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تاکید مجدد سازمان ملل
بر تامین آتشبس
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با گذشت 20سال ،کابل پایتخت یک
کشور فقیر و آشفته است

رییسجمهور خطاب به خلیلزاد:
سراغ هر دروازه نروید ،تنها وثیقۀ ملی ما قانون اساسی است

7

پیرنگوالگوهایروایی

کیـکاوس بـه جنـگ دیـو سـپید مـیرود .در جنگ با
او شکسـت میخورد و در سـیاهچالی اسـیر میشـود.
پنهانـی بـه پهلـوان زال پیـام میفرسـتد و زال فرزندش
رسـتم را مامـور میکنـد که کیـکاوس را نجـات دهد.
رسـتم بـه همـراه اسـب تنومنـدش بـه نـام رخـش عازم
کوههـای مازنـدران میشـود.. .

رییسجمهور غنی ،روز شنبه (16حوت) دور هفدهم تقنینی مجلس نمایندگان را افتتاح کرد و در مراسم افتتاحیه این مجلس افزود که
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای مردم و دولت یک اصل غیر قابل معامله میباشد .غنی تاکید کرد که آماده است در خصوص
برگزاری انتخابات آزاد ،شفاف و سراسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند« .در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم میتوانیم
صحبت کنیم و به نتیجه برسیم ».به گفتۀ رییسجمهور ،هیچ فردی نمیتواند در خصوص انحالل نهادهای کنونی که در قانون اساسی
صراحت دارد ،تصمیم بگیرد.
3

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

آتشسوزی شدید در گمرک
والیت فراه
2

زملي خلیلزاد د ولسمرش بایډن
واکمنۍ کې له طالبانو رسه خپله
لومړۍ ناسته کړې
2

غنی:انتقالقدرتازطریقانتخابات
یکاصلغیرقابلمعاملهاست
2

تروریکرییسسارنوالیدرهلمند
4

2

دیکتاتوران از جهان بیخبر
2

درختانبهمثابهریههایشهر

درختان از گذشته تاکنون در زندگی
انسانها موثر بودهاند از پناهی در گرمای
تابستان و باال رفنت از آن برای فرار از حملۀ
حیوانات وحشی گرفته تا امروز که بهعنوان
ریههای تنفسی زمین شناخته میشوند.
در بحث شـهر و شهرسـازی هـم این موضوع
از اهمیـت ویژهیـی برخـوردار اسـت .درختـان
علاوه بـر موثر بودن در پیشـگیری از بسـیاری
از مشـکالت زیسـتمحیطی و بیامریهـای
تنفسـی بـا لطافت...
7

بیکفایتی پیمانکار دو هوتل؛ بربادی بیش از 84میلیون دالر

سیگار ،مفتش ویژه در امر بازسازی افغانستان صبح روز 5مارچ توییت کرد که پیامنکار هوتل کابل و هوتل گرند رزیدنس 84.8میلیون دالری ،چنان بیکفایت عمل کردند
که ساختامنها هرگز به امتام نرسیدند و پس از آن خرابتر شدند؛ زیرا ناقص بودن منای خارجی باعث شد دیوارهای داخلی در معرض محیط بیرونی قرار گیرند .سفارت
ایاالت متحده حکم خرابی این هوتلها را صادر کرد و آنها را برای ورود ،غیر ایمن اعالم کرد.

انتقالپیکرجرنالعظیمی
به کابل

راه مدنیت :پیکر جرنال نبی عظیمی ،معاون
اسبق وزارت دفاع ملی روز شنبه (16حوت) در
یک ترشیفات ویژه به کابل انتقال داده شد.
وزارت دفاع ملی عرص شنبه در اعالمیهیی گفته که
پیکر جرنال نبی عظیمی با حضور محمدیاسین
ضیا ،لویدرستیز وزارت دفاع ملی از اوزبیکستان
به کابل در شفاخانۀ رسدار محمدداود خان انتقال
داده شده است.

در اعالمیۀ وزارت دفاع ملی آمده که قرار است،
امروز یکشنبه (17حوت) پیکر عظیمی در یک
مراسم خاص نظامی با حضور مقامهای ارشد
وزارت دفاع ملی ،جرناالن ،افرسان و اعضای
خانوادۀ عظیمی در کابل به خاک سپرده شود.
طبق اعالمیۀ این وزارت ،براساس هدایت
لویدرستیز وزارت دفاع ملی ،یک کمیسیون
خاص بهمنظور تشییع جنازه و برگزاری مراسم
خاکسپاری سرتجرنال «نبی عظیمی» تعیین
شده است.
نزدیکان نبیعظیمی گفتهاند که او سکتۀ مغزی
کرده بود و در شفاخانۀ در اوزبیکستان جان
باخت .عظیمی از فرماندهان پیشین اردوی
افغانستان که در تحوالت قبل از حاکمیت طالبان
در این کشور نقشی پررنگ داشت ،در سن 78
سالگی درگذشت.
با این همه ،نبی عظیمی در تحوالت سیاسی این
کشور در زمان دولتهای چپگرا و همچنین زمان
«مجاهدین» نقش بارزی داشت .در شانزدهم
حوت سال  1368خورشیدی ،شهنواز تنی ،وزیر
دفاع پیشین و از افراد بلندپایۀ حزب خلق در برابر
نجیبالله رییسجمهوری از جناح پرچم همین
حزب اقدام به کودتا منود.
نبی عظیمیکه فرماندهی نربد علیه این
کودتاچیان را به عهده داشت ،در کتاب خود بهنام
«اردو و سیاست» نوشته که در این کودتا ارتش به
دو قسمت تقسیم شده بود که بخشی از آن به نفع
شهنواز تنی میجنگید و یک بخش دیگر از دولت
برحال دفاع میکرد.
***

آتشسوزی شدید در
گمرک والیت فراه
راه مدنیت :مقامهای محلی والیت فراه
میگویند که در گمرک «شیخ ابونرص فراهی»
این والیت آتشسوزی شدیدی صورت گرفته
است.
تاجمحمد جاهد؛ والی فراه به رسانهها با تایید
این رویداد ،آتشسوزی در این گمرک را شدید
عنوان کرد و افزود که امکانات کافی برای مهار
این آتشسوزی وجود ندارد.
والی فراه همچنان گفت که چهار ذخیرهگاه
مواد نفتی و گاز در گمرک ابونرص فراهی آتش
گرفته است و تیمهای موجود آتشنشانی حدود
 50درصد آتشسوزی را مهار کردهاند.
به گفتۀ جاهد ،از ایران برای مهار آتشسوزی
کمک خواسته شده و تیمهای آتشنشانی آن
کشور در گمرک مستقر میشوند.
والی فراه همچنان در صحبتهای خود ادامه
داد که وسایط نقلیه به ساحه امن منتقل شده
است تا جلو افزایش خسارات گرفته شود.
در جریان دو هفته اخیر ،این دومینبار است که
در گمرکات افغانستان آتشسوزی رخ میدهد.
گفتنی است ،در ۲۵دلو ماه گذشته ،آتشسوزی
بزرگی در گمرک اسالمقلعه والیت هرات رخ داد
و بر اساس گزارشهای منترششده ،بیش از
۱۰۰میلیون دالر امریکایی در این آتشسوزی
به واردکنندگان کاالهای تجارتی خساره وارد
شده است .مسووالن محلی هرات در نخستین
ساعات آتشسوزی اسالمقلعه اعالم کرده بودند
که امکانات مورد نیاز برای مهار این آتشسوزی
وجود ندارد و به همین دلیل ،از ایران کمک
خواسته شد.
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تاکید مجدد سازمان ملل بر تامین آتشبس
راه مدنیت :منایندۀ ویژه رسمنشی سازمان
مللمتحد در کابل در دیدار با وزیرخارجه
افغانستان ،بار دیگر به کاهش خشونتها و تامین
آتشبس در این کشور تاکید کرد.
وزارت خارجه افغانستان عرص شنبه (16حوت)
در اعالمیهیی گفت که حنیف امتر ،وزیرخارجه
در دیدار با منایندۀ ویژه سازمان مللمتحد در
افغانستان پیرامون روند گفتگوهای صلح ،کاهش
خشونتها ،تامین آتشبس و عدم استفاده از خاک
افغانستان توسط گروههای تروریستی بحث و
گفتگو کرده است.
حنیف امتر در این دیدار افزوده که اجامع منطقهیی
در خصوص رسیدن به راه حل سیاسی که
تضمینکنندۀ صلح پایدار باشد ،رو به افزایش است.
از سویی هم ،دبورا لیونز مناینده ویژه رسمنشی
سازمان مللمتحد در افغانستان ،نقش کشورهای
منطقه وجامعۀجهانی را در تامین صلح پایدار حیاتی
خوانده و از تالشهای دوامدار سازمان ملل برای

گسرتش اجامع منطقهیی و جهان اطمینان داد.
در اعالمیۀ وزارت خارجه آمده است« :دو طرف
همچنان تطبیق قطعنامۀ  2513شورای امنیت
سازمان مللمتحد را برای کاهش خشونتها ،تامین
آتشبس ،عدم استفاده از خاک افغانستان توسط
تروریستان ،پیگیری مذاکرات معنادار ،دستیابی به
راه حل مساملتآمیز ،تامین و تضمین صلح پایدار در
افغانستان مهم و بااهمیت خواندند».

