک دگردیسی و تحول بنیادین شد، 

نیروهای خفته، حبس شده و پس زده با جوش و خروش تازه و 

پرآوا و شدت و حدت بی نظیر به میدان آمد و جامعه را منقلب 

ساخت و آواز دگرگونی کوی و برزن را پر کرد.

کرثت و تنوع نهادهای مدنی، حقوقی و صنفی در آغاز اگرچه 

و  انسجام  به  حدودی  تا  مرحله  یک  در  اما  خام،  و  پراکنده 

یک پارچگی نهاد و در قالب نهادهای چرتی صدای قدرمتند 

کرد.  تأثیرگذاری  کشور  پالیسی های  و  سیاست  در  و  یافت 

در این میان رسانه ها نقش بارزتری یافتند و با نرش حقایق و 

تا دورترین نقاط  از مرکز  انعکاس وقایع  رخدادهای کشور و 

کشور از گم شدن، کتامن و پوشاندن بسیاری حقایق، جرایم 

و ناهنجاری ها جلوگیری کردند.

فعالیت رسانه ها با همٔه کمی ها و کاستی ها، به هامن پیامنه 

که روشنگر و افشاگر بود، دشمن تراش نیز بود و حقد و کینٔه 

ارباب زور و قدرت را در پی داشت و گروه های هراس افگن را 

نیز به انتقام برانگیخت. فعالیت زنان در قالب نهادهای جامعٔه 

مدنی که با هدف آگاهی زنان از حقوق انسانی و شهروندی و 

مشارکت در روندهای انتخاباتی و رشد و تقویٔه برابری طلبانه 

صورت می گرفت، ستیز با اساسات دین و قرائت رسمی از آن 

تلقی گردید و به عنوان سوغات غرب، آماج قرار داده شد.

شکی نیست که رسانه ها و نهادهای جامعٔه مدنی با ایستادگی 

و رسسختی جایگاه خود را در حوزٔه عمومی کشور تثبیت کردند 

داشتند،  نقش آفرینی  و  روشنگری  مختلفی  زمینه های  در  و 

اما شامری هم از نام جامعٔه مدنی و رسانه، تجارت کردند و 

و  رسانه یی  نهادهای  برخی  زدند.  به جیب  سودهای کالنی 

مدنی رسالت و  مسوولیت اصلی خود را فراموش کرده، وارد 

توانستند  تا  و  فاز رقابت های سیاسی، قومی و زبانی شدند 

زخم های جامعه را تازه کردند و بر آن منک پاشیدند. این روند 

همچنان ادامه دارد! برخی رسانه ها و فعاالن مدنی و رسانه یی 

و  عامه  فهم  و  درک  سطح  و  جامعه  ظرفیت  به  توجه  بدون 

رشایط فرهنگی، به تابو شکنی های نابه جا و بازی با سنت های 

ریشه دار فرهنگی جامعه پرداختند و روح لجاج و کین و عداوت 

دشمن را بیش از پیش تحریک کردند و نیروهای سنتی درون 

نظام را به همدلی با آنان واداشتند.

برخی از این نهادها و رسانه ها از حضور نیروهای خارجی و 

حامیت های بی دریغ آنان چنان مست و مخمور و رسشار بودند 

که خیلی مرزها را زیر پا کردند و از خطوط قرمز گذشتند و 

برخی از اینان به هیچ نهاد رسمی دولتی و حقوقی پاسخگو 

در  و  بسته  را  خود  بندیل  و  بار  خارجی ها  که  حاال  نبودند. 

حال ترک کشورند، نگرانی وهمناکی همٔه طیف های مدنی، 

رسانه یی، فعاالن حقوق زن و صاحب رسمایه های بادآورده و 

کالن را یک جا در برگرفته است.

گویا قرار است تر و خشک باهم یک جا بسوزند؛ چه نهادهای 

و  آموزش  خدمت رسانی،  عرصٔه  در  کوشا  و  فعال  مدنی 

و  پروپوزل ساز  نهادهای  چه  و  دادخواهی  و  آگاهی بخشی 

استفاده جو و حتی چه کسانی که از راه های حالل صاحب 

رسمایه و تجارت شده اند.

آیا این نگرانی ها به جا و واقعی هستند یا بی پایه و نا به جا؟ در 

شامرٔه بعد می پردازیم.

پوهندوی ذبیح الله

استاد دانشگاه

چه کسانی از رفتن خارجی ها نگرانند؟

سید آقا حسین سانچارکی
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ح- اعامیه کشورهای عضو

کنوانسـیون۱9۵۱  تصویـب  سـالگرد  پنجاهمیـن  مناسـبت  بـه 

در رابطـه بـا وضعیـت پناهنـدگان، کمیسـاریای عالـی سـازمان 

ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان، رایزنـی جهانی را بـرای حامیت 

بین املللـی در دسـامرب2۰۰۰ آغـاز منـود. 

هـدف ایـن اقـدام تعمـق و اقـدام بـرای احیـای مجـدد چارچـوب 

کنوانسـیون۱9۵۱ و تجهیـز بهـرت دولت هـا بـرای روبـه رو شـدن با 

ایـن چالش هـا در پرتـو گفتگـو و همـکاری بـود. 

دسـتور کار بـرای حامیـت محصـول ایـن فراینـد مشـورتی اسـت 

و توصیه هـای دولت هـا،  نگرانی هـا  از  بیانگـر طیـف وسـیعی  و 

خـود  و  غیردولتـی  سـازمان های  بین دولتـی،  سـازمان های 

می باشـد.  پناهنـدگان 

دسـتور کار بـر فعالیت هـای پیشنهادشـده  یی متمرکـز اسـت که 

حامیـت بین املللـی از پناه جویـان و پناهنـدگان را تقویت کرده و 

بـه اجرای کنوانسـیون۱9۵۱ و یـا پروتـکل۱9۶۷ در اجالس وزرای 

توسـط  و ۱۳ دسـامرب2۰۰۱،  تاریـخ۱2  در  کـه  دولت هـای عضـو 

پناهنـدگان ملـل متحـد  دولـت سـوییس و کمیسـاریای عالـی 

به طـور مشـرتک و به منظـور یادبـود پنجاهمیـن سـالگرد تصویب 

کنوانسـیون برگـزار شـده بـود بـه اتفـاق آرا بـه تصویب رسـید.

ایـن اعالمیـه اهمیـت مـداوم کنوانسـیون۱9۵۱ و پروتـکل۱9۶۷ 

را بـه رسـمیت می شناسـد، تعهـد سیاسـی بـه تقویـت ارزش ها و 

اصـول مقـرر در آن را مـورد تاییـد مجـدد قرار می دهـد و از متامی 

دولت هـا می خواهـد کـه راه هـای تقویـت اقدامات خود را بررسـی 

منایند. 

همچنیـن نیـاز بـه همـکاری نزدیک تـر میـان دولت هـای عضـو و 

کمیسـاریای پناهنـدگان به منظور تسـهیل وظیفه کمیسـاریا در 

نظـارت بـر اجـرای ایـن اسـناد را تاییـد می مناید. 

ایـن اعالمیـه بر فرض همـکاری بین املللی قوی تـر در داخل یک 

چارچـوب مـورد توافـق از اصـول اولیه اسـتوار اسـت. ایـن اعالمیه 

به عنـوان چارچـوب دسـتور کار بـرای حامیـت می باشـد. هدف از 

دسـتور کار مزبـور هدایـت اقدامـات کمیسـاریای پناهنـدگان بـا 

در  حامیـت  رشکای  دیگـر  و  غیردولتـی  سـازمان های  دولت هـا، 

پیشـربد اهـداف حامیـت در طـول سـال های آینـده می باشـد. 

بند دوم، اسناد منطقه یی

اسـناد منطقه  یی شـامل اسـنادی اسـت که در سـطح یک کشور 

یـا یـک قاره مطـرح اسـت. در این گفتـار به صورت مشـخص روی 

مهم تریـن اسـناد منطقه  یـی اشـاره خواهـد شـد. قابل ذکر اسـت 

کـه جزییـات اسـناد منطقه  یـی در ایـن گفتـار جایـگاه نـدارد و 

تنهـا به صـورت عمومـی بـه معرفـی گرفته می شـود. 

الف- کنوانسیون 1969 سازمان وحدت افریقا

افریقـا  در سـال1969  رسان دولت هـای عضـو سـازمان وحـدت 

مسـاله  خـاص  جنبه هـای  مـورد  در  ویژه  یـی  كنوانسـیون 

پناهنـدگان در افریقـا را بـه تصویـب رسـانیدند. این كنوانسـیون 

تعریـف  آنكـه  نخسـت  اسـت.  توجـه  جالـب  چنـدی  به دالیـل 

»هـر  شـامل  كـه  می دهـد  گسـرتش  گونه یـی  بـه  را  »پناهنـده« 

سـلطه  رسزمیـن،  اشـغال  خارجـی،  تجـاوز  به دلیـل  كـه  فـردی 

خارجـی و یـا عوامـل جـدی برهم زننده نظـم عمومی در قسـمت 

یـا متامـی رسزمیـن اصلـی، ناچـار به ترك دیـار مالوف خود شـده 

یـا  و  از رسزمیـن اصلـی  پناهندگـی در خـارج  و در جسـتجوی 

كشـور متبـوع خـود برآیـد. عالوه بـر این، این سـند اعضـای خود 

را مکلـف می سـازد کـه بـرای اسـکان مجـدد پناهنـدگان تـالش 

مناینـد. حـدود 41کشـور ایـن سـند را بـه رسـمیت شـناخته اند. 

همچنیـن در سـال1980 قطع نامه یـی در حامیـت از پناهنـدگان 

توسـط کشـورهای افریقایـی بـه تصویـب رسـید. 

ب- اسناد اروپایی در مورد حقوق پناهندگان

کمیتـه وزیـران شـورای اروپـا در مـاه جـون سـال1967 بـا تصویب 

قطع نامه  یـی در مـورد پناهندگـی افـرادی کـه در معـرض تهدیـد 

قـرار دارنـد، از دول عضـو خـود درخواسـت منـود تـا با افـرادی که 

بـه خـاک آنهـا پناهنـده می شـوند آزادانـه و نوع دوسـتانه برخـورد 

منایند.   

در دسـامرب۱9۶۷ نیـز کنوانسـیون کنسـولی بـه همـراه پروتکلی 

در مـورد حامیـت از پناهنـدگان در اروپـا بـه تصویـب رسـید، امـا 

ایـن کنوانسـیون و پروتـکل به دلیـل عدم کسـب حداقـل اعضای 

هیـچ گاه حـد نصـاب الزم را به دسـت نیاوردنـد. اتحادیـه اروپـا دو 

سـند مهـم را در رابطـه بـه امـور مهاجـران و پناهنـدگان بـه امضا 

رسـانده اند کـه زمینه هـای حامیتـی را بـرای پناهنـدگان فراهـم 

سـاخته و باعـث سـهولت بیشـرت گردیـده اسـت. در اینجـا الزم 

اسـت کـه بـه ایـن دو سـند اروپایـی بـه صـورت مختـرص اشـاره 

صـورت گیـرد ....
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مسالۀ قاچاق انسان و بهره برداری جنسی در نظام جزایی ما

  افغانسـتان وضعیـت ناگـواری از لحـاظ قاچاق انسـان 

دارد. ایـن کشـور هـم منبـع، هـم مسـیر و هـم مقصـد برای 

زنـان، مـردان و اطفالی اسـت کـه در معـرض کار اجباری و 

بهره برداری های جنسی اجباری قرار دارند. 