مناینده ویژۀ سازمان مللمتحد در افغانستان در
حالی پیرامون روند گفتگوهای صلح با وزیرخارجۀ
افغانستان گفتگو میکند که در این اواخر زملی
خلیلزاد فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان
با طرح تازه به کابل آمد.
آقای خلیلزاد به رهربان سیاسی افغانستان تاکید
کرده که روند جاری گفتگوهای صلح هم در محتوا و
هم در شکل باید تغییر کند .در واکنش به این طرح
خلیلزاد ،رییسجمهور غنی در مراسم گشایش
شورای ملی افزود که هر نهادی میتواند خواب و
خیالی را در کاغذ بنویسد و برای افغانستان توصیه
کند که این کاغذها در گذشته نوشته شده ،درحال
حارض هم نوشته میشود و در آینده هم نوشته خواهد
شد ،اما بر اساس وثیقۀ ملی که قانون اساسی است،
عمل خواهد شد.
به گفتۀ رییسجمهور ،انتقال قدرت فقط از طریق
برگزاری انتخابات ممکن است و این اصل هرگز قابل
معاملهنیست.

د دهلې بند پر وړاندې خنډونه لیرې شوي ،دجوړېدو چارې یې ژر پیلېږي

کندهـار کـي ځايـي چارواکـي وایـي د
دهلـې بنـد پـروژې پـر وړانـدې ټـول هغـه
خنډونـه لیـرې شـوي ،چـې د دې پـروژې د
پراختیایي پالن مخه یې نیولې وه.
تـر ټولـو لـوی خنـډ د هغـو لسـګونو کلیـو او
زرګونـو جرېبـه کرنیـزو ځمکـو اسـتمالک او د
بدیلـې ځمکـې مونـدل وو.
د دې پـروژې د پلي کېـدو لپـاره د اسـیا
پرمختیایـي بانـک او نړیـوال بانـک د
۶۰۰میلیـون ډالـرو د مرسـتې اعلان کـړی او
متـه کېـږي ،چـې د روان ۲۰۲۱کال نیامیـي
کـې بـه د پـروژې عملي چـارې پیـل يش.
د چارواکـو پـه خبره ،د دې پـروژې پـه پلي
کېـدو بـه د اوبـو د زېرمه کولو وړتیـا درې برابره
لـوړه او پـر مـټ بـه یـې زرګونـه جرېبـه تـازه
ځمکـې خـړويب يش.
د کندهـار د ډنـډ ولسـوالۍ اوسـېدونکی
محبـوب لـه څلوېښـت متره ژورې څـاه پـه
ډیـزيل ماشـین اوبـه راپورته کـوي او پر ځمکه
یـې لګـوي.
محبـوب ،چـې پـر لـس جرېبـه ځمکـه یـې په
دې متـه للمـي غنـم کـريل ،چـې ورښـت بـه
ويش ،خـو هغـه وایـي د وچ اوبـۍ لـه کبله یې

کارېزونـه وچ او اوس اړ دی پـه برمـه یې خړوبه
کړي.
ډنـډ د کندهـار لـه هغـو اووو ولسـوالیو یـوه ده
چـې اوسـېدونکي یـې خپيل کرنیـزې ځمکې
د دهلـې بنـد پـه اوبو او یـا کارېزونـو خړوبوي.
ددې ولسـوالۍ اوسـېدونکي وایـي کارېزونه او
ویـايل یـې د دهلـې بنـد پـه اوبـو ابـادي وې،
خـو وروسـتیو کلونـو کـې یـې کارېزونـه وچ
شـوي او تـر ځمکـې النـدې اوبـه هـم مـخ پـه
کښـته کېـدو دي.
د همـدې ولسـوالۍ اوسـېدونکی ملـک
توریالـی وایـي پخـوا بـه یـې کال کـې یوولس
میاشـتې اوبـه درلـودې او درې فصلـه بـه یـې
کرنـه کولـه:
«چـې کال آبـاد وي شـپږ میاشـتې اوبه لـرو او
کـه کال ناآبـاده وي لکـه اوس هېـڅ اوبـه نـه
لـرو ټـول په ماشـین خړوبېږي ،چـې اخره ورځ
حسـاب وکـړو هغه د مـزدور ،تخـم  ،تراکټور او
بزګـر لګښـت واللـه که جـوړوي».
افغـان حکومـت نـژدې یوه لسـیزه کېږي ،چې
د دهلـې بنـد د پراختیایـي پلان د پلې کېدو
خبرې او ژمنـې کـوي .د هېـواد په کچـه دغه
ستر بند ،چـې ۶۵کالـه وړاندې یـوازې د اوبو

زېرمـه کولو لپاره جوړ شـوی و ،د پراختیایي
پلان پـه پلـې کېـدو رسه به یـې نه یـوازې د
اوبـو د زېرمـه کولـو وړتیـا لـوړه يش ،بلکې د
برېښـنا د تولیـد برخـه کـې بـه هم تـرې کار
واخیستل يش.
د کندهـار سـیندیزې حـوزې مشر انجنیـر
توریالـی محبـويب وایـي د دهلـې بنـد د
پراختیایـي پلان پـر وړانـدې تـر ټولـو لـوی
خنـډ د  ۶۴لویـو او کوچنیـو کلیـو او ۱۷زره
جرېبـه کرنیـزو ځمکـو د اسـتمالک موضوع
وه.
د ښـاغيل محبـويب پـه خبره ،دا سـتونزه
هـواره شـوې او د ده پـه ټکـو د دهلـې بنـد
د ارتفـاع لوړولـو او د برېښـنا د تولیـد لپاره د
توربیـن لګولـو عميل چـارې بـه د روان کال
پـه نیامیـي کـي پیـل يش.
محبـويب وایـي «کـه زمـوږ د اوبـه زېرمـه تـر
۱۰۰۰میلیـون مرتمکعـب زیاتـې يش یعنـې
د کاسـې ارتفـاع دیارلـس متره نوره لـوړه يش
اوسـمهال ۱۰۰۰هکټاره ځمکـه خړوبوي هغه
مهـال بـه ۲۵۰زره هکټـاره ځمکـې د خړبولـو
وړتیـا ولـري ».نوموړي همـداراز وایي که د اوبو
لګولـو برخـه کې کومـې برنامې ،چـې پام کي
دي عملي يش یعنـې د اوبه خـور لپاره قطري
سیسـتم یـا  Drip irrigation systemجـوړ
يش بیـا نـو ۳۵۰زره هکټاره ځمکـه خړوبوالی
يش .دغـه پـروژه کـې د اوبـو لګولو د سیسـټم
رغول او کندهار ښـار ته د چښـاک اوبو رسـولو
برخـې هـم شـاملې دي ،چـې دمګـړۍ یـې
عملي چـارې روانـې دي .
دهلـې بند له کندهار ښـاره ٤٠کيلومرته لرې
په شـاوليکوټ ولسـوالۍ کې ٦۵کالـه وړاندې
د امريـکا د متحـده اياالتـو پـه مـايل لګښـت
جوړ شـوى دى .دغه بند پخـوا د ۵۰۰میلیونه
متره مکعبـه اوبـو د زېرمـه کولـو وړتیـا لرلـه،
خـو اوس یـې کاسـه پـه سـلو کـې  ۴۰لـه خړو
ډکـه شـوې او د اوبـو د زېرمـه کولـو کچـه یـې
۳۰۰میلیونـه متره مکعبه ته راټيټه شـوې ده.
بیبیسـی.

تروریکرییسسارنوالیدرهلمند
راه مدنیـت :سـیدمحمود سـادات ،رییـس
سـارنوالی مبـارزه بـا جرایم علیه امنیـت داخلی
و خارجـی والیـت هلمند ،روز شـنبه (16حوت)
در نتیجـۀ یـک انفجـار ،همـراه بـا محافظـش
جان باخت.
نبـی الهـام ،والـی هلمند بـه رسـانهها گفت که
رییـس سـارنوالی مبـارزه بـا جرایم علیـه امنیت
داخلـی و خارجـی ایـن والیـت در اثـر انفجـار
موتـر مببگـذاری شـده جـان باختـه اسـت.
ایـن انفجـار در حـوزۀ اول شـهر لشـکرگاه در
نزدیکـی فرماندهـی پولیـس والیـت هلمنـد
رخ داده و افـزون بـر جـان باختن سـیدمحمود
سـادات ،هشـت نفـر دیگـر بـه شـمول یـک زن
زخمـی شـدهاند.
گـروه طالبان مسـوولیت این انفجـار را به عهده

نگرفته اسـت .از سـویی هم ،لویسارنوالی
افغانسـتان در واکنش به ترور سـیدمحمود
سـادات ،گفتـه کـه او بیـش از ده سـال
در مربوطـات لویسـارنوالی در والیـات
مختلـف در راسـتای حاکمیـت قانـون و
تامیـن عدالـت صادقانـه اجـرای وظیفـه
منـوده و خدمات مانـدگاری از خود برجای
گذاشـته اسـت.
لویسـارنوالی بـا نشر اعالمیهیـی ،انجـام
چنیـن جنایـات را دشـمنی بـا انسـانیت و
عدالـت دانسـته ،تاکیـد ورزیـد کـه چنیـن
اعمال ددمنشـانه ،کوچکتریـن خللـی را
بـر ارادۀ اسـتوار و انجـام رسـالت ایـن اداره
در امـر تامیـن عدالـت و حاکمیـت قانـون وارد
نخواهـد کـرد .ایـن نهـاد از نهادهـای کشـفی

خواسـت کـه بـرای شناسـایی و بازداشـت
عاملان ایـن رویـداد اقـدام منـوده و موضـوع را
تحـت بررسـی جـدی قـرار دهنـد.