از  نجـات  به خاطـر  و  کار  دسـت یافن  وعـده  بـه  مـردان 

فقـر در ایـران و کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس وادار بـه 

کار اجبـاری می شـوند. دخـرتان و زنـان بـه هـدف فحشـا 

یـا  از مسـیر پاکسـتان  و بهره برداری هـای جنسـی بیشـرت 

می شـوند.  قاچـاق  ایـران 

هم چنیـن شـامر زیـادی از مـردان و پـرسان افغـان به دلیـل 

بـه کشـورهای  بـه مهاجرت هـای قاچاقـی  بیـکاری  و  فقـر 

همسـایه، اروپـا و کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس 

تـن می دهنـد کـه توسـط قاچاق بـران وادار بـه کار اجباری 

یـا کار بـرای پرداخـت بدهی شـان می شـوند و یـا در معرض 

فـروش قـرار می گیرنـد. گاه خانواده هـای مهاجـر در مسـیر 

یافتـه  را  و دیگـر همدیگـر  یکدیگـر جـدا می شـوند  از  راه 

منی تواننـد. قاچـاق در داخـل افغانسـتان بیشـرت عمومـی 

و فراگیـر اسـت نسـبت بـه قاچـاق بیـرون از مـرز و اکرثیـت 

قربانیـان آن اطفـال می باشـند.

قاچـاق انسـان بـه قصـد فحشـا در قانـون مبـارزه بـا قاچاق 

انسان

قانـون مبـارزه عليـه اختطـاف )آدم ربايـي( و قاچاق انسـان 

در مـادۀ سـوم فقـره دوم خـود اصطـالح »قاچـاق انسـان« 

را بـه ايـن صـورت تعريـف منـوده اسـت: »قاچـاق انسـان 

انتقـال، حمـل و نقـل )ترانزيـت(، اسـتخدام، نگهـداري يـا 

در اختيارگرفن شخص است بـــه مــقصد بـهره بــرداري با 

اسـتفاده از ضعـف اقتصـادي يا حالـت مجبوريـت از طريق 

پرداخـت يـا دريافـت پـول يـا منفعـت و يـا سـاير روش هـاي 

فريب دهنـده جهـت کسـب رضايت مجني عليه يا شـخيص 

کـه رس پرسـتي وي را بـه عهـده دارد. «

حامیت هـای خـاص از زنـان و اطفـال در قانـون مبـارزه بـا 

انسـان قاچاق 

مطابـق مـاده دوم قانـون مبارزه بـا قاچاق انسـان از اطفال 

و زنـان به عنـوان قربانـی اول و کسـانی به قصد فحشـا مورد 

اسـتفاده قـرار می گیرنـد در چندیـن مـورد چنیـن حامیـت 

شـده است:

1- جلوگـريي از ارتـکاب جرايـم اختطـاف و قاچـاق انسـان 

)به خصـوص زنـان و اطفـال(؛ 

زنـان  )به خصـوص  جرايـم  ايـن  مترضريـن  از  حاميـت   -2

واطفـال(؛

3- ايجـاد هامهنگـي و همکاري متقابـل بني املليل در امر 

مبـارزه عليه اختطاف و قاچاق انسـان؛

4- رعايـت مفـاد پروتوکول هـاي ملـل متحد راجع بـه جرايم 

قاچاق انسـان.

5- مجازات مرتکبین جرایم اختطاف و قاچاق انسان

مجـازات قاچـاق انسـان در مـاده 8 ايـن قانـون مصاديـق 

جـرم قاچـاق انسـان و نيـز مجـازات هـر يـک از مصاديق آن 

تعيـني گرديده اسـت: فقـره )1( ارتکاب جرم قاچاق انسـان 

مـرد بزرگسـال. مجـازات: حسـب احــوال بـه حبـس طويل 

کـه ازهشـت سـال بيشـرت نباشـد. فقـره )2( ارتـکاب جـرم 

قــاچاق طفـل يـا زن. مجـازات: حبـس طويل کـه از دوازده 

سـال کمـرت نباشـد. فقـره )3( هـر گاه بـا مجنـی علیـه زنـا 

یـا لـواط صـورت گرفتـه باشـد مرتکـب آن عـالوه بـر جـزای 

پیش بینی شـدۀ جـرم قاچـاق انسـان  به مجازات جـرم زنا یا 

لـواط نیـز محکـوم می گـردد.

مجازات قاچاق انسان به قصد فحشا در کود جزا

افغانسـتان نیـز از جمله کشـورهایی کاسـت کـه در آن جرم 

قاچـاق انسـان صـورت مـی گیـرد. بنا بـه برخـی گزارش ها، 

افغانسـتان هـم کشـور مبـدأ قاچـاق انسـان می باشـد و هم 

معـرب قاچاق انسـان.

از سـوی دیگـر، هامن طـور کـه در گذشـته هـم یـاد شـد، 

افغانسـتان عضـو کنوانسـیون پالرمـو بوده و پروتـکل مبارزه 

بـا قاچـاق انسـان را نیـز امضـا منـوده اسـت؛ بنابرایـن بـه 

منظـور مبـارزه موثـر بـا این جـرم و ایفـای تعهـد بین املللی 

خویـش، قانون گـذار در کـود جـزا در مـواد510 تـا 520 

قاچـاق انسـان را جـرم دانسـته و بـرای آن مجـازات در نظـر 

اسـت. گرفته 

شـخصی کـه مرتکـب جـرم قاچـاق انسـان گردد، بـه حبس 

طویـل تـا ده سـال، محکـوم می گـردد. هـرگاه مجنـی علیه 

طفـل یا زن باشـد، یـا در عمل رقصانـدن مـورد بهره برداری 

قـرار گرفتـه باشـد، مرتکـب بـه حبـس طویـل بیـش از ده 

سـال محکوم گردد. حاالت مشـدده در جرم قاچاق انسـان 

در مـاده 512 کـود جـزا چنیـن ترصیـح دارد. مرتکـب جرم 

قاچـاق انسـان قـرار ذیـل مجـازات می گردد: 

1- در صورتـی کـه مرتکـب جـرم قاچـاق انسـان، همـرس، 

موظـف  یـا  علیـه  مجنـی  قانونـی  رسپرسـت  یـا  والدیـن 

خدمـات عامـه باشـد، مرتکـب بـه حبـس طویل بیـش از ده 

می گـردد.  محکـوم  سـال 

2- در صورتـی کـه قاچاق بـر انسـان با مجنی علیـه، مرتکب 

فعـل زنـا یا لـواط گردیده باشـد بـا رعایـت مندرج فقـره)2( 

مـاده ایـن قانـون، تعزیـرا بـا رعایـت احـکام مربوطـه تعـدد 

جرایـم منـدرج ایـن قانـون، بـه حداکـرث حبـس طویـل یـا 

حبـس درجـه 2 محکـوم می گـردد. 

بهره کشـی جنسـی  3- درصورتـی کـه مجنـی علیـه مـورد 

قـرار گرفتـه یـا در تهیـه تصاویـر یـا فلم هـای غیراخالقـی 

حداکـرث  بـه  باشـد،  شـده  اسـتفاده  وی  از  )پورنوگرافـی( 

طویـل. حبـس 

پیامدهای قاچاق انسان به قصد فحشا

قاچـاق انسـان امـروزه به عنـوان یکـی از منونه هـای تجـاوز 

بـه حقوق انسـانی تلقی می شـود. ایـن جرم نه تنهـا بر خود 

قربانـی؛ بـل بـر خانـواده وی نیـز اثرهـای منفـی بسـیاری 

دارد کـه شـامل آثـار اجتامعـی، مالـی، روانـی، احساسـی 

و سـالمتی می شـود کـه می توانـد بـرای سـالیان طوالنـی و 

گاهـی متـام طـول زندگـی افـراد ایشـان باقـی مبانـد. این 

تاثیرهـا بسـته بـه رشایـط قربانـی، نـوع قاچـاق و اسـتثامر 

اسـت. متفاوت 

هامن طـور کـه گفته شـد خشـونت در هـر مرحلـه از قاچاق 

ممکـن اسـت اعامل شـود. به عـالوه حتی در صـورت نجات 

یافـن قربانیـان، زندگی آسـان تر نخواهد بـود. برخوردهای 

تبعیض آمیـز و خشـونت بار مامـوران، افـراد و حتـی اعضـای 

خانـواده فـرد می توانـد زندگـی آزاردهنـدۀ را بـرای ایشـان 

فراهـم کند. 

قربانیـان قاچـاق انسـان بـا خطرهـای متعـددی در رابطـه 

بـه  مربـوط  پیامدهـای  هسـتند.  روبـرو  سالمتی شـان  بـا 

سـالمتی بسـتگی بـه طول مـدت حادثـه و میـزان همکاری 

قربانـی بـا قاچاق بـر و اسـتثامرگر  دارد. ایـن پیامدهـا کـه 

ممکـن اسـت فزیکـی یا روحی باشـد بسـته به نـوع و هدف 

قاچـاق صدمات جسـمی وارده به قربانیـان مختلف خواهد 

بود.

ایـن پیامدهـا غالبـا بـرای زنـان و دخـرتان و گاهـی بـرای 

بـا  مرتبـط  مشـکالت  می شـود.  ایجـاد  مـردان  و  پـرسان 

امـراض زنانـه برای زنانی که وارد صنعت جنسـی می شـوند 

کامـال طبیعـی اسـت. بیامری های جنسـی، رفتارهـای غیر 

متعـارف مشـرتیان، بارداری هـا و سـقط جنین هـای متعدد 

و  بـوده  اسـتثامرگر  ایـن مشـکالت  عوامـل  اصلی تریـن  از 

طبیعتـا اطفـال در ایـن رشایـط صدمـه بیشـرتی خواهنـد 

دیـد. امـروزه جـرم قاچـاق انسـان و به خصوص جـرم قاچاق 

افغانسـتان  قوانیـن  در  هرچنـد  فحشـا   قصـد  بـه  انسـان 

کشـورها  اکـرث  قوانیـن  و  بین امللـل  جـزای  حقـوق  و 

در  آن  بـرای  سـنگینی  مجازات هـای  و  شـده  جرم انـگاری 

نظـر گرفته شـده، امـا تصویـب قوانین کافی نبـوده و همت 

بـاالی مجامـع جهانـی را می طلبـد تـا با همـکاری همدیگر 

دسـت قاچاق بـران انسـان بـه قصد فحشـا را چـه در مبدأ و 

چـه در مقصـد قطـع منـوده و بـا بـه کارگیری یک سیاسـت 

جامـع در جهـان بـرای مبارزه بـا این معضل جامع انسـانی 

از هیـچ کوششـی دریـغ ننامینـد. 

همـه بـا هـم بایـد زمینه هـای افزایـش و رواج قاچـاق کـه 

قـوای  نظـارت ضعیـف  فرهنگـی  و  اقتصـادی  فقـر  هـامن 

امنیتـی می باشـد را از بیـن بربنـد و جلـوی قربانـی شـدن 

بگیرنـد. را  بی گنـاه  انسـان های 

اسدالله پژمان

کارشناس حقوق برش قسمت پانزدهم

طاهره حسینی

امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته 

و شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش 

ساکنان خود را تامین کنند.

قابل  محیطی  ایجاد  شهری  مدیریت  کالن  هدف 

زندگی برای همه همراه با عدالت اجتامعی، کارایی 

اقتصادی و پایدارای زیست محیطی است. مدیریت 

شهری دارای تشکیالت وسیعی  است و نقش مهمی 

بر  شهری  توسعه  طرح های  و  برنامه ها  موفقیت  در 

عهده دارد.

هستیم  کشورهایی  شکوفایی  شاهد  جهان  در  اگر 

شاخص های  دارای  ممکن  سطح  باالترین  در  که 

هستند  خودگردانی  و  شهروندی  آرامش  توسعه، 

ارکان  فعالیت های  همه  اینکه،  جز  ندارد  علتی 

مدیریت شهری در ارتباط با توامنندسازی مدیریت 

باالبردن  برای  روش ها  اجرایی ترین  تهیه  و  شهری 

و  ایجاد  همچون  شاخص هایی  شاخص هاست؛ 

جمله  از  شهروندان  همه  برای  معابر  مناسب سازی 

وضعیت  بهبود  توامنندان،  و  معلولیت  دارای  افراد 

بهینه و مناسب مراکز  توزیع  و نقل عمومی،  حمل 

درمانی، صحی و آموزشی، ایجاد فضای سبز مناسب 

کانالیزاسیون  ایجاد  محله یی،  پارک های  و  شهری 

و  شهری  منظر  تقویت  شهری(،  )فاضالب  شهری 

زیباسازی کالبد شهری و....

شهری  زندگی  شاخص های  ارتقای  رو  این  از 

هم فکری  نیازمند 

برنامه ریزی  و 

 ، ن ا حب نظر صا

و  کارشناسان 

شهری  مدیران 

ارایۀ  با  تا  است 

راهکارها و کاربردی 

کردن آنها بسرتهای 

الزم، شهری سامل و 

با رفاه را برای شهروندان فراهم کنند.

مشـكالت مديريـت شـهري در كشـور ما، از جوانب 

مديـران  اسـت.  بررسـي  و  بحث  قابل  مختلفي 

مديريت  زميـنۀ  در  الزم  تخصـص  از  شـهرها  اغلـب 

و  شهرسازي  فنون  با  عميل  آشنايي  و  تشكياليت 

موضوع  همین  نیستند.  برخوردار  شهري  مديريت 

پیش از پیش بر مشکالت زندگی شهری در کشور 

رشد  وجود  با  که  مشکالتی  می افزاید،  افغانستان 

به  از روستاها  افراد  و مهاجرت  بی رویه شهرنشینی 

شهرها و به تبع آن افزایش تقاضای خدمات شهری 

افزوده می شود و از آنجاکه برنامۀ خاصی هم برای  

موجود  ساکنان  زندگی  وضعیت  بهبود  و  کنرتول 

مشکالت  از  که  بود  امیدوار  منی توان  منی باشد؛ 

جامعه شهری کاسته شود. 

مطلوب  زندگی  منودن  فراهم  جهت  که  اقداماتی 

طبق  رضورت،  به  توجه  با  شهروندان  برای  شهری 

اولویت زیر قابل اجراست:

- ایجاد معابر و مناسب سازی آن 

- بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی 

- دفع مناسب فاضالب شهری و جمع آوری زباله ها 

- ایجاد و توزیع مناسب مکان های صحی، درمانی 

و آموزشی 

-ایجاد فضای سبز شهری و فضاهای عمومی. 

اگر هر کدام از این موارد به درستی اجرایی نشوند 

شهرنشینی مطلوب رقم نخواهد خورد. این موضوع 

و  شهروندان  که  زمانی  تا  است  اهمیت  حایز  نیز 

مسوولین مشارکت الزم با یکدیگر را نداشته باشند 

تجربه  که  شهری  متخصص  افراد  از  مسووالن  و 

نداشته  شهری  مدیریت  حوزه  در  را  کافی  علم  و 

که مشکالت شهری  توقع داشت  باشند، منی توان 

و شهرنشینی، حل و فصل شوند.

شهرنشینی مطلوب؟
مجتبی حسینی؛

 عضو انجمن شهرسازان 
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 بعضـی مواقـع بـا آنکـه زندگـی بـرای مـا نسـبتا خـوب اسـت، 

ولـی همچنـان مضطـرب یـا افرسده ایـم. علـت چنیـن افرسدگی و 

اضطرابـی می توانـد دیدگاه هـای غلطـی باشـد کـه بـا معیـار آنهـا 

نـگاه  زندگـی  بـه  آنهـا  منظـر  از  و  می کنیـم  بررسـی  را  مسـایل 

می کنیم.

یکـی از ایـن مـوارد، دیـدگاه یـا طرز فکر »سـیاه یـا سـفید«، »همه 

یـا هیـچ« اسـت. به عنـوان مثـال اگـر دانش آمـوزی در سـال آخـر 

لیسه/دبیرسـتان باشـیم دنیـای مـا در ایـن خالصـه می شـود کـه 

دانشـگاه  در  داریـم  آرزو  کـه  رشـته  یی  در  و  می دهیـم  کانکـور 

پذیرفتـه می شـویم یـا دنیـا بـرای ما بـه پایان می رسـد. اگـر فردی 

هسـتیم کـه درگیـر یـک رابطـه عاشـقانه  ایم، نیکبختـی در دنیای 

مـا تنهـا یـک معنـا و جهـت دارد؛ موفـق بـه ازدواج بـا ایـن فـرد 

می شـوم و بـه نهایـت خوشـبختی می رسـم، در غیـر ایـن صـورت 

بـرای همیشـه یـک فـرد بدبخـت خواهـم بـود.

نیـاوردن  یـا  آوردن  به دسـت  نقطـه  در  مـا  موقعیـت  حتـا  گاهـی 

باشـیم  فـردی  مـا  اسـت  ممکـن  رفته ایـم،  آن  از  فراتـر  و  نیسـت 

کـه از نـگاه دیگـران موفـق و شایسـته هسـتیم. به طـور مثـال فـرد 

جوانـی هسـتیم کـه تـالش کرده ایـم، درس خوانده ایـم و سـخت 

کوشـیده ایم و اکنـون فـردی صاحـب دانـش و تجربه هسـتیم، اما 

در دیـدگاه مـا موفقیـت فقـط یـک معنـا دارد؛ آن هـم اسـتخدام 

در فـالن رشکـت بـزرگ و معـروف اسـت. در دیـدگاه مـا، بـا ایـن 

اسـتخدام، مـا در جایگاه درسـت خود از لحاظ آموزشـی، حرفه  یی 

و ارزشـی ایسـتاده ایم امـا اگـر بـه آن رشکـت راه پیـدا نکنیـم بـه 

آنچـه شایسـته آن بوده ایـم نرسـیده ایم و جایـگاه خـود را در جامعه 

از دسـت داده ایـم. مثـال ملموسـی کـه در ایـن روزهـای کرونایـی 

می تـوان مطـرح کـرد ایـن اسـت که نیاز اسـت کـه واکسـن بزنیم، 

امـا فقـط اگـر واکسـن فایـزر و مدرنـا دریافـت کنیـم خـوب اسـت 

و بـا تزریـق دیگـر واکسـن ها بـه آنچـه خـوب اسـت و حـق مـا هـم 

بـوده، دسـت نیافته ایـم. آنهایـی کـه دسرتسـی بـه این واکسـن ها 

دارنـد مردمانی خوشـبخت هسـتند و ما اگر این امـکان را نداریم، 

یعنـی مردمـی بدبخـت و بیچـاره هسـتیم. واردی کـه برشـمردیم و 

مـوارد بی شـامر دیگـر، دیدگاهـی همه یا هیچ و سـفید یا سـیاه به 

مسـایل داشـن اسـت. در صورتـی کـه در زندگـی واقعی، مسـایل 

کامـال سـیاه یـا سـفید یا فقط سـیاه و سـفید نیسـتند. بـه این نوع 

طـرز فکـر اصطالحـا »خطـای شـناختی« گفتـه می شـود.

ایـن افـکار و طـرز فکـر، بازتـاب واقعیـت زندگـی و تعیین کننـده 

نیـز  آن  اسـم  از  کـه  هامن گونـه  نیسـتند.  مـا  رسنوشـت  قطعـی 

برمی آیـد رصف »خطـا« هسـتند، امـا این گونـه هم نیسـت که هیچ 

اثـری بـر زندگـی مـا نداشـته باشـند.

باعـث می شـود کـه متـام  افـکار و دیدگاه هایـی  داشـن چنیـن 

دقـت و مترکـز ما روی نقاط سـفید مورد انتظارمان متمرکز شـود و 

تنها رخ دادن آنها را خوشـبختی بدانیم و آنها را خواسـتار باشـیم.

ایـن شـدت مترکـز باعث می گـردد تا گزینه هـای موجـود را نبینیم 

و حتـی آنهـا را بـه نوعـی از دسـت بدهیـم. گزینه هایـی کـه شـاید 

بـا بینـش و  اگـر در مسـیر زندگـی و رس راه مـان قـرار بگیرنـد و 

آگاهـی از آنهـا اسـتفاده کنیـم می تواننـد بـه فرصت هـای نابی در 

زندگی مـان بـدل شـوند یا زمینه سـاز موقعیت های خوشـایندی در 

گردند. زندگـی 

حاصـل ایـن تجربه هـا ممکن اسـت حال خوشـی باشـد کـه حتی 

باشـد  از آن سـفیدی کـه در ذهـن داشـتیم بسـیار خوشـایندتر 

و رسـیدن بـه آن، مـا را بـه ایـن فکـر وادارد کـه چطـور در مسـیر 

خواسـته هایامن بـه آنهـا فکـر نکـرده بودیـم.

خطـای شـناختی همـه یـا هیـچ، بـا متمرکـز کـردن انـرژی روانـی 

مـا روی فقـط یـک یـا در نهایـت چنـد گزینـه خیلـی محـدود، افق 

دیـد مـا را به شـدت محـدود می کنـد و دنیـای تنـگ و کوچکـی 

برایـامن می سـازد. در ایـن دنیـای محـدودی کـه بـرای خویـش 

سـاخته ایم به خاطـر کوچـک بودنـش، قطعـا فرصت هـای اندکـی 

هـم بـرای خوشـحالی داریـم. ایـن دنیـای خودسـاختۀ ذهنـی مـا 

هامننـد حکایـت کرگـدن نقاشـی اسـت کـه حاصـل متـام زحمت 

و هـرنش از منظـره روبرویـش، شـاخ خـودش اسـت؛ زیـرا در همـه 

جـا و هـر حالتـی، شـاخ بـزرگ او جلـوی دیـدش را گرفتـه اسـت و 

ایـن امـکان را بـه او منی دهـد کـه وسـعت و واقعیت افـق روبه روی 

خویـش را ببینـد. ایـن داسـتان افـراد بسـیاری در زندگـی اسـت 

کـه اگـر مایـل هسـتند بـه حـال خـوب و موقعیت هـای خواسـتنی 

دسـت پیـدا کننـد بایـد تـالش کننـد از ایـن خطـا دوری کننـد. از 

دالیـل رایـج ایـن نـوع طـرز فکـر، تجربـه محـدود و ناکافی اسـت، 

هامننـد کـودک دانش آمـوزی کـه هنـوز تجربـه زیـادی از زندگـی 

نـدارد و دنیـای او بـه منره هـای عالـی محـدود اسـت. منـرۀ کامـل 

بـرای او معنـای خوشـحالی، بهره منـدی و سـعادت دارد و هر منره 

غیـر از آن، نشـانه شکسـت و باعـث ناراحتـی و انـدوه او می گردد.  