زملي خلیلزاد د ولسمرش بایډن
واکمنۍ کې له طالبانو رسه
خپله لومړۍ ناسته کړې
د افغانســتان د ســولې پروســې لپــاره د
امریــکا د بهرنیــو چــارو وزارت ځانګــړي
اســتازي زملــي خلیلــزاد د کابــل تــر ســفر
وروســته دوحــه کــې د طالبانــو لــه اســتازو رسه
کتيل دي.
دا د جــو بایــډن پــه اداره کــې لــه طالبانــو
رسه د ښــاغيل خلیلــزاد لومــړۍ لیدنــه ده .د
طالبانــو د قطــر ســیايس دفــر ویانــد ډاکــر
نعیــم پــر خپــل ټویټــر لیــکيل« :پــه ناســته کې
دواړو لوريــو د دوحــې توافقنامــې تــه خپلــه
ژمنتيــا وښــوده .او د پــوره عمــي کېــدو پــه اړه
يــې خــرې وشــوې .همــدا ډول د افغانســتان
پــه روان وضعيــت او د بــن االفغــاين مذاكراتــو
د روان بهــر د چټکتيــا او اغېزمنتيــا پــه اړه
بحثونــه تــر رسه شــول».
زملــي خلیلــزاد رسه پــه دغــه ســفر او لیدنــه
کــې افغانســتان کــې د ناټــو او امریکايــي
ځواکونــو عمومــي قومنــدان جــرال ســکاټ
مېلــر هــم ملګــری دی.
د افغانســتان د ســولې پروســې لپــاره د امریــکا
ځانګــړي اســتازي زملــي خلیلــزاد تــر قطــر
وړانــدې کابــل کــې د افغــان حکومــت لــه
یــو شــمېر چارواکــو ،د ســیايس ګوندونــو لــه
مرشانــو ،سیاســونو او د مــدين ټولنــې لــه غــړو
رسه هــم ناســتې او خــرې کــړې وې.
هغــه د دغــو لیدونــو پــر مهــال لــه افغــان
حکومــت او نــورو خــواو رسه د روان کړکېــچ
د حــل لپــاره د ســولې د انتقــايل یــا ګــډ
حکومــت طرحــه رشیکــه کــړې ده.
دا طرحــه د افغــان حکومــت د مرشانــو لــه
غربګــون رسه مخامــخ شــوې.
پــه دې لــړ کــې د افغــان ولســمرش دویــم
مرســتیال رسور دانــش تېــره پنجشــنبه کابــل
کــې یــوې غونــډې تــه ويــي و ،هېــڅ طرحــه
بایــد د افغــان دولــت پــه غیــاب کــې مطــرح
نــه يش او پــه هــره طرحــه کــې بایــد د نظــام
او د افغانســتان د اســايس قانــون خوندیتــوب
مطــرح وي.
پخپلــه ولســمرش محمــد ارشف غنــي هــم
شــنبه ورځ د مــي شــورا د درېیــم تقنینــي
کال د اوولســمې کاري دورې د پرانیســتې
پــر مهــال وویــل چــې د واک لېــږد یــوازې لــه
دېموکراتیکــو الرو ممکــن دی.
هغــه وویــل کــه طالبــان وغــواړي تــر وخــت
وړانــدې ټاکنــې وررسه کــوي او دا ټاکنــې بــه د
ده پــه وینــا د نړیوالــې ټولنــې تــر څــار النــدې
پــه روڼ او عادالنــه ډول تــررسه يش.
دا پــه داســې حــال کــې ده چــې رپوټونــه
وايــي ښــاغيل خلیلــزاد د دې طرحــې د
عمــي کېــدو او د افغانســتان د راتلونکــې پــه
اړه پــه اســتانبول کــې د یــوې غونــډې جوړولــو
وړاندیــز کــړی دی.
تــازه وال ســټریټ ژورنــال ورځپاڼــې هــم یــوه
لیکنــه کــې د افغــان او امریکايــي چارواکــو پــه

حوالــه لیــکيل چــې زملــي خلیلــزاد د کابــل
د وروســتي ســفر پــر مهــال د یــوه لنډمهالــه
حکومــت د جوړېــدو لپــاره د  ۲۰۰۱کال
بُــن کنفرانــس تــه د یــوه ورتــه کنفرانــس د
جوړېــدو وړاندیــز کــړی دی.
پــه دې لیکنــه کــې راغــي چــې امریکایــان
دوحــه کــې د بیــن االفغــاين مذاکراتــو لــه پــڅ
بهیــر ناراضــه دي نــو ځکــه یــې دغــه طرحــه
رامختــه کــړې ده .عکــس رسچینــهWJ،
وال ســټریټ ژورنــال لیکــي چــې دغــه طرحــه
افغانســتان کېــد څــه نــورې مــودې لپــاره د
امریــکا د پوځــي حضــور لــه غځېــدو رسه هــم
مرســته کــوي.
واشــنګټن او د ناټــو متحــدان یــې وايــي چې د
افغانســتان اوســنی وضعیــت او رشایــط د دوی
د پوځــي حضــور پــای تــه ســم نــه دي او کــه
دوی وځــي دا اندېښــنه شــته چــې افغانســتان
یــو ځــل بیــا د ترهګــرو پــه ځالــه واوړي.
دوی لــه دې هــم اندیښــنه څرګنــدوين چــې
طالبــان بــه پــه دې صــورت کــې د زور لــه الرې
واک تــه د رســېدو هڅــه وکــړي.
خــو دا پــه داســې حــال کــې ده چــې
امریــکا طالبانــو رسه د دوحــې تــړون کــې
پرېکــړه کــړې چــې ټــول بهــرين ځواکونــه
بــه تــر راتلونکــې مــی میاشــتې وړانــدې لــه
افغانســتان څخــه وځــي.
طالبانــو دا نــه دي ویــي چــې ایــا زملــي
خلیلــزاد لــه دوی رسه هــم د ګــډ موقــت
حکومــت طرحــه رشیکــه کــړې کــه نــه؟
خــو دې ډلــې پــه وار وار ټینــګار کــړی چــې
واشــنګټن بایــد د دوحــې پــر هوکــړه عمــل
وکــړي او خپــل ځواکونــه پــه ټاکلــې مــوده
کــې وبــايس.
بیبیسی.

خان :افغانستان صلحآمیز برای موفقیت سازمان اکو حیاتی است

عمران خان ،نخستوزیر پاکستان در جلسه افتتاحیه اجالس مجازی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت که روند صلح در افغانستان برای موفقیت چنین ادغام فزیکی در منطقه بسیار مهم است .او اظهار داشت:
«من امیدوارم که روند موفقیتآمیز مذاکرات بیناالفغانی ،منجر به صلح و امنیت پایدار در افغانستان شود ».نخستوزیر پاکستان هنگام سخرنانی در این اجالس ،به کشورهای عضو اکو پیشنهاد ایجاد یک شبکه
حملونقل یکپارچه را برای تسهیل تجارت درون اکو و بهعنوان راهی برای تجارت بین اقتصادهای بزرگ ارایه داد .خان در این اجالس همچنین درباره تاثیرات اقتصادی گسرتش کرونا بر کشورها توضیحاتی ارایه داد و
گفت صلح و ثبات افغانستان می تواند در بهبودی وضعیت اقتصادی تاثیرگذار باشد.
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رییسجمهور خطاب به خلیلزاد:

رساغ هر دروازه نروید ،تنها وثیقۀ ملی ما قانون اساسی است
راه مدنیت :رییسجمهور غنی در مراسـم گشـایش
سـال سـوم دوره هفدهـم تقنینـی مجلـس مناینـدگان
میگویـد کـه اقتدار سیاسـی در افغانسـتان یـک دروازه
و یـک کلیـد دارد کـه آن رای آزاد مـردم اسـت و انتقـال
قـدرت از طریـق انتخابـات یـک اصـل غیرقابـل معاملـه
است.
رییسجمهـور غنـی ،روز شـنبه (16حـوت) دور هفدهم
تقنینـی مجلـس مناینـدگان را افتتـاح کرد و در مراسـم
افتتاحیـه ایـن مجلس افـزود که انتقال قـدرت از طریق
انتخابـات بـرای مـردم و دولـت یـک اصـل غیـر قابـل
معاملـه میباشـد.
غنـی تاکیـد کـرد کـه آمـاده اسـت در خصـوص برگزاری
انتخابـات آزاد ،شـفاف و رسارسی تحت مدیریت جامعه
جهانـی بحـث کنـد« .در مورد تاریـخ برگـزاری انتخابات
هـم میتوانیـم صحبـت کنیم و بـه نتیجه برسـیم».
بـه گفتـۀ رییسجمهـور ،هیـچ فـردی منیتوانـد در
خصـوص انحلال نهادهـای کنونـی کـه در قانـون
اساسـی رصاحـت دارد ،تصمیـم بگیـرد.
واکنش به طرح حکومت مشارکتی
آقـای غنـی در واکنـش بـه بگومگوهـا مبنـی بـر طـرح
ایجـاد حکومـت مشـارکتی در افغانسـتان ،آن را خـواب
و خیـال دانسـت و افزود«:بـه کسـانیکه بـرای رسـیدن
بـه قـدرت بـه ایـن و آن دروازه میرونـد برادرانـه توصیـه
میکنـم کـه اقتـدار سیاسـی در افغانسـتان یـک دروازه
و یـک کلیـد دارد و آن رای آزاد مـردم افغانسـتان اسـت.
ایـن دروازه را تنهـا مردم افغانسـتان میتواننـد از طریق
رای خـود بـه رویتـان بـاز کننـد ،بنابرایـن بـه قانـون
اساسـی و جمهوریـت متعهـد باشـید».

حامد علمی

او بـه وضـوح بیـان کـرد« :هـر نهـادی میتوانـد خیـال و
خوابـی را در کاغـذی بنویسـد و بـرای افغانسـتان توصیـه
کنـد .ایـن کاغذهـا هـم در گذشـته نوشـته شـده ،هـم در
حـال نوشـته میشـود و هم در آینده نوشـته خواهد شـد،
امـا بـر اسـاس وثیقـه ملـی کـه قانـون اساسـی ماسـت،
عمـل خواهیـم کـرد .هیـچ کسـی منیتوانـد در مـورد
انحلال نهادهایـی کـه در قانـون اساسـی آمـده ،تصمیـم
بگیـرد .شـورای ملـی ،قانونی اساسـی و متامـی نهادهای
ملـی بـه جـای خـود خواهـد ماند».
طـرح تـازه حکومـت مشـارکتی موضوعـی اسـت کـه بـار
دیگـر پـس از آخریـن سـفر خلیـلزاد بـه کابـل بـر رس

زبانهـا افتـاده اسـت .خلیـلزاد در دیـدار بـا شماری از
رهبران سیاسـی تاکیـد کرده کـه روند صلح افغانسـتان تغییر
کنـد.
رییسجمهـور در سـخرنانی خـود در مجلـس مناینـدگان
تاکیـد کـرد کـه اجماع در سـطح ملـی ،منطقهیـی و جهـان
در مـورد رونـد صلـح ایـن کشـور بینظیـر اسـت و او همچنان
ادامـه داد کـه حکومـت در حـال حـارض بـا حکومـت جدیـد
امریـکا ،ناتـو و کشـورهای منطقـه متـاس دوامـدار دارد تا این
اجماع بیشتر از پیـش تقویـت و پشـتیبانی شـود.
او بـا ابـراز نگرانـی پـس از رونـد گفتگوهـای صلـح افـزود کـه

دیکتاتورانازجهانبیخرب

در کتـاب دیکتاتورهـا بیامرنـد نوشـتۀ آنتـون نویامیر آمده
کـه براسـاس مـدارک پزشـکی ،اسـناد و گزارشهای مسـتند
تجزیـه و تحلیل شـده دربارۀ سـه چهرۀ تاریخـی یعنی ناپلیون
بناپـارت فرانسـوی ،آدولـف هتلـر آملانـی و جـوزف اسـتالین
شـوروی ایـن سـه شـخصیت خارقالعـاده ،علیرغـم
تفاوتهـای فـراوان ،در یـک مـورد معیـن کاملا شـبیه هـم
هستند.
متـام ایـن افـراد علیرغـم نبـوغ ذاتـی و تواناییهـای ذهنـی
خارقالعـاده خـود ،از درک یکـی از اساسـیترین اصـول
حاکـم بـر جوامـع بشری عبـارت از انسـان منیتوانـد خـدا
باشـد  ،عاجزنـد .هیـچ کـس منیتوانـد تودههـای انسـانی را
بـه غـل و زنجیـر بکشـد ،بـه جـای آنهـا فکـر کنـد ،بـرای آنهـا
تصمیـم بگیـرد و رسنوشـت آنهـا را بازیچـۀ دسـت خـود قـرار
دهـد .عاقبـت چنیـن رویهیی جـز شکسـت و رسنگونی چیزی
نیسـت.
بـه همیـن ترتیـب از یوهانـا آرنـت؛ تاریخنـگار امریکایـی
جرمنیاالصـل نقـل قـول اسـت کـه گفتـه در نظامهـای
دیکتاتـوری ،همـه چیز حتـی پانزده دقیقه پیش از فروپاشـی،
خـوب بـه نظـر میرسـد.
اگـر بـه ایـن دو نظریـه یـک نـگاه گـذرا انداختـه شـود و نقـل
قولهـای حداقـل سـه رییسجمهـور پیشـین کشـور خـود و
اشـخاص نزدیـک بـه آنهـا را مـرور کنیـم میتوانیـم نظریـه را
تبییـن منـوده و یافتههـای جالـب را بازگـو کنیـم.
روز پنجشـنبه  ۷ثـور  ۱۳۵۷جلسـه وزرا در ارگ ریاسـت
جمهـوری زیـر نظـر محمـد داوود خـان جریـان داشـت کـه
حوالـی سـاعت ده قبـل از ظهـر آواز فیـر تانـک شـنیده شـد.
رییسجمهـور محمـد داوود از جنرال حیـدر رسـولی؛ وزیـر
دفـاع آن زمـان پرسـید کـه گـپ از چـه قـرار اسـت؟
رسـولی گفـت کـه تطبیقات نظامی اسـت و قطعـات اردوی ما
گاهگاهـی دسـت بـه چنیـن مانورهـا میزننـد .محمـد داوود
بـه اعضـای کابینـهاش اطمینـان داده تـا بـا خیـال راحـت بـه

جلسـه ادامـه دهند ،امـا بعد از اینکه گلوله به سـاختامنهای
اطـراف اصابـت کـرد رییسجمهـور به همـکاران خویش گفت
اگـر کسـی میخواهـد بـرود میتواند بـرود مانعی نـدارد و اگر
کسـی ماندنـی اسـت بـا ما باشـد گپ خاص نیسـت.
عدهیـی از وزرا بـه مسـجد ارگ رفتنـد و باالخـره بعـد از یـک
شـبانهروز جنـگ و درگیری ،زمانی که کودتاچیـان به قومانده
امامالدیـن و اسـدالله رسوری داخـل قصر گلخانـه شـده از
محمد داوود خواسـتند تا تسلیم شود ،رییسجمهور از ایشان
پرسـید که کی هسـتند و به کی تسـلیم شـود؟  ...کودتاچیان
آتـش گشـودند و وی را با متـام اعضای خانـوادهاش در دهلیز
منـزل اول و سـالون دسـت راسـت آن قرص تیربـاران منودند.
بـه روز پنجشـنبه  ۶جـدی  ۱۳۵۸حوالـی شـام بـاالی قصر
تپـه تاجبیـگ کـه قصر ریاسـت جمهـوری بـود ،فیـر شـد.
حفیظاللـه امیـن رییسجمهـور وقـت بـه جانـداد خـان؛
قومانـدان گارد خویش دسـتور داد تا ببینـد کی فیر میکند؟
جانـداد بـاالی بـام قصر برآمـد و بـه زودی برگشـته بـه
رییسجمهـور گفـت کـه این طور معلوم میشـود فیـر از طرف
روسهـا باشـد .حفیظاللـه امیـن بـا قاطعیـت گفـت کـه نـه و
بـاالی جانـداد قهـر شـد کـه معلومـات دقیـق آورده نتوانسـته
اسـت.
بیـوه حفیظاللـه امیـن میگویـد کـه امیـن صاحـب در پاسـخ
بـه او به خاطر آسـوده گفت که قشـون شـوروی اکنـون در این
جاسـت .مـن همیشـه برایتان میگفتـم که همسـایۀ بزرگ ما
هیـچگاه در روز بـد مـا را تنهـا منیگـذارد .اکنـون همـه چیـز
طـور عالـی پیـش مـیرود مـن هـر روز از طریـق تلیفـون بـا
رفیـق گرومیکـو ارتبـاط میگیـرم و بـا هـم دربارۀ اینکـه چطور
بـرای جهانیـان کمکهای نظامـی اتحاد شـوروی را در جنگ
داخلـی افغانسـتان توجیـه مناییـم ،صحبـت میکنـم .وقتـی
نظامیـان شـوروی وارد اتـاق شـدند ،دخترم بـه آنهـا گفت که
چـرا فیـر میکنیـد؟ امیـن صاحـب این جاسـت.
همسر حفیظاللـه امیـن میگویـد کـه تـا وقتـی کـه مهمات