بـرای ایـن دانش آمـوز گرفـن منـره غیـر کامل، یعنـی دنیا بـه آخر 

رسـیده اسـت و خـود را در منتهـای شکسـت می بینـد و بـا آه و 

اشـک و زاری بـرای زندگـی نابودشـده اش مرثیـه می رسایـد، امـا 

بعدهـا کـه بزرگـرت و پخته تـر می شـود بـه نیکـی درمی یابـد کـه آن 

انـدوه، نامتناسـب و حتـی غیـر الزم بـوده و حتـا بعضـی از ایـن به 

ظـن خـودش ناکامی هـا باعـث شـده تـا بـه اشـتباه هایی پـی بربد 

کـه عـدم تکـرار آن در آینـده، زمینه سـاز موفقیـت و کامیابـی او 

است. گشـته 

افکاری که ما را  افسرده می کنند

رنگارنگ

اول جوزا؛ روز برتری اکسیژن بر گوشت!
شکار به کشور ما می آیند؟ 

سال گذشته خربگزاری های مختلف، خرب از فرار حیوانات 

وحشی از بدخشان به کشورهای همسایه به خاطر شکار 

بی رویه و محدود شدن چراگاه های آنجا دادند. آیا برایتان 

اهمیتی داشت؟ 

پدرکالن ها  خاطرات  نقل  پای  وقتی  بیاورید  خاطر  به 

که  رودخانه  فالن  درباره  نشسته اید  کالن سال ها  و 

شده  خشک 

زمین های  یا 

که  کشاورزی 

بلندمنزل  به 

شده اند  تبدیل 

که  گیاهی  یا 

جایی  در  قبال 

ولی  می روییده، 

دیگر اثری از آن 

منی شود،  دیده 

چیزهایی  چه 

شنیده اید؟

را  این ها  همه 

هم  روی  که 

متوجه  بگذاریم 

که  می شویم 

مساله  با  هم  ما 

و  زیستی  تنوع 

نادیده  خطرات 

گرفن آن روبه رو هستیم.

مرگ  پدیده  با  روز  هر  که  ما  کشور  در  دارم  قبول  البته 

موضوع  این  هستیم  روبه رو  گسرتده  صورت  به  انسان 

کمی  را  نگاه  اگر  اما  بیافریند،  دغدغه  خیلی  منی تواند 

دورتر از بینی بیندازیم متوجه این موضوع خواهیم شد که 

پدیده جنگ و مشکالت سیاسی باالخره قابل حل است و 

منی تواند برای ابد دوام کند، اما مشکالت محیط زیستی 

است  مشکلی  جانوری  و  گیاهی  گونه های  انقراض  و 

ثروت های  و  تالش ها  همه  و  بی بازگشت  و  حل ناشدنی 

جهان برای جربان آن بی مثر خواهد بود. برای همین در 

این موضوع نهادهای بین املللی وارد شده اند.

تنوع  جهانی  روز  نام گذاری  از  هدف  متحد  ملل  سازمان 

اهمیت  از  آگاهی مردم جهان  و  افزایش درک  را  زیستی 

مسایل مربوط به تنوع زیستی دانسته است.

از  حفاظت  ملی  اداره  نام  به  نهادی  نیز  افغانستان  در 

محیط زیست وجود دارد که در سال 1384 ایجاد شده 

و با نهادهای بین املللی درباره این موضوع همکار است. 

اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  در  ما  کشور  بدانید  است  خوب 

با  مبارزه  کنوانسیون  و  بیالوژیکی  تنوع  کنوانسیون 

یاد  نیز  سبز  کنوانسیون های  به نام  )که  را  صحرا گرایی 

کنوانسیون  عضویت  هم چنین  دارد.  عضویت  می شوند( 

به دست  سال2۰۱۳  در  نیز  را  بازل  و  روتردام  استکهلم، 

کنوانسیون های  نام  به  کنوانسیون ها  )این  است.  آورده 

کیمیاوی گفته می شوند.(

سیزده  گذشته  پانزده سال  در  مجموع  در  افغانستان 

معاهده چندین جانبه محیط زیستی جهانی را در رابطه با 

مدیریت، کاهش و یا نابودی مواد کیمیاوی، کاهش مواد 

مبارزه  بیالوژیکی،  تنوع  اقلیم،  تغییر  ازون،  الیه  مخرب 

انواع پرندگان مهاجر و  با صحرا گرایی، حفظ و نگهداری 

 امروز اول جوزاست. خوب؟ حدس بزنید که چه چیز 

مهمی در اول جوزا یا 22 می بودن است؟

روزهای  همه  مثل  روزی  هم  امروز  بخواهید  را  راستش 

دیگر سال است، اما اگر اهل معرفت باشید و زندگی چند 

روز  این  در  باشد؛  مهم  برایتان  حدودی  تا  بعدتان  نسل 

یک یادآوری مهم درباره زندگی و ادامه بقای انسان وجود 

دارد. 

روز 22 می در تقویم جهانی به عنوان روز »تنوع زیستی« 

ثبت شده است. حاال شاید بگویید تنوع زیستی چه ربطی 

به گوشت و اکسیزن دارد؟ برایتان می گویم.

و  جانوری  گیاهی،  گونه های  تعدد  ساده  زبان  به 

در  تفاوت  ژن ها،  شگفت انگیز  تنوع  میکروارگانیزم ها، 

)بیابان ها،  زمین  در سطح سیاره  موجود  اکوسیستم های 

جنگل های بارانی، تپه های مرجانی و...( همه بخشی از 

تنوع زیستی زمین هستند. تنوع زیستی امروزی محصول 

که  زمانی  یعنی  است،  موجودات  تکامل  سال  میلیاردها 

یک گونه از بین می رود، در واقع محصول میلیون ها سال 

زمان و انرژی که رصف تکامل آن گونه شده، از بین رفته 

شمرده  جهانی  ثروتی  زیستی  تنوع  همین  برای  است. 

می شود و حساسیت ها راجع به حفظ آن نیز باید جهانی 

باشد. اما آیا این ممکن است؟

شام برای چه چیزهایی حارضید پول بدهید؟

نیاز  آنها  به  که  چیزهایی  آوردن  دست  به  برای  روزانه  ما 

نیز  این پرداخت ها  اولویت  داریم پول پرداخت می کنیم. 

وجود  با  که  هستند  نیازها  بعضی  اما  است،  رضوری تر 

به  پولی خرج منی کنیم؛ چون  آن ها  برای  بسیار  رضورت 

قابل  هوای  مثل  هستند؛  ما  اختیار  در  طبیعی  صورت 

از دسرتس  به آن فکر می کنیم که  تنفس که فقط وقتی 

ما خارج شده باشد. )اگر در کابل زندگی می کنید قطعا 

غیر  و  بزرگ  دردرس  یک  برایتان  کابل  هوای  زمستان  در 

قابل حل است!(

تولید  در  آن  نقش  و  آمازون  جنگل های  درباره  البد 

است  زمین  ساکنان  تنفس  برای  الزم  هوای  که  اکسیزن 

هم شنیده اید. این جنگل ها در برازیل موقعیت دارند که 

کشوری ضعیف از لحاظ اقتصادی به شامر می رود. منبع 

از تولید گوشت دام است و دامداران برای  برازیل  درآمد 

تغذیه حیوانات شان به علفزار و مراتع نیاز دارند. 

یکی از راه های ایجاد این مراتع نیز سوزاندن جنگل و به 

دست آوردن زمین غنی و پربار برای چرای دام است. شام 

فکر می کنید وقتی مردم دنیا برای گوشت پول می دهند 

اما برای اکسیجن نه؛ دولت برازیل برای اقتصاد مردمش 

را  جنگل  مردم  می دهد  اجازه  اینکه  بکند؟  می تواند  چه 

رسزنش  قابل  بیفتد  جریان  به  زندگی شان  تا  کنند  نابود 

است؟

حقیقت این است که کسانی که به فکر آینده و نسل های 

و  منفعت طلبان  از  کمرت  بسیار  بسیار  هستند  بعدی 

حتی  یا  شخصی  منافع  به  فقط  که  است  کوتاه نظرانی 

و  تنگ دستان  اگر  حتی  می اندیشند،  کوتاه مدت  ملی 

مسایل  این  به  و  هستند  روزمره  نان  محتاج  که  کسانی 

منی اندیشند را نیز مستثنا قرار دهیم.

یاد  به  قرار است.  از همین  ماجرا  در کشور خودمان هم 

بیاورید چند بار تا به حال در اخبار و شبکه های اجتامعی 

در  برخورده اید؟  گیاه  یک  یا  حیوان  یک  انقراض  به خرب 

همین جا چند بار شنیده اید که از کشورهای عربی برای 

سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا امضا کرده است. 

مسایل  به  عالقمند  حد  از  زیاده  ما  کشور  ظاهرا  خوب، 

رضب املثل  طبق  اما  می رسد،  نظر  به  زیست  محیط 

به  است  نزدن  عالمت  بزرگ  سنگ  می گوید  که  قدیمی 

نظر منی رسد در عمل چندان کاری صورت گرفته باشد؛ 

چون ما عمال هر روز بیشرت با مصداق های مبارزه با محیط 

زیست روبه رو می شویم و نه حفاظت از آن.

در  که  رودخانه هایی  حد  از  بیش  آلودگی  کابل،  بی  آبی 

شهرها جاری هستند، آلودگی فزاینده هوا در زمستان ها و 

... همه نشان دهنده رضورت توجه و کار جدی این اداره 

هستند. 

من به مناسبت روز تنوع زیستی رسی به وبسایت این اداره 

وبسایت،  فراری دهنده  و  دل آزار  طراحی  از  جدای  زدم. 

به روزرسانی سایت نیز ناامیدکننده بود. آخرین خرب سایت 

پارک  درباره  و گفتگو  و بحث  پیش  روز  بیست  به  مربوط 

ملی بند امیر بود. 

سفر  امیر  بند  به  خانوادگی  بار  اولین  برای  پیش  سال 

غیر  محیط  با  و  کثیف  بیروبار،  چنان  را  آنجا  و  کردیم 

خانوادگی یافتیم که بیش از دو ساعت در آنجا مناندیم. 

ثبات نسبی  و  امنیت  به خاطر  امیر مکانی است که  بند 

اما  می آید  حساب  به  خارجی  و  داخلی  توریستی  مرکز 

خاصی  اهمیت  آن  به  کشور  تجاری  قسمت  نه  متاسفانه 

می دهد و نه اداره ملی حفاظت از محیط زیست.

تدابیر  هنوز  اداره  این  تاسیس  از  پس  سال  شانزده 

خاصی برای نگهداری و مراقبت از این مجموعه بزرگ و 

شگفت انگیز وجود ندارد.

نیز بیشرت درباره نهال شانی و بحث و  اخبار دیگر سایت 

گفتگوهای محیط زیستی و متعلق به زمانی دورتر بود.

به  فعال تر  اداره  این  اما  اجتامعی  شبکه های  قسمت  در 

نظر می رسید و فیس بوک و توییرت آن به روز بودند. با این 

به جز بعضی پست های خاص  نظر می رسد که  به  وجود 

هنوز مخاطبان زیادی ندارند.

به هر ترتیب و در پایان در روز جهانی تنوع زیستی، توقع 

این است که کمی از پوسته منفعت طلبی بیرون بیاییم و 

به جهانی سبزتر، پویاتر و زنده تر بیندیشیم.

نجمه رسا

از  که  بی نظیری  استقبال  و  فلم  این  باالی  فروش  به 

داستانش شد، عنوان پرسودترین کارگردان زن تاریخ 

سینام را نیز برای خود ثبت کرد. جایگاهی که پیش 

از آن به فلم »زن شگفت انگیز« )Wonder Woman( و 

کارگردان آن پتی جنکینز تعلق داشت. 

سینامیی  سایت های  و  منتقدان  دیگر  سوی  از   

جهان،  سینامی  در  فلم  این  باالی  فروش  مختلف، 

همچنین موفقیت آن در برابر رقبای جهانی خود مانند 

686ملیون  فروش  با   »3 چینایی ها  محله  »کارآگاه 

با  علیه کونگ«  »گودزیال  پرخرج  و  فلم مشهور  و  دالر 

سوم  و  دوم  رتبه های  که  را  دالر  406میلیون  فروش 

بکس آفیس را به خود اختصاص داده اند، دستاوردی 

کارگردان زن چینایی  این  برای  توجه  و جالب  عظیم 

می دانند. 

منتقدان سینامی چین در سایت های سینامیی خود 

مانند دوبان، مائویان و تائوپیائوپیائو، امتیازات خوبی 

داده اند.  فلم  این  به  امتیاز-  ده  از   9.3 تا   8.2 -از 

امتیاز  آی ام دی بی  سینامیی  مشهور  سایت  همچنین 

است.  داده  اختصاص  فلم  این  به  را   10 از   7.2

را عموما  فلم  این  اتفاق نظر،  با  بینندگان  و  منتقدان 

به دلیل رصاحت در بیان احساسات میان اعضای یک 

خانواده و منایش زیبای شهر ژیانگ یانگ چین سال 

1981، تحسین می کنند. 

و  زیبا  کمدی  فلم  یک  دنبال  به  کرونا  دوران  در  اگر 

ناب هستید و از کلیشه های هالیوودی خسته شده اید، 

»سالم مادر!« فلمی که  رکوردها  را شکست
رامین صابری جعفری

فلم »سالم مادر!« )Hi Mom!( که نام اصلی آن »سالم 

12فربوری2021  تاریخ  در  است  یینگ«  هوآن  لی 

برای بینندگانش در رسارس جهان روی پرده رفت. این 

را  ژیااولینگ  جیا  به نام  داستان دخرتی  چینایی  فلم 

حکایت می  کند که مادرش در اثر یک سانحۀ رانندگی 

در حال مرگ است. 

می شود،  آغاز  میالدی  سال2001  در  فلم  داستان 

سفری  با  جیا  می دهد،  رخ  که  اتفاقاتی  اثر  بر  ولی 

در زمان به سال1981 برمی گردد، جایی که مادرش 

و حوادثی  اتفاقات  نکرده.  ازدواج  و  هنوز جوان است 

که پس از آن در آن زمان رخ می دهد، بن مایۀ داستانی 

فلم را می سازند. دخرت که خود را در کنار مادرش که 

حال دخرتی جوان است می بیند، با او طرح دوستی 

می ریزد و حتی سعی در آشنا کردن مادرش با پرسی 

است  خودش  پدر  از  شایسته تر  او  دید  از  که  دیگر 

می کند، تا شاید آینده بهرتی برای مادرش رقم بزند. 

چینایی ساخته  به زبان  و  کمدی  ژانر  در  که  فلم  این 

آن  از  را  زیادی  رکوردهای  و  عناوین  تاکنون  شده، 

خود کرده است. »سالم مادر!« جدای از آنکه با درآمد 

رکورد  جهان،  رستارس  در  خود  دالری  824.9ملیون 

بیشرتین فروش فلم را در سال2021 به دست آورده، 

غیر  فلم های  پرفروش ترین  لیست  در  دوم  جایگاه 

انگلیسی زبان تاریخ را هم دارد. 

بازیگر نقش اصلی  کارگردان این فلم، جیا لینگ که 

توجه  با  هست،  نیز  فلم نامه  نویسندگان  از  یکی  و 

این بار به سینامی چین پناه بربید و با داستان زیبای 

جیا لینگ همراه شوید تا خانواده و عشق را از دید او 

نظاره کنید. 

 

افسون صانعی، روان درمانگر
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ولیعهد  فرزندان  هری،  شاهزاده  و  ویلیام  شاهزاده   

از  شدیداللحن  بیانیه هایی  در  پنج شنبه  روز  بریتانیا 

به دلیل  کشور  این  رسانه های  و  »بی بی سی«  شبکه 

انتقاد   ۱99۰ دهه  در  مادرشان  با  غیراخالقی«  »رفتار 

کردند.

به گزارش یورو نیوز، این بیانیه پس از آن صادر شد که 

در گزارش اخیر شبکه »بی بی سی« درباره مصاحبه سال 

شاهزاده  با  شبکه  این  خربنگار  بشیر،  مارتین   ۱99۵

از  هری،  شاهزاده  و  ویلیام  شاهزاده  مادر  دایانا، 

این مصاحبه  انجام  برای  این خربنگار  »رفتار حقه آمیز« 

نوامرب  ماه  »بی بی سی«  شبکه  بود.  شده  گفته  سخن 

بشیر  مارتین  مصاحبه  انجام  رشایط  درباره  تحقیق  با 

اسپنرس،  چارلز  بود.  کرده  موافقت  دایانا  شاهزاده  با 

که  بود  کرده  ادعا  این  از  پیش  دایانا  شاهزاده  برادر 

مصاحبه  به  کردن خواهرش  متقاعد  برای  بشیر  مارتین 

و  تقلبی  اسناد  از  استفاده  به   ۱99۵ سال  جنجالی 

شاهزاده  بود.  شده  متوسل  »غیراخالقی«  های  روش 

که  بشیر  مارتین  با  مصاحبه  در  سال۱99۵  در  دایانا 

شد  پخش  »بی بی سی«  شبکه  در  »پانوراما«  برنامه  از 

ولیعهد  چارلز،  شاهزاده  با  مشرتکش  زندگی  مورد  در 

داشتند،  نفر حضور  سه  ازدواج  این  »در  گفت:  بریتانیا 

کمی زیادی شلوغ بود.« اشاره شاهزاده دایانا به رابطه 

شاهزاده  کنونی  همرس  پارکربولز،  کاملیا  با  همرسش 

چارلز بود. شاهزاده ویلیام، دومین وارث تخت سلطنت 

بریتانیا در بیانیه روز پنج شنبه خود نوشته است: »روش 

گرفته  کار  به  مصاحبه  این  انجام  برای  که  حقه آمیزی 

شد در آنچه مادرم به زبان آورد تاثیر داشت.« شاهزاده 

هری نیز در بیانیه خود گفته که »فرهنگ سوءاستفاده 

او  جان  نهایت  در  غیراخالقی  روش های  از  استفاده  و 

و  ویلیام  شاهزاده  مادر  گرفت.«  را  دایانا[  ]شاهزاده 

حادثه  یک  جریان  در   ۱99۷ سال  در  هری  شاهزاده 

عکاسان  از  گروهی  شد.  کشته  پاریس  در  رانندگی 

خودروی  تعقیب  حال  در  حادثه  زمان  در  رسانه ها 

سال  یک  بریتانیا  ملکه  عروس  بودند.  دایانا  شاهزاده 

بود.  گرفته  طالق  چارلز  شاهزاده  از  مرگ  از  پیش 

شبکه »بی بی سی« در واکنش به گزارش تحقیق درباره 

به  نامه یی  در  دایانا  شاهزاده  با  بشیر  مارتین  مصاحبه 

کرده  عذرخواهی  آنها  از  سلطنتی  خانواده  اعضای 

است. مارتین بشیر که تا هفته پیش یکی از رسدبیران 

بخش خربی »بی بی سی« بود نیز به »دالیل پزشکی« 

که عوارض ناشی از ابتال به بیامری »کووید۱9« گزارش 

شده از سمت خود کنار رفت.

 امریکا مرکل، صدر اعظم آملان که از ۱۶ سال پیش 

بسیاری  اعتقاد  به  و  اروپا  قدرت  بزرگ ترین  رهرب 

آرزو  تنها یک  است می گوید  زن جهان  »قدرمتندترین« 

یاد  تنبل  آدم  یک  به عنوان  او  از  تاریخ  اینکه  آن  و  دارد 

نکند.

ریاست  دوره  چهار  در  مرکل  خانم  نیوز،  یورو  نوشته  به 

سطح  در  پرشامر  بحران های  با  آملان  فدرال  دولت  بر 

اروپا و جهان دست و پنجه نرم کرد. رهربان کشورهای 

اروپایی در برابر بحران اقتصادی و مالی سال 2۰۰۸ و 

اقتصادی دو دهه گذشته  و  چالش های جدی سیاسی 

پارملانی  نظام  با وجود  اما خانم مرکل،  رفتند،  و  آمدند 

آملان ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی این کشور را 

در ۱۶سال گذشته رهربی کرد. امریکا مرکل ۶۶ ساله 

مقام  از  سپتامرب   2۶ انتخابات  نتیجه  اعالم  از  پس  که 

خود کناره  خواهد رفت محبوب ترین شخصیت سیاسی 

که  است  مشهور  خستگی ناپذیر«  »کارگری  به  و  آملان 

ساعت ها بی وقفه با رهربان جهان و همچنین ایالت های 

آملان چانه می زند و مذاکره می کند. با این حال وی روز 

پنجشنبه و در جریان یک فروم رادیویی و در پاسخ به این 

پرسش که دوست ندارد کتاب های تاریخ با چه عنوانی از 

او یاد کنند، تنها یک کلمه پاسخ داد: »تنبل«

به گزارش خربگزاری فرانسه توانایی خانم مرکل در مقابله 

با بی خوابی در نشست های شبانه رسان اروپا در محافل 

دیپلامتیک زبانزد است. صدر اعظم آملان در سال 2۰۱۵ 

در توصیف خود گفته بود: »من به اندازه یک شرت ظرفیت 

دارم. این توانایی را دارم که ]خستگی را[ جمع کنم، ولی 

باک  می شوم  مجبور  که  می رسد  هم  وقتی  حال  هر  به 

از ۱۶ ساعت  آن سال خانم مرکل پس  در  پر کنم.«  را 

مذاکره بی وقفه در منسک برای برقراری آتش بس در رشق 

اوکراین، در نشست دو روزه رهربان اروپا برای بحران مالی 

یونان شخصیت اصلی بود.