داشـتیم ،هیـچ کـس نتوانسـت وارد کاخ شـود .عـدۀ زیـادی
از مهاجمان کشـته شـدند .مـا منیدانسـتیم کـه روسهـا
هسـتند .وقتـی مهمات مـا متام شـد ،آنها داخل کاخ شـدند.
بـه محـض داخـل شـدن بـا ماشـیندار یـا مسلسـل بـه چهـار
طـرف شـلیک کردند .در اثر این شـلیکها بـه دخرتانم ماللی

عدهیی از وزرا به مسجد ارگ

رفتند و باالخره بعد از یک شبانهروز
جنگ و درگیری ،زمانی که

کودتاچیان به قومانده امامالدین و

اسدالله رسوری داخل قرص گلخانه

شده از محمد داوود خواستند تا

تسلیم شود ،رییسجمهور از ایشان

پرسید که کی هستند و به کی

تسلیم شود؟  ...کودتاچیان آتش
گشودند و وی را با متام اعضای

خانوادهاش در دهلیز منزل اول و

سالون دست راست آن قرص تیرباران

منودند.

و گاللـی و پسرم خـوازک گلوله اصابت کـرد .در حالیکه آنها
عکـس امیـن صاحـب را بهدسـت داشـتند ،بـه سـوی دخترم
غتـی رفتنـد .غتـی بـه آنها گفـت چرا شـلیک میکنیـد ،امین
صاحـب اینجاسـت .گفتنـد که امیـن کجاسـت؟ در این حال
متوجـه شـدند کـه امیـن آنجـا نشسـته اسـت .بـر او شـلیک

نبایـد نیـت مثبـت نسـبت بـه صلـح را بـا بیبرنامگـی و
شـتابزدگی اشـتباه گرفـت.
رییسجمهـور ،چالشهـای ماننـد برگشـت مهاجـران،
معضـل جنگجویـان گـروه طالبـان ،شـکل و چگونگی
سـاختار نظـام را بـه عنـوان خطراتـی بـرای کشـور
دانسـته و تاکیـد منـود کـه ایـن مـوارد بایـد بـه گونـۀ
درسـت مدیریـت شـود و در صـورت عـدم مدیریـت،
احتمال فروپاشـی وجـود دارد« .چشمپوشـی از ایـن
خطـرات میتوانـد عواقـب فاجعهبـاری داشـته باشـد.
کالنتریـن عامـل شکسـت پیامنهـای صلـح ،همیـن
مشـکالت بهویـژه جنجـال در قسـمت مشـارکت پس از
صلـح اسـت».
پاکستان سیاست گذشتۀ خود را کنار بگذارد
رییسجمهـور غنـی در سـخرنانی امـروز خـود بـه
رصاحـت از پاکسـتان خواسـت کـه سیاسـتهای چنـد
دهـۀ خـود را کنـار بگـذارد و یـک افغانسـتان آزاد و
مقتـدر را بپذیـرد ،زیرا این کار به نفع پاکسـتان اسـت.
او بـا بیـان اینکـه همدیگـر را بـه عنـوان دولـت و
ملتهـای مسـتقل بپذیریـم ،گفت«:بـه پاکسـتان صدا
میکنـم کـه بیاییـد همدیگـر را بـه عنـوان دولـت و
ملتهـای مسـتقل بپذیریـم».
او ادامـه داد کـه پاکسـتان اگر سیاسـتهایش را عوض
کنـد ،متـام دروازههـای آسـیای میانـه بـه رویـش بـاز
میشـود و از ایـن فرصـت بـزرگ اسـتفاده کنـد.
از سـویی هـم ،میررحمان رحامنـی رییـس مجلـس
مناینـدگان از حکومـت خواسـت کـه بـه مصوبـات و
فیصلههـای مجلـس مناینـدگان احترام گذاشـته و بـا
رشوع سـال جدیـد ،به فرهنـگ رسپرسـتی در نهادهای
دولتـی نقطـه پایـان بگـذارد.

کردنـد .بعـد از آن پسران و دخرتانـم زخمی شـدند و وقتـی دیدند
کـس دیگـری باقـی منانـده ،خامـوش گردیدند.
دختر حفیظاللـه امیـن بـه ایـن تصـور بـود کـه شـلیک نیروهـای
شـوروی در داخل کاخ که وظیفۀ حامیت و حفاظت از جان پدرش
را بـهدوش دارنـد ،بـه امیـن صدمه میرسـاند .وی منیدانسـت که
نیروهـای شـوروی مؤظف هسـتند تـا پدرش را بکشـند.
پنجشـنبه ۵میـزان  ۱۳۷۵حوالـی عرص نیروهای دولت اسلامی از
کابل عقبنشـینی میکرد چند تن از طرف احمدشـاه مسـعود نزد
داکتر نجیباللـه در دفتر سـازمان ملـل متحـد رفتـه بـه او گفتنـد
کـه کابـل را تـرک میکننـد و بـا آنها برود تـا مبادا بهدسـت طالبان
اسـیر گـردد .داکتر نجیب به ایشـان گفـت که من همنيجـا باقي
ميمانـم و بـه انجنیـر صاحـب احمدشـاه مسـعود بگوييد بـاور دارم
كـه در آينـده بسـيار نزديـك من خدمـت بزرگي به شما خواهم كرد
و ايـن را وعـده ميدهم.
داکتر نجیـب پایـش را بـه زمیـن زد و گفـت این دفرت سـازمان ملل
اسـت .مـن در اینجـا مصـون هسـتم .آنهـا بـا مـن کاری ندارنـد.
نجیـب گمان داشـت کـه سـازمان ملـل متحـد یعنـی متـام اردوی
جهـان .در حالیکـه سـازمان ملـل در کابـل فقـط یـک تعمیـر بـود
کـه محافـظ ویـژه هم نداشـت.
شـاهدان عینـی حکایـت میکنند کـه داکرت نجیباللـه بیصربانه
منتظـر ورود طالبـان بـه کابـل بـود و زمانـی که نیمه شـب بـه رساغ
وی رفتنـد او آمـاده رفتن بـه ارگ بـود طوریکـه بنـد بوتهایـش را
نیـز بسـته منـوده وقتی گفتنـد بیا که شما را پیـش رییس صاحب
در ارگ میبریـم گفـت حـاال ناوقـت شـده اسـت فـردا بـا هـم مـی
رویم.
اگـر بـه گفتههـای هـر سـه رییسـانجمهور پیشـین افغانسـتان به
دقـت نظـر انداختـه شـود بـه خوبـی هویـدا میگردد کـه آنهـا با در
نظـر داشـت ایـن کـه از نخبـگان کشـور و مسـیر پیـر خـم و پیـچ را
بـرای احـراز کرسـی طـی منـوده بودنـد ،ولـی یکنـوع بیخبری و
غفلـت کامـل در گفتـار و کردارشـان در آخریـن لحظههـای حیـات
مشـاهده شـده اسـت و مـا را بـه ایـن دو گفتـه از نویسـندگان و
تیوریپـردازان مشـهور متیقـن میسـازند کـه دیکتاتوریهـا نـوع
خاصیتهـای مشـابه دارنـد.
البتـه ایـن نـوع تشـابهات در کـردار و گفتـار نـه تنهـا زمامـداران ما
تبییـن شـده میتوانـد؛ بـل اگـر سـیری بـه همیـن حادثـات سـی
سـال اخیـر در جهـان بپردازیـم ایـن نظریههـا بـه خوبـی تبییـن
میگـردد .آخریـن لحظههـای زندگـی معمـر القذافـی رهبر لیبیا،
آخریـن سـاعات سـقوط حکومت صدام حسـین در عـراق ،لحظات
پایانـی زندگـی نیکـوالی چایسیسـکو در رومانیـا همه روال مشـابه
را طـی منودهانـد.