با طرف های یک مساله، پیش  به مشورت  امریکا مرکل 

فروم  در  پنج شنبه  روز  او  است.  از تصمیم گیری مشهور 

رادیویی گفت: »شیوه کار من همیشه بر برقراری ارتباط و 

حل بحران ها از راه بحث مبتنی بود است.«

مناینده ویژه امریکا در امور یمن گفتگوهای اخیر بین ایران 

اقدامی سازنده توصیف کرد، ولی  را  و عربستان سعودی 

تاکید کرد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی از سوی ایران برای 

پایان دادن به جنگ یمن مشاهده نشده است.

به گزارش رادیو فردا، تیم لیندرکینگ که روز پنج شنبه، ۳۰ 

ثور در یک نشست خربی سخن می گفت، از ایران خواست 

که از مذاکرات صلح حامیت کند و گفت واشنگن فراتر 

از آتش بس در یمن خواستار یک راه حل دراز مدت و راه 

رساندن کمک های برش دوستانه به مردم یمن است.

فرمانده  دو  امریکا  دولت  که  کرد  اعالم  همچنین  او 

شورشیان حوثی که عملیات این گروه برای ترصف ناحیه 

مارب را هدایت می کنند، تحریم می کند. بر این اساس، 

محمد عبدالکریم الجاملی، رییس ستاد نیروهای مسلح 

حوثی ها و یوسف املدنی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد 

این گروه و هدایت کننده عملیات تهاجمی به سوی مارب 

مورد تحریم قرار گرفته اند. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 

عربستان نیز در گفتگو با شبکه العربیه خرب داد که »ابتکار« 

این کشور برای صلح با مخالفت شبه نظامیان حوثی مواجه 

شده است.

شبه نظامیان حوثی  یمن از سال 9۴ بر بخش های زیادی 

از این کشور به ویژه صنعا، پایتخت، تسلط پیدا کرده اند. 

دولت قانونی یمن که در عدن، جنوب کشور، مستقر است 

رهرب  به  نظامی  ائتالف  یک  همکاری  با  مارچ2۰۱۵  از 

عربستان وارد جنگ با حوثی ها شده است.

جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان 

سعودی یاد می شود، در طول شش سال گذشته به یکی 

از پیچیده ترین بحران ها در منطقه و در عرصه بین املللی 

تبدیل شده است.

این جنگ تاکنون بیش از ۱۳۰هزار کشته برجای گذاشته 

حمالت  به دلیل  که  غیرنظامی  ۱۳هزار  جمله  از  است، 

هوایی جان خود را از دست داده اند. ده ها هزار کودک نیز 

به دلیل قحطی جان باخته اند.

خود  خربی  نشست  از  دیگری  بخش  در  لندرکینگ  تیم 

انتقال  و  یمن  برشی  بحران  از  کاسن  برای  که  افزود 

کمک های برشدوستانه از خارج، متامی میدان های هوایی 

و بنادر این کشور باید باز شوند.

عربستان سعودی در ماه مارچ طرح آتش بس رسارسی در 

یمن و بازگشایی متامی بنادر و فرودگاه ها را به عنوان گامی 

برای تقویت تالش های دیپلامتیک با هدف پایان دادن به 

جنگ را پیشنهاد کرد ولی با توجه به مخالفت حوثی ها این 

پیشنهاد به جایی نرسید. شورشیان حوثی می گویند قبل 

از توافق در مورد آتش بس محارصه هوایی و دریایی یمن 

توسط عربستان سعودی و نیروهای دولتی باید پایان یابد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه 22 ثور ضمن 

درخواست آتش بس فوری در یمن تاکید کرد که تنها یک 

راه حل سیاسی و آتش بس پایدار می تواند به جنگ شش 

ساله در این فقیرترین کشور عرب پایان دهد.

شورای امنیت ضمن در خواست آتش بس فوری، عملیات 

شبه نظامیان حوثی مورد حامیت ایران برای ترصف مارب 

را عامل تشدید درگیری ها دانسته است.

در  حوثی  نظامیان  شبه  نظامی  عملیات  می شود،  گفته 

مآرب جان بیش از یک میلیون نفر را در معرض خطر قرار 

داده است.

مارتین گریفیتس در گزارش خود درباره تحوالت یمن به 

شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرد که عملیات یک سال 

گذشته شبه نظامیان حوثی در مآرب به طور »حیرت انگیز 

است،  شده  کودکان  برای  جمله  از  جانی،  تلفات  باعث 

کسانی که بیرحامنه در میانه میدان جنگ گرفتار شده اند.«

بحران  به  اشاره  با  نیز  یمن  امور  در  امریکا  ویژه  مناینده 

مارب گفت: »اگر تهاجم نظامی علیه مارب روی منی داد، 

اگر تعهد واقعی به برقراری صلح وجود داشت و طرف های 

درگیر با اقدامات مناینده سازمان ملل همکاری می کردند«، 

تحریم فرماندهان شبه نظامیان حوثی رضورت نداشت.

انتقاد نوه های ملکه بریتانیا از »حقه بازی« بی بی سی

تنها آرزوی مرکل: 

امیدوارم تاریخ از من به عنوان آدم تنبل یاد نکند

نماینده ویژه امریکا در امور یمن: 
ایران هیچ اقدام مثبتی برای پایان جنگ انجام نمی دهد

توافق ارساییل و حامس 
برای برقراری آتش بس

جهان

تندرو  گروه های   و  ارساییل  میان  درگیری  ۱۱روز  از  پس 

تامین آتش بس  برای  نوار غزه، ارساییل و حامس  فلسطینی در 

کرده اند. توافق 

جمعه  روز  صبح  از  آتش بس  این  اسوشتیدپرس،  گزارش  به 

2۱می )۳۱ ثور( میان دو طرف به اجرا درآمده است.

تصمیم  این  از  امریکا  متحدۀ  ایاالت  رییس جمهور  بایدن،  جو 

ارساییل برای موافقت آتش بس استقبال کرده و گفت که صدر 

بدون  آتش بس  با  که کشورش  داده  اطالع  او  به  ارساییل  اعظم 

قید و رشط دوجانبه با حامس توافق کرده است.

به گزارش صدای امریکا، آقای بایدن که در قرص سفید صحبت 

توافق  از  نیز  مرص  رییس جمهور  که  گفت  همچنین  می کرد 

حامس برای تامین آتش بس به او اطمینان داده است.

برابر،  گونۀ  به  ارساییلی ها  و  فلسطینی ها  »معتقدم  افزود:  او 

همچنین  و  مصوون  و  امن  زندگی  از  برخورداری  شایستگی 

و  توان  متام  با  من  دولت  و  دارند  را  دموکراسی  و  رفاه  آزادی، 

به گونۀ خستگی ناپذیر برای تحقق این امر تالش خواهد کرد.«

فلسطینی   2۳2 ارساییل،  و  حامس  میان  درگیری  روز   ۱۱ در 

شده  کشته  ارساییل  هوایی  حمالت  در  کودک  ده ها  شمول  به 

از  این جنگ بیش  بر ۱۵۰۰نفر دیگر زخمی شده اند.  افزون  و 

۵۸هزار باشندۀ غزه را بیجا کرده است.

ارساییل،  بخش های  بر  حامس  راکتی  حمالت  اثر  در  همچنان 

را  کودک جان های خود  یک  به شمول  ارساییلی   ۱2 دست کم 

از دست داده اند.

آن  امنیتی  و  نظامی  مقامات  از  نقل  به  ارساییل  رسانه های 

و  حامس  با  درگیری  در  ارساییل  نظامی  دستاوردهای  کشور، 

»بی سابقه« خوانده اند. را  فلسطینی  تندور  گروه های 

سازمان جهانی صحت: 
از انجام سفرهای بین املللی پرهیز شود

سازمان جهانی صحت روز پنج شنبه 2۰ می/۳۰ ثور اعالم کرد 

آغاز  واکسیناسیون،  برنامه  در  اخیر  پیرشفت های  وجود  با  که 

از  فعال  است  بهرت  و  نیست  ایمن  بین املللی  سفرهای  مجدد 

پرهیز شود. برون مرزی  سفرهای 

اروپا،  در  منطقه  یی سازمان جهانی صحت  مدیر  کلوگه،  هانس 

خواستار  کنونی،  شکننده  وضعیت  مورد  در  نگرانی  ابراز  ضمن 

بین املللی شد. از سفرهای  پرهیز 

وی تأکید کرد واکسن هایی که مجوز دریافت کرده اند، برخالف 

به  توجه  با  اما  بوده اند  موثر  کرونا  آمار  کاهش  در  نگرانی ها 

همچنان  وضعیت  کرونا،  ویروس  در  ایجادشده  جهش های 

شکننده است و باید از سفرهای بین املللی خودداری کرد.

کنفرانس  در  اروپا  صحت  جهانی  سازمان  منطقه  یی  مدیر 

مطبوعاتی هفتگی خود افزود که با توجه به تهدید مداوم شیوع 

سفرهای  مورد  در  مردم  است  بهرت  کرونا  ویروس  جدید  موج 

بین املللی تجدید نظر و یا از آن اجتناب کنند.

هانس کلوگه همچنین گفت که گونه جهش یافته ویروس کرونا 

حال  در  است،  برخوردار  باالیی  انتقال  از  احتامال  که  هند  در 

حارض در دست کم 2۶ کشور از ۵۳ کشور منطقه اروپایی نیز از 

سوی سازمان جهانی صحت شناسایی شده است.

از  شامری  صحت،  جهانی  سازمان  توصیه های  وجود  با 

صنعت  احیای  راستای  در  را  گام هایی  جهان  کشورهای 

گرفته  قرار  کرونا  تاثیر همه گیری  تحت  به شدت  که  گردشگری 

برداشته اند. است، 
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خوشبخت شدن بدون عشق سخت است، بدون دوست ناممکن

ارتور بروکس/ ترجمه: نجمه رمضانیمنبع: آتالنتیک

ترجمه

زمینۀ رشد انسان در دانشگاه هاروارد از اواخر دهۀ ۱9۳۰، 

ارتباط میان عادات افراد و سالمت آیندۀ آن ها را تأیید کرده 

است. 

بسیاری از الگوهایی که در این مطالعه کشف شده اند، مهم 

در  آدم ها  سالم ترین  و  شادترین  بودند:  پیش بینی پذیر  اما 

کهن سالی هرگز لب به سگرت نزده بودند )یا در جوانی آن را 

ترک کرده بودند(، ورزش می کردند، کم می نوشیدند یا اصال 

نمی نوشیدند و از نظر ذهنی خود را فعال نگه می داشتند و 

بسیاری الگوهای دیگر. اما این عادت ها در مقایسه با یک 

نویدبخِش شادی در  بزرگ رنگ می بازند: مهم ترین  عادت 

روابط  داشتِن  کهن سالی 

به ویژه،  و  است؛  باثبات 

برخورداری از یک همراهِی 

بلندمدت.  افسانه  یی 

هشتادساله ها  سالم ترین 

در  که  هستند  کسانی 

بیشترین  پنجاه سالگی 

خود  روابط  از  را  رضایت 

داشته اند.

رمِز  دیگر،  بیان  به 

عاشق شدن  خوشبختی 

ماندن  عاشق  نیست؛ 

که  معنا  آن  به  نه  است. 

یکدیگر  به  حقوقی  نظر  از 

تحقیقات  باشیم:  وصل 

که  می دهند  نشان 

متأهل بودن تنها دو درصد 

آیندۀ  ذهنی  سعادت 

می کند.  تأمین  را  زندگی 

احساس  مهم  عنصر 

از  رضایت  خوشبختْی 

رضایت  و  است  رابطه 

است  وابسته  چیزی  به 

»عشق  روانشناسان  که 

می نامند؛  همراهانه« 

آنکه  از  بیش  که  عشقی 

بلندی های  و  پستی  بر 

بر  باشد،  متکی  شورمندی 

مهرورزی باثبات، درک متقابل و تعهد متکی است.

توی ذوق می زند.  کنید »عشق همراهانه« کمی  فکر  شاید 

من هم اولین باری که آن را شنیدم همین حس را داشتم، 

بودم  بچگانه  یی  افسانه  یی  کمدی  پی  در  که  زمان  همان 

مانند  کنم،  راحت  را  خیالتان  کردم.  توصیفش  پیشتر  که 

شوالیه  یی سرگردان به بارسلونا نرفتم تا به »عشق همراهانه« 

دست یابم. اما داستانم را برایتان کامل تعریف می کنم: بلی 

را گرفتم؛ در واقع، گفت: سی، و حاال سی سال است که در 

کمال خوشبختی کنار هم زندگی می کنیم. میزان ارتباط ما 

افزایش یافته است -دسِت کم بیست بار در روز برای هم پیام 

می فرستیم- و انگار همه اش این نیست که یکدیگر را دوست 

 تلیفونی به پدرم گفتم: »فکر کنم همسر آینده ام را 

دیده باشم، اما مشکالتی در میان است.« دقیقش این 

بود: بانوی مورد نظر را در سفری یک هفته  یی به اروپا 

باری  چند  می کرد،  زندگی  اسپانیا  در  کردم،  مالقات 

مشترک  حرف  کلمه  یک  اما  دیدیم،  را  همدیگر 

گفتم:  متعجبم  پدر  به  که  است  مشخص  نداشتیم. 

با او ازدواج کنم.«  »فکرش را هم نمی کند که بخواهم 

اما بیست وچهار ساله  بودم و عاشق، و هیچ یک از این  

موانع نمی توانست جلوی ورود من به یک ماجراجویی 

افسانه  یی خیال انگیز را بگیرد. بعد از گذشت یک سال 

دلسردکننده،  کوتاه  دیدار  دو  تنها  با 

به  و  کنار گذاشتم  نیویارک  در  را  کارم 

یاد  اسپانیایی  زبان  تا  رفتم  بارسلونا 

را  حرفم  وقتی  داشتم  امید  و  بگیرم 

بفهمد، دوستم داشته باشد.

بود:  »طوفان وطغیان«  عاشق شدن 

و  پرخطر  گاه  و  سرمستی  سراسر  گاه 

دورادوری  رابطۀ  فرساینده.  و  دلهره آور 

اسپانیا  به  نقل مکانم  از  پیش  که 

داشتیم، حاال پر شده بود از تماس های 

ناخوانا  نامه های  پرهول و وال،  تیلفونی 

بی شک  همیشگی.  سوءتفاهم های  و 

نیاز نبود یک متخصص علوم اجتماعی 

پیدا  آینده ام-  -مِن  دکتورا  مدرک  با 

شود و برای مِن آن روزم سخنرانی کند 

اولین  در  که  بیاورد  علمی  شواهد  و 

افسانه  یی  عشق و عاشقی های  مراحل 

اگر  نمونه،  برای  است.  بسیار  ناکامی  

»باورهای  که  می دادند  نشان  من  به 

و  گمشده  نیمۀ  دربارۀ  قضاوقدری« 

وقتی  آسمانی،  عاشقانۀ  پیوندهای 

باعث  شود،  همراه  وصال  اضطراِب  با 

و  ببخشیم  را  همدیگر  نتوانیم  می شود 

با هم کنار بیاییم، می گفتم: »خوب، به 

درک.«

شورانگیز  است  ممکن  عاشق شدن 

باشد، اما به خودِی خود، کلید رسیدن 

به خوشبختی نیست. شاید دقیق تر آن 

که  است  اولیه  یی  هزینۀ  عاشق شدن  بگوییم  که  باشد 

برای به دست آوردن خوشبختی می پردازیم: مرحله  یی 

شورانگیز، اما پرتنش که برای رسیدن به روابطی واقعا 

رضایت بخش باید آن را تحمل کنیم. عشق شورمندانه 

-دوره  یی که در عشق غرق می شویم- اغلب عنان مغز را 

در دست می گیرد، به گونه  یی که هم قادر است فرد را 

تا قلۀ غرور باال بکشد و هم او را در درۀ نومیدی بیفکند. 

رضایت مندی  با  ندرت  به  اما  است،  هیجان آور  بلی، 

تاریخی،  دوره های  برخی  طی  واقع،  در  است؛  همراه 

عشق با خودکشی هم ارتباط نزدیکی داشته است.

و البته، علم نشان داده که عشق افسانه  یی از بهترین 

نویدها برای رسیدن به خوشبختی است. تحقیقات در 

داشته باشیم؛ از هم خوشمان نیز می آید. او که عشِق افسانه  یی 

اول و همیشۀ من بوده، بهترین دوستم نیز هست.

می شود  سبب  دارد  ریشه  دوستی  در  همراهانه  عشق  اینکه 

بر  مبتنی  که  شورمندانه  عشق  آورد.  بار  به  حقیقی  شادی 

جذابیت است اغلب بعد از دوران تروتازگی رابطه دوامی ندارد. 

عشق همراهانه روی آشنایی تکیه دارد. پژوهشگری خالصۀ این 

شواهد را در ژورنال مطالعات خوشبختی به شکلی بی پرده بیان 

افرادی  در  احساس خوشبختی  برای  ازدواج  »مزایای  می کند: 

نیز  خود  دوست  بهترین  را  همسرشان  که  است  باالتر  بسیار 

می دانند.«

راضی  می برند،  لذت  یکدیگر  همراهی  از  دوست ها  بهترین 

بهتریِن  دیگری  می شوند  سبب  آنها  می یابند.  معنا  و  هستند 

خود باشد؛ مهربانانه سربه سر یکدیگر می گذارند؛ از باهم بودن 

ایاالت  سی اُم  رییس جمهوِر  که  است  معروف  می کنند.  کیف 

متحده، کالوین کولیج و همسرش، گریس، چنین رفاقتی با هم 

داشتند. 

وقتی  باشد(،  ساختگی  شاید  )که  داستان ها  از  یکی  طبق 

رییس جمهور و همسرش در حال گردش در یک مزرعۀ پرورش 

گوش  به  صدایش  که  بلند  -آنقدر  کولیج  خانم  بودند،  طیور 

رییس جمهور هم برسد- به مرغ دار گفته است: چقدر جالب که 

این همه تخم مرغ را فقط یک خروس بارور کرده است. مرغ دار 

پاسخ داده که خروس ها این کار را هر روز بارها و بارها انجام 

می دهند. آنگاه گریس کولیج با لبخندی به کشاورز گفته است: 

»لطف می کنی اگر این را برای آقای کولیج هم توضیح بدهی«. 

بار  آیا خروس هر  به این حرف، پرسیده  با اشاره  رییس جمهور 

فقط به یک مرغ خدمات می دهد؟ مرغ دار پاسخ داده خیر، هر 

خروس مرغ های بسیار زیادی دارد. رییس جمهور گفته است: 

»لطف می کنی اگر این را برای خانم کولیج هم توضیح بدهی.«

بحث خروس های هوس ران به کنار، گویا افسانۀ عشق همراهانه 

که  می آورد  ارمغان  به  افراد  برای  را  شادی  بیشترین  زمانی 

تک همسری در میان باشد. این ادعا را در مقام یک دانشمند 

علوم اجتماعی مطرح می کنم، نه در مقام یک آموزگار اخالق: 

امریکایی  بزرگسال  ۱۶هزار  روی  تحقیقی   ،2۰۰۴ سال  در 

نشان داد از نظر مردان و زنان به یک میزان، » باالترین میزان 

خوشبختی در سال گذشته در روابطی تجربه شده بود که فقط 

یک شریک جنسی داشتند.«

در  نباشد.  انحصاری  می تواند  همراهانه  عمیق  دوستی  البته 

سال2۰۰۷، محققان دانشگاه میشیگان دریافتند افراد متأهل 

تا ۷9ساله  یی که می گفتند دست کم دو دوست صمیمی   22

دارند -یعنی دست کم یک دوست به جز همسر خود- در مقایسه 

با زوج هایی که خارج از رابطۀ با همسرشان، دوست صمیمی ای 

نداشتند، رضایت از زندگی و عزت نفس بیشتر و افسردگی کمتر 

برای  شاید  بلندمدت  همراهانۀ  عشق  دیگر،  عبارت  به  است. 

احساس خوشبختی ضروری باشد، اما کافی نیست.

و  نرودا  پابلو  شکسپیر،  آثار  دارم  دوست  من  که  ندارد  تعجبی 

ولی  بخوانم  را  شورمندانه  عشق  دربارۀ  براونینگ  برت  الیزابت 

همه  از  بهتر  سروانتس  دو  میگل  را  خودم  اسپانیایی  افسانۀ 

زبان  از  را  ترانه  این  ُدن کیشوت  در  وصف می کند. سروانتس 

قهرمان داستانش برای معشوقش، دولسینی می خواند:

کبوتر توبوزی آسمانی، دولسینی رویایی

تو هست و نیست من را برای خود می خواهی؛

تصویر تو همینجاست، حک شده در روح من؛

با هم یکی گشته ایم، یک روح در دو بدن.

این ترانه شدت عشق شورمندانه را به خوبی نشان می دهد. اما 

وقتی پای خوشبختی به میان آید، باید جلوی فردریش نیچه  یی 

سر تعظیم فرود آورد که شاعر نیست و می نویسد: »نبود عشق 

می آورد،  بار  به  ناخشنودی  از  سرشار  ازدواج هایی  که  نیست 

نیچه  است،  درست  می کند.«  چنین  که  است  دوستی  نبود 

هرگز ازدواج نکرد و گفته اند در سه بار خواستگاری از یک زن 

دست رد به سینه اش خورد )انگار، نیهیلیسم چندان هم جذاب 

نیست(. با این همه، حرف او درست است.

بهترین  بگذارم،  کنار  که  هم  را  مطالعات  و  داده ها  این  تمام 

شاهدی که دربارۀ شادی و عشق شورمندانه دارم زندگی خودم 

افسانه  یی  بادی  آسیاب  آن  در  از شمشیربازی  است. سه دهه 

باورنکردنی می گذرد و در این مدت، دولسینی من در روزهای 

خوب و بد بسیاری کنارم بوده است. با هم لذت می بریم و با هم 

می ترسیم؛ مثال می ترسیم یکی از سه فرزندمان کار احمقانه  یی 

خود  راه  شورمندانه  عشقی  دنبال  به  نمونه  برای  دهد،  انجام 

را  زندگی  بعدی  دهه های  امیدواریم  برود.  اروپا  به  و  بگیرد  را 

نیز با عشق و دوستی در کنار هم سپری کنیم. و دعا می کنم، 

چهرۀ زیبای او آخرین چیزی باشد که قبل از چشم بستن از این 

جهان می بینم: تصویر تو همین جاست، حک شده در روح من.