تشکیل کمیته برگزاری جشن نوروز
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«مطیعالرحمن کریمی» ،رییس اطالعات و فرهنگ بلخ در یک مصاحبه پیرامون برگزاری مراسم جشن نوروز و دادن خرب تشکیل کمیته جشن نوروز در این والیت گفته است :جشن
نوروز ۵۷۰۰سال قبل در رسزمینهای آریانای کهن تجلیل میگردید .وی افزود :این جشن مصادف است با حیات دوباره طبیعت که همه موجودات ،زندگی جدیدی را با خداحافظی از
رسمای زمستان آغاز میکنند و حکومت محلی هم با همکاری شهروندان والیت بلخ تصمیم دارد با طبیعت تجدید پیامن کند و از نوروز سال ۱۴۰۰هجری خورشیدی تجلیل مناید .عبدالقیوم
انصاری؛ مسوول فرهنگی روضه رشیف گفته است :جشن نوروز در شهر مزار رشیف بسیار با شکوه و ویژه تجلیل میشود که متاسفانه در سالهای اخیر کمرنگ شده است؛ اما هنوز
زیباییهای خود را از دست نداده و این جشن در رسارس جهان شناختهشده میباشد.
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فرهنگ

-

m a d a n y a t d a i l y. c o m

روایت

رد پای مردان در شعر زنان

پیرنگوالگوهایروایی
احمد مدقق

به این دو ماجرا دقت کنید:
ماجرای اول
کیـکاوس بـه جنـگ دیـو سـپید مـیرود .در جنـگ با
او شکسـت میخـورد و در سـیاهچالی اسـیر میشـود.
پنهانـی بـه پهلـوان زال پیـام میفرسـتد و زال فرزنـدش

میتـوان دههـا و صدها داسـتان دیگر سـاخت .با تغییر
دادن مکانهـا و زمانهـا و نیـز شـخصیتی کـه قـرار
اسـت نقش قهرمان ما را داشـته باشـد .حتی سـفری که
در ایـن الگـو بـرای شـخصیت داسـتان طراحـی شـده،
ممکـن اسـت یـک سـفر ذهنـی باشـد یـا از فضاهـای

رسـتم را مامـور میکنـد کـه کیـکاوس را نجـات دهـد.
رسـتم بـه همـراه اسـب تنومنـدش بـه نـام رخـش عـازم
کوههـای مازنـدران میشـود .در ایـن مسـیر بـا هفـت
مانـع برخـورد میکنـد و با آنهـا نربد میکنـد .پنجمین
آنهـا فـردی به نـام اوالد مرزبان اسـت .رسـتم او را هم
شکسـت میدهـد ،امـا او را منیکشـد؛ بـل بـا او توافق
میکنـد اگـر جـای دیـو سـپید را نشـانش دهـد او را
بـه مقـام پادشـاهی مازنـدران برسـاند .رسـتم بـه کمک
اوالد مرزبـان ،دیـو سـپید را پیـدا میکنـد .بـا او مبـارزه
کـرده و او را از بیـن میبـرد .در نهایـت کیـکاوس را از
سـیاهچال نجـات میدهـد.
ماجرای دوم
دانشـمندی هسـتهیی برای رسـیدن به نتیجۀ تحقیقاتش
نیازمنـد سـفر بـه جزیرهیـی در اقیانـوس آرام اسـت .مـا
به علت دشـمنی کشـورش با آنجا ،امکان سـفر نیسـت.
او بـرای حـل مسـاله بـه صـورت ناشـناس به آنجا سـفر
میکنـد ،امـا شناسـایی میشـود و بهعنـوان جاسـوس
بـه حبـس ابـد محکـوم میشـود .بـه صـورت پنهانـی
بـه همسرش پیـام میدهـد کـه دوسـت صمیمـیاش
را مطلـع کنـد .دوسـت صمیمـیاش بـرای نجاتـش در
پوشـش یـک دوچرخهسـوار کـه بـا پیـام صلـح دور
جهـان رکاب میزنـد ،حرکـت میکنـد .بـرای رسـیدن
بـه او از هفـت مرحلـه میگـذرد تـا در نهایـت او را
نجـات میدهـد.
هریـک از ماجراهـای بـاال ،قصهیـی متفـاوت دارد و
در زمانهـا و مکانهـای مختلفـی اتفـاق افتـاده اسـت.
اولـی قصهیـی کهـن اسـت کـه بـه هفتخـان رسـتم
معـروف شـده و ماجـرای دومـی میتوانـد خمیرمایـه
داسـتانی امـروزی شـود ،امـا بـا دقـت بـه سـیر حادثهها
متوجـه میشـویم ،هـر دو داسـتان یـک الگـوی کلـی
دارند:
شـخصی مهـم بـه جایـی مـیرود .گرفتـار میشـود.
درخواسـت کمـک میکنـد .کسـی کـه بـرای کمـک
آمـده از هفـت مرحله میگذرد .در نهایـت او را نجات
میدهـد.
الگو یا نقشۀ راه
میبینیـد کـه بـر اسـاس الگویـی کـه مثـال زده شـد،

قهرمانانـه دور باشـد ،طوریکـه بـه ایـن سـادگیها
نشـود ،فهمیـد از چـه الگویـی اسـتفاده شـده! راسـتی
اگـر مخاطبـان یـک داسـتان بفهمنـد داسـتاننویس از
چـه الگویی اسـتفاده کرده عیب و ایـرادی دارد؟ تقریبا
هیـچ مخاطبـی بـه الگـوی داسـتان فکـر منیکنـد .او
غـرق در رفتـار و موقعیـت شـخصیت داسـتان اسـت
و آنچـه برایـش مهـم اسـت ،قصـه و فرجـام آن اسـت.
درسـت مثـل کسـی کـه لباسـی میخـرد ،کفشـی
میپوشـد یـا انگشتری به دسـت میکند و یـا در ظرفی
شیشـهیی آب مینوشـد .آن لبـاس و کفـش ،انگشتر
و ظـرف قبـل از اینکـه سـاخته شـوند .برایشـان الگویی
طراحـی میشـود ،امـا کـدام یـک از مـا موقـع اسـتفاده
از ایـن چیزهـا بـه الگـوی پیـش از ساختشـان فکـر
کردهایـم؟
تشـبیه الگـوی یـک داسـتان بـه الگـوی چیزهایـی مثل
یـک ظـرف و نقشـه یـک سـاختامن هـر چـه نباشـد،
مـا را متوجـه یـک چیـز مهـم میکنـد .ایـن الگـوی
روایـی چارچوب و کلیت داسـتان را در ذهن نویسـنده
میسـازد و باعـث میشـود موقع نوشتن اصل داسـتان
کمتر بـه بیراهـه و حاشـیه بـرود و راه را گـم نکنـد ،امـا
یـک تفـاوت اساسـی هـم دارد .داسـتان بـه خلاف
قالـب هرنهای تجسـمی کـه بازآفرینی منو ِد اشیاسـت،
در جسـتجوی بازآفرینـی رفتـار موجـودی زنـده بهنـام
انسـان در موقعیتهـای مختلـف اسـت .از ایـن حیـث
داسـتان یـک موجـود زنـده اسـت و الگویـی کـه برای
ماجرای داسـتان میسـازیم به نقشـۀ راه شـبیهتر اسـت.
حـاال وقتـش رسـیده کـه نامـی بـرای ایـن نقشـه راه
انتخـاب کنیـم.
پیرنگ
ایـن نقشـه را پیرنـگ مینامنـد .پیرنـگ در برگیرنـدۀ
حـوادث کلـی داسـتان اسـت کـه زنجیـروار بـه دنبـال
هـم میآینـد .نکتـۀ مهـم پیرنـگ تاکیـد بـر علتمنـد
و منطقـی بـودن حادثههاسـت .یعنـی پیرنگ علاوه بر
اینکـه خالصهیـی کلـی از داسـتان را بـه مـا میگویـد،
بایـد بـه چراهـای احتاملـی هـم پاسـخ دهـد .چـرا باید
رسـتم بـه چنیـن سـفر خطرناکـی بـرود و جانـش را بـه

خاطـر کیـکاوس بـه خطـر بینـدازد؟ چـون پـدرش زال
از او خواسـته اسـت و چـون ایـران و نجات ایـران برای
او مهـم اسـت.
رابطۀ پیرنگ و شخصیت
پیرنگـی کـه ما از آن صحبـت میکنیـم ،تاکیدش روی
ماجراهـا و حـوادث داسـتانی اسـت کـه بـه صـورت
منطقـی پشـت رس هـم میآیـد .ایـن ماجراها یا توسـط
شـخصیت داسـتان پدیـد میآیـد یـا تاثیـر مسـتقیم
بـر واکنشهـای شـخصیت میگـذارد .شـخصیت و
پیرنـگ رابطـۀ مسـتقیم و پررنگـی بـا هـم دارنـد .هـر
چقـدر یـک پیرنـگ قدرمتنـد و دقیقتـر باشـد ،بـه
داسـتاننویس کمـک میکنـد شـخصیتپردازی
دقیقتـری داشـته باشـد و بالعکـس.
رابطه پیرنگ و داستان
تـا اینجـا چنـد بـاری روی کلمـۀ نقشـۀ راه تاکیـد شـد.
ایـن تاکیـد نبایـد شما را به اشـتباه بینـدازد که بـا ذهنی
خالـی از قصـه بـه رساغ نقشـه و الگـو برویـد .چـون
نقشـهها و الگوهـای کلـی از مریـخ نیامدهانـد ،بـل
روایتشـناسها از سـیر کلـی ماجراهـا در صدهـا و
هزارهـا داسـتان ،الگوهـای مشترک و تکرارشـونده را
اسـتخراج کردهانـد.
بنابرایـن راهـکار عملیتـر ایـن اسـت کـه اول قصهیـی
در رس داشـته باشـیم و اگـر خواسـته باشـیم ،طرحـش
را بنویسـیم نیمنگاهـی بـه الگوهـای روایـی هـم داشـته
باشـیم .هـر چـه یـک داسـتانگو غریزیتر عمـل کند،
توجـه کمرتی بـه نقشـه دارد.
البتـه وقتـی اولیـن قصههـا خلـق میشـدند ،حتما
قصهگـو الگوهایـی ذهنـی در رس داشـته کـه احتماال
برداشـت و تقلیـدی از چشـمدیدهای واقعـیاش بوده.
ِ
پرسـش »اول قصه بـه وجود آمده اسـت یا
بـا ایـن حال
ِ
پرسـش »اول مـرغ بـه وجـود
الگـوی روایـی آن« شـبیه
آمـده یـا تخـم مـرغ« اسـت کـه راه بـه جایـی منیبـرد.
میتـوان گفـت کـه اتـکای رصف بـه نقشـۀ راه بـدون
توجـه بـه قصـه ،دمیـدن از رس گشـاد ُسنـای اسـت.
دو منونۀ دیگر از الگوهای پرکاربرد
یکـی از الگوهـای پرکاربـرد بهخصـوص در
داسـتانهای عامهپسـند ،الگـوی روایـی پایـانِ خـوش
اسـت .شـکل کلـی ایـن الگـو معمـوال اینگونـه اسـت:
کسـی زندگـی خـوش دارد ،دچـار مشـکالت سـخت
میشـود( .امـداد غیبـی یا میرسـد /خـودش راهکاری
بـرای بـرون رفـت از آن وضعیـت پیـدا میکنـد) دوباره
زندگـی خـوش برمیگـردد.
در داسـتانهای عاشـقانه معمـوال دو نفـر همدیگـر را
میخواهنـد ،ولـی یـک مانع بیرونـی (که ممکن اسـت
یک رقیب باشـد یـا جایگاه اجتامعی یکـی از طرفین)
رسیدنشـان بـه همدیگر را دشـوار میسـازد .بعد یکی
از طرفین عشـق (که در داسـتانهای رشقـی معموال مرد
یزنـد و به عشـق
اسـت) بـا تلاش زیـاد مانـع را کنـار م 
میرسـد .الگـوی پرتکـرار دیگـری که در داسـتانهای
عاشـقانه بـا آن مواجـه هسـتیم نه یـک مانـع بیرونی ،بل
سـوتفاهمی اسـت که بین همان دو نفر بـه وجود آمده
اسـت .ایـن الگو بـه این شـکل اسـت :دو نفر عاشـقانه
بـا یکدیگـر وصلـت میکننـد .بینشـان سـوتفاهمی به
وجـود میآیـد .یکـی (کـه معمـوال عاشـقتر اسـت)
تلاش میکنـد سـوتفاهم به وجـود آمده را کنـار زده و
در نهایـت خـودش را اثبـات میکند.
مترین
بـر اسـاس الگوی روایی قصۀ عاشـقانۀ بیـژن و منیژه در
شـاهنامۀ فردوسی ،خالصۀ داسـتانی امروزی بنویسید!

شمیم فروتن
هـارون بهیـار متولـد  ۱۳۶۸نویسـندۀ کتاب شـعر «دیوانه باد»
کـه یکـی از شـاعران مطـرح افغانسـتان اسـت و همیـن اکنـون در
هـرات سـکونت دارد ،علـت شـاعر شـدنش را ایـن گونـه رشح
میدهـد« :ا ٓدمهـا بـا خـواص جنتیکی و طـرز تفکر کـه دارند با یک
سلسـله پدیدههـای هسـتی ارتبـاط برقـرار میکنند که ایـن ارتباط
ممکـن رقـص باشـد ،یـا فوتبـال ،ممکـن کسـی متـام عالیقـش بـه
موسـیقی گـره خـورده باشـد و یـا بـه پدیدههـای دیگـری ،ممکـن
کسـی دوسـت داشـته باشـد در روسـتا زندگـی کنـد و یـا فقـط بـه
سـیاحت بپـردازد ،یعنـی انسـانها بـا توجـه بـه خصوصیـات ذاتـی
کـه دارنـد بـا پدیدههـای هسـتی وجـه مشترک پیـدا میکننـد و با
همان پدیدههـا بـه ا ٓرامـش میرسـند ،همینگونـه مـن هـم نظـر با
خصوصیـات خـود ،بـا شـعر بـه ا ٓرامش رسـیدم و بـا دالیـل مختلفی
بـه شـعر پیونـد خـوردم .و «دردهایـم شـعر شـد ا ٓهسـته با مـن پیش
رفت /مرد شاعر بارها تا مرز مردن پیش رفت »
او کـه میخواهـد عالیـقاش بـه چیزهـای بزرگتری گـره بخـورد
در ارتبـاط بـه تعریـف شـعر میگویـد« :از زمانـی کـه بشر روی
سـیارۀ زمیـن قـدم نهـاد ،بـا شـعر نفـس کشـید ،بـا شـعر نـگاه کـرد
و بـا شـعر فکـر کـرد؛ یعنـی انسـ انها بـا شـعر وارد عرصـه زندگـی
شـدند؛ بـا ا ٓنکـه تعریفهـایمشـخصی در بـارۀ شـعر در کتابهای
درسـی دانشـجویان ادبیـات درج شـده ،در حقیقـت مـا منیتوانیم
بـه ایـن تعریفهـا اکتفـا کنیـم ،وقتـی میگوییـم قدامـت شـعر بـه
انـدازۀ تاریـخ برشیـت اسـت و مـا در طـول تاریـخ شـاهد شـاعران
بیشماری در نقـاط مختلفـی جهـان بودهایـم کـه قدعلـم کردند و
رسایـش کردنـد؛ پـس به تعـداد همان شـاعران میتوانیـم تعریفی
از شـعر داشـته باشـیم؛ پـس بـه نظـر مـن ،شـعر دیگـر گونـه دیدن
بـه پدیدههـای هسـتی اسـت ،بـا تکیـه بـه عنـارص خیـال ،عاطفـه،
تصویـر و کشـف کـه ایـن همـه بـا جنـون و دیوانهگـی بـه همـراه
مـی باشـد ».بهیـار رساییـدن شـعر را هشـتاد درصد عشـق و جنون
میدانـد و میگوید« :اگر در یک نویسـنده کشـش (عشـقوجنون)
وجـود نداشـته باشـد کوشـش وی بـه جـای منیرسـد بـا ا ٓنکـه
کوشـش هم الزمه یک شـاعر اسـت ،همیشـه کشـش در عرصۀ شعر
نقشـی بیشتری داشـته و ویژگی یک شـاعر خوب را عشـق ،جنون
و طـرز تفکـرش تشـکیل میدهـد».
بهیـار میگویـد« :شـاعر امـروزی بایـد حالـش را زندگـی کنـد،
خـودش را در شـعرش جـاری بسـازد و خـودش در شـعرش حضـور
داشـته باشـد ،به کشـف زبان ،فـورم و محتوا بپـردازد و مهمرت اینکه
تقلیـد نکنـد ،شـعر را دوسـت داشـته باشـد و بـه شـعر بیشتر از هر
چیـزی ارزش قایـل باشـد».
او در ادامـۀ سـخنانش میگویـد« :بـا وجـودی کـه در عرصـۀ هنر
منیتـوان سـلیقۀ شـخصی را نادیـده گرفـت؛ امـا بـه رصاحـت
میتـوان گفـت کـه شـاعران زیـادی در گوشـه وکنـار زبان پارسـی
مشـغول نوشتن هسـتند و در سـطوح مختلفـی اشـعار سیاسـی،
اجتامعـی و عاشـقانه مینویسـند کـه میتـوان بـه رونـد فعلـی این
جریـان خوشبیـن و امیـدوار بـود.
بـا ا ٓنکـه اوضـاع سیاسـی ،فرهنگـی ،اقتصـادی و رویکردهـای
داخلـی ،جنگهـا و ناامنیهـا ادبیـات مـا خیلـی را متاثـر کـرده و
اکرثیـت فعالیتهـای ادبـی مـا بـه ایـن سـبب مختـل شـدهاند؛ بـا
آنهـم بـا جـرات متـام میتـوان اعتراف کـرد کـه در رسارس کشـور
مـا شـاعران زیـادی بـه کتهگوریهـای مختلفـی وجـود دارد کـه بـا
اکرثیـت شـاعران همتراز اول ایـران ،بـدون هیـچ کاسـتی در یـک
سـطح برابـری میکننـد».
هـارون بهیـار در مـورد موضـوع داغـی کـه همیشـه نقـل محافـل
ادبـی اسـت که گویـا گویندگان بعضی از اشـعار بانـوان از طبقهیی
مـردان بـوده و آنهـا بـه شـکل کاذب در مطـرح سـاخنت بانـوان
شـاعر نقـش دارنـد ،ایـن گونـه نظـر دارد « :خوشـبختانه در زمـان
فعلـی اکرثیـت خانوادههـا شـعر رسودن دخرتانشـان را تابـو
منیداننـد و زنـان زیـادی در عرصـۀ شـعر و ادبیـات حضـور فعاالنه
دارنـد؛ امـا متاسـفانه بحثـی کـه گویـا حضور فزیکـی مردان نسـبتا
باسـواد و باسـابقه بهعنـوان حامـی در زندگـی حرفهیـی عدهیـی از
زنـان شـاعر کـه یک ا ٓسـیب وارد شـده نه فقط در شـعر و هنر که به
حقـوق آنهـا نیـز میباشـد ،وجـود دارد که ایـن بحثهـا نهتنها در
جامعهبـی ادبـی افغانسـتان ،بـل در بحثهـای ادبـی کشـورهای
دیگـر نیـز مطـرح میباشـد ،ممکـن زنانـی وجـود داشـته باشـد کـه
هنـوز مسـتقل نشـده و بـدون پشـتوانه حضـو ِر یـک مـرد نتوانسـته
شـعری داشـته باشـند ،در حقیقـت ایـن ظلـم جعلـی بـودن ،بیـش
از هـر چیـزی علیـه خودشـان اسـت کـه با حضو ر منایشـی خـود به
دنبـال منافـع شـخصی و شـهرتطلبی بـوده ،ریشـهیی متزلـزل از
خودبهجـا میگـذارد و شـبیه جرقهیـی میا ٓینـد و میرونـد و آنهـا
تـا زمانـی حضـور دارنـد کـه از سـوی مـردی حامیـت میشـوند کـه
اگـر ایـن حامیـان دیرتـر در کنارشـان باقـی مبانـد ،حتـی کتـاب
هـم بـه چـاپ میرسـانند کـه این چنیـن کارکردهـا اسـامی جعلی،
کتابهـای جعلـی ،شـعرهای جعلی ،مصاحبههـای جعلی و بالخره
شناسـنامههایی جعلـی را از خـود باقـی مانـده سـبب میشـوند که
شـعر زنـان دیگـر هـم نتواننـد جایـگاه واقعی خـود را بیابـد؛ پس ما
زمانـی میتوانیـم بـه حضـور زنان در شـعر امیدوار باشـیم کـه آنها
وظیفـه و مسـوولیت خـود را در برابر کتابها ،مطالعات و خودشـان
مسـتقالنه داشـته باشـند .پـس اگـر ایـن بحثهـا در سـطح خـاص
بررسـی شـود و شـعرهای کسـی بهنـام کسـی دیگـر رقم بخـورد؛ ا ٓن
شـاعر بـه هیـچ عنوانـی منیتواند به حیـث یک شـاعر موفق مطرح
شـده باشـد؛ لهـذا ایـن امـر در سـطح شـاعران خـاص همیشـه یک
امر منتفی؛ اما در سـطح شـاعران عام ممکن وجود داشـته و حتی
این دسـته از شـاعران ،به شـکل کاذب مطرح هم اگر شـده باشند؛
بـا آنهـم هیچگاهـی نتوانسـتهاند به حیث یک شـاعر قـوی جایگاه
بـرای خـودش دریافـت کـرده و موفقانـه بـه پیـش بروند».