پی نوشت  

کسب و کار  مدرسۀ  استاد   )Arthur Brooks( بروکس  *ارتور 

دانشگاه هاروارد، عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ آتالنتیک و میزبان 

پادکست »هنر خوشبختی« است.

بنزما دوباره به تیم ملی دعوت شد
کریم بنزما پس از شش سال غیبت از تیم ملی، بار دیگر از سوی دیدیه دشان، رس مربی تیم ملی فرانسه دعوت شد و در رقابت های یورو برای 

خروس ها به میدان خواهد رفت.
آقای دشان از کریم بنزمان مهاجم رئال مادرید، پس از شش سال دوری به تیم ملی دعوت کرده است.

بنزما که از سال 2015 میالدی، به دلیل باج گیری از هم تیمی خود متئو والبوئنا، از حضور در تیم ملی محروم شده بود، اما این بار به دلیل درخشش 
بی نظیرش در ترکیب رئال مادرید بار دیگر به اردوی خروس ها دعوت شده است.

رس مربی تیم ملی فرانسه در کنار بنزما، 25بازیکن دیگر را نیز برای رقابت های یورو که تا کمرت از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، دعوت کرده و از 
میان این بازیکنان بهرتین ها راهی رقابت های یورو خواهند شد.

  عاشق شدن ممکن است 
شورانگیز باشد، اما به خودِی 

خود، کلید رسیدن به 
خوشبختی نیست. شاید 

دقیق تر آن باشد که بگوییم 
عاشق شدن هزینۀ اولیه  یی 

است که برای به 
دست آوردن خوشبختی 

می پردازیم: مرحله  یی 
شورانگیز، اما پرتنش که 
برای رسیدن به روابطی 

واقعا رضایت بخش باید آن 
را تحمل کنیم. عشق 

شورمندانه -دوره  یی که در 
عشق غرق می شویم- اغلب 

عنان مغز را در دست 
می گیرد، به گونه  یی که هم 

قادر است فرد را تا قلۀ 
غرور باال بکشد و هم او را 

در درۀ نومیدی بیفکند.

عشق شورمندانه شروع خوبی است، اما بدون ثبات راه به جایی نمی برد

امریکايـي سـناتورانو پـه یـوه پرانسـتې غونـډه کـې د امریـکا د دفـاع 

پوځـي چـارو مرسـتیال مـرش  د منځنـي ختیـځ د سـیايس  وزارت 

جـرنال ماتیـو ترولنجـر او د هنـد او ارام سـمندر هېوادونـو امنیتـي 

چـارو کـې د دفـاع وزیـر چارسـمبايل مرسـتیال ډېوېـډ هالْفـي نه له 

افغانسـتان د ځواکونـو د ایسـتلو پـه اړه پوښـتنې وکـړې.

پـه دې ناسـته کـې چـې د وسـله وال پـوځ کمیټه کې د پوښـتنې او 

ځـواب پـه بڼـه وشـوه سـناتورانو همداشـان د امریـکا پـر دفـاع وزارت 

نیوکـه وکـړه چې د افغانسـتان په چارو کې ښـکیل جـرناالن د ځواب 

لپـاره دې کمیټـې ته نـه ورلیږي.

د افغـان سـولې اسـتازی زملـی خلیلزاد هم پـه دې تړاو وربلل شـوی 

و.

دې غونـډه کـې د امریکا د کانګرېس د وسـله وال پوځ کمېټې غړي 

جـک رییـډ او د غونـډې مـرش ټینـګار وکـړ چـې امریـکا دې د افغـان 

ځواکونـو او حکومـت مالتـړ تـه دوام ورکړي چې د طالبانـو د بریدونو 

پر وړانـدې وپایېږي.

پـه ځـواب کـې د دفـاع وزیـر چارسـمبايل مرسـتیال ډېوېـډ هالْفـي 

بیـا د افغـان ځواکونـو د وړتیـا اطمینـان ورکـړ او زیاتـه یـې کـړه چې 

اوس دغـه ځواکونـه پـه یوازېتـوب هـم د مخالفانـو پـر وړانـدې جګړه 

پرمـخ بوولـی يش.

ده خپلـو خـربو کـې افغان پوځ وسـتایه او پـه وینا یـې دا ځواکونه »د 

اتالنـو پـه شـان له دښـمن رسه جګـړه کوي، هـره ورځ تلفـات ورکوي 

خـو بیـا والړ دی او افغانان دې پـرې وویاړي.«

د ځواکونو پر اېستلو اختالف

د امریـکا کانګرېـس لـه خـوا بلـل شـوې غونـډه کـې لـه افغانسـتان 

د ټولـو امریکایـي رستېـرو د وتلـو پـر څرنګـوايل ډېرې خربې وشـوې 

چـې پکـې یـوه اندازه اختـالف و او د افغانسـتان په تـړاو ځینې نورې 

اندېښـنې پکـې څرګندې شـوې.

پـه هغـو کـې د ژباړونکـو او لـه امریکایانـو رسه د کارکوونکـو مسـله 

وه، د افغـان پـوځ د وړتیـا، د طالبانـو بیـا واکمنېـدو، د افغـان ښـځو 

راتلونکـې، د امریکايـي وسـایلو او تجهیزاتـو اېسـتل، پـه سـیمه کې 

د امریـکا د اسـتخبارايت معلوماتـو د راټولولـو شـونتیا او د امریـکا 

لـه وتلـو وروسـته د افغانسـتان پـه مسـلو کـې ان د ایـران او چیـن د 

بـراليس کېـدو پـر شـونتیا خـربې وشـوې.

غونـډه کـې یـو شـمېر سـناتورانو د ولسـمرشجو بایـډن پـر پرېکـړه 

نیوکـه ځکـه کولـه چـې وايـي، داسـې ضامنتونـه نشـته چـې شـل 

کلنـې السـته راوړنـې لـه مینځـه الړې نـه يش.

خـو پـر مخالفـو نظرونـو رسبېـره د ډیموکـراټ سـناتور ټیـم کېـن پـه 

ګـدون ځینـې سـناتوران د ولسـمرش بایـډن د پرېکـړې پلویـان وو.

د جـو بایـډن د پرېکـړې لـه مخـې، د راتلونکـي سـپټمرب پـورې ټـول 

امریکايـي ځواکونـه لـه افغانسـتان وځي.

سـناتور جېـم  غـړي  یـوه  کمېټـې  پـوځ  وال  وسـله  د  کانګرېـس  د 

ینهـاف لـه دواړو مېلمنـو وپوښـتل چـې طالبانـو لـه امریـکا رسه پـر 

خپلـه هوکـړه څومـره عمـل کـړی؟

دواړو پوځـي چارواکـو ویـل چـې دې ډلـې تـر هوکـړې وروسـته پـر 

امریکايـي رستېـرو بریـد نـه دی کـړی.

افغانانو ته ویزې

ګـڼ شـمېر سـناتورانو د هغـو افغانانو پـر خوندیتابه او امریـکا ته یې 

پـر بیولـو ټینـګار وکړ چې لـه امریکايانـو رسه یې په ملکـي او پوځي 

ډګر کـې کار کړی دی.

ډېـری افغانانـو تـر دې وړاندې شـکایت کړی چې دوی تـه د کډوالۍ 

ځانګـړې ویـزه SIV کـې سـتونزې جـوړې شـوې، هغـه هم په داسـې 

حـال چـې امریکايـي رستېري تر سـپټمرب میاشـتې وځي.

دغـو ژباړونکـو پـه کابل، بلـخ او نـورو والیتونو کې مظاهـرې هم کړې 

دي او لـه امریـکا غواړي چې ویـزې ور کړي.

د ایوفْـا سـناتوره جـاين یرنـز هغـو افغـان ژباړونکـو تـه اندېښـمنه وه 

چـې ویـزې نـه ورکول کېـږي او په افغانسـتان کې یې ژونـد ته ګواښ 

دی. پېښ 

اغلـې یرنـز وویـل، پـه دې وروسـتیو کـې یـې واورېـدل چـې د یـوه 

افغـان ژباړونکـي د ویـزې غوښـتنلیک رد شـوی، نـو دې غـږ وکړ چې 

د بهرنیـو چـارو وزارت تـه دې وویـل يش چـې د هغـو افغـان نارینـه او 

ښـځو د ویـزې پـه برخـه کـې مرسـته وکـړي چـې خپـل ژونـد یـې په 

خطـر کـې اچولـی دی.

ښـاغيل هالْفـي ډاډ ورکـړ چـې وروسـته لـه دې چـې د ټولـو کسـانو 

هویتونـه او جزیـات د هغـه سیسـتم لـه مخـې چـې ورتـه یـې جـوړ 

کـړی معلـوم يش، دوی بـه د ځانګـړې کډوالـۍ ویزې د ورکـړې بهیر 

چټـک کـړي. د طالبانـو د ځواکمنېدو پـه صورت کې د افغان ښـځو 

د السـته راوړنـو پـر رس اندېښـنې څـو سـناتورانو څرګنـدې کـړې خو 

ښـاغيل هالْفـي ویـل دوی بـه د خپلـو مرسـتو یـوه برخـه د پخـوا پـه 

شـان د افغـان ښـځو د مالتړ او حقونـو خوندیتابه تـه ځانګړې کوي.

د تړلو دروازو تر شا خربې

د دفاعـي کمېټـې مېلمنـو ډېـرو پوښـتنو تـه ځانګـړی ځـواب نـه 

درلـود او نـه هـم دې تـه چې لـه افغانسـتانه په اوسـني وضعیت کې 

وتلـو رسه بـه امریـکا ته پـه راتلونکې کـې څه ډول خطـر متوجه وي.

دواړو ډېـری پوښـتنې پرېښـودې چـې د بنـدو دروازو تـر شـا غونـډه 

کـې ورتـه ځـواب ووايـي او د جـو بایـډن لـه هامغه مشـهور سیاسـته 

یـې کار اخیسـته چـې ویـيل یـې ول، اوس نـور خطرونـه د نـړۍ پـه 

نـورو برخـو کـې امریـکا تـه ګـواښ پېښـوي، نـو ځکه لـه افغانسـتان 

وتـل سـمه پرېکـړه ده.

علنـي  لـه  وروسـته  والـو ځواکونـو کمېټـه  د سـنا جرګـې د وسـله 

غونـډې، د تړلـو ورو ترشـا غونـډې تـه الړه چـې بحث تـه دوام ورکړي.

لـه 2۰۱۷ کالـه دغـې کمېټې د افغانسـتان په اړه کومـه علني غونډه 

نـه ده درلودلـې او د بنـدو دروازو ترشـا وروسـتۍ غونـډه یـې په 2۰۱9 

کال کـې وه. »بی بی سـی«

»افغان ځواکونه اوس یوازې هم له 
مخالفانو رسه جګړه کولی يش«