توصیهیی برای رفتار با نوجوانان

یکی از نیازهای اصلی جوانان ،داشنت استقالل در تعیین مسیر زندگیشان است و هر نوع نصیحت و دستور ،از جانب افراد با تجربه را تهدیدی برای این نیازشان قلمداد میکنند .بنابراین به جای اینکه در
دام جنگ قدرت و اثبات وجود گرفتار شوید ،بهرت است به این نیاز آنها احرتام بگذارید و بهرت است در مواردی که تصمیامتشان با نتایج خطرناکی همراه است قبل از هرگونه ابراز نظر یا نصیحت ،ابتدا نظر آنها
را درباره اثرات کوتاهمدت و طوالنیمدت تصمیمشان بپرسید و اجازه دهید خودشان به نتایجی برسند که در ذهن شامست.
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اجتامع

درختانبهمثابهریههایشهر

محمد جمعه؛ عضو انجمن شهرسازان

درختان از گذشـته تاکنون در زندگی انسـانها
موثـر بودهانـد از پناهـی در گرمـای تابسـتان و باال
رفتن از آن بـرای فـرار از حملـۀ حیوانات وحشـی
گرفتـه تـا امـروز کـه بهعنـوان ریههـای تنفسـی
زمین شناخته میشوند.
در بحـث شـهر و شهرسـازی هـم ایـن موضـوع
از اهمیـت ویژهیـی برخـوردار اسـت .درختـان
علاوه بـر موثر بـودن در پیشـگیری از بسـیاری از
مشـکالت زیسـتمحیطی و بیامریهـای تنفسـی

باشـید ،در میـان متامـی مشـکالت ریـز و درشـتی
کـه وجـود دارد؛ آلودگـی هـوا بیـش از هرچیـز
دیگـری احسـاس میشـود .یکـی از علـل چنیـن
رخـدادی کمبـود فضـای سـبز بهویژه درختـان در
شـهر اسـت .درختان بـا تولیـد اکسـیجن و کاهش
دی اکسـاید کاربـن کمـک بسـیار زیـادی در
پاکیزگـی هـوای شـهرها میکننـد.
همچنیـن ،گونههایـی از درختـان ،گـرد و خـاک
را جـذب خـود میکنـد و بـه گونهیـی سـپری در

بـا لطافـت و زیبایی که به محیط شـهر میبخشـند،
سـبب آرامـش روحی روانی شـهروندان میشـود.

مقابـل آلودگـی هـوا میباشـند .وجـود درختـان
و فضـای سـبز در شـهرها ایجادکننـدۀ آرامـش،
زیبایـی ،حـس پویایـی ،رسزندگـی و کمـک بـه
جان بخشـیدن به اکو سیسـتم نابودشـدۀ شـهرهای
ماسـت.

است .این شهر محیطهای متنوعی

درختان زندگیبخش
درختـان مخلوقاتیانـد کـه رسالتشـان بخشـش
زندگـی اسـت .بخشـیدن زندگـی و طـراوت بـه
شـهرها هـم بایـد جایـی در جهـت انجـام ایـن
رسـالت داشـته باشـند و موجوداتـی کـه بـدون
توجـه بـه رسد و گـرم فصلهـا و روزگار اسـتوارانه
و بـا آرامـش بـه زندگـی و سـازوکار خـود ادامـه
میدهنـد ،میتواننـد الهامبخـش باشـند.
درخـت بـه نوعـی بـا مفهـوم اسـتقامت و آرامـش
عجیـن شـده؛ شـاید بـه خاطـر همیـن ویژگـی
اسـت کـه بهعنـوان دارویـی جهـت بهبـود
نگرانـی اضطـراب و سـایر آسـیبهای روانـی
دیگـر تجویـز میشـود .در شـهر و شهرسـازی و
علیالخصـوص در افغانسـتان ایـن زیبایـی و ایـن
آرامشبخشـی شـاید بتوانـد بهعنـوان مرهمـی
ک بـر روح زخمخـوردۀ شـهروندان و سـیامی
انـد 
بیمار شـهرهایامن باشـد.

لندن یکی از شهرهای

پرجمعیت ،شلوغ و معروفجهان
دارد؛ مانند همزیستی بیش از

۸میلیون نفر با۱۳۰۰۰گونۀ مختلف
جانوری در۳۰۰۰پارک،

۳۰۰۰۰جایگاه اختصاصی زندگی در

ی ویژه
باغهای عمومی۳۶،سایت علم 
و۱۴۲منبع طبیعی و همچنین

زمینهای بایر و۳.۸میلیون باغچه که

24درصد از پایتخت را پوشش

میدهد و در مجموع 47درصد لندن،
فضای سبز است.

درختـان در شـهر حلقـۀ واسـط بیـن انسـا ن و
طبیعـت هسـتند ،در کشـور مـا نیـز ایـن مقولـه بـا
توجـه بـه مشـکالت زیسـتمحیطی شـهرها در
نتیجـۀ نبـود فضاهـای مناسـب سـبز و بهطـور
خـاص درختـان کـه جایـگاه ویژهیـی در طـرح
شـهرهای سـامل و جدیـد دارنـد ،باید مـورد توجه
خاصـی قـرار بگیـرد.
روزهـای آخـر زمسـتان بهرتین زمان برای کاشـت
درختـان میباشـد .حـال اگـر تـا قبـل رشوع بهـار
هـر وطنـدار مـا ،نفـری یـک درخـت بـکارد بهـار
کابـل سـبزتر و هـوای پاکتـری خواهـد شـد.
ارتباط بین آلودگی هوا و درختان
اگـر شـهر انسـان باشـد ،درختـان ریههـای آن
اسـت .اگـر در روزهـای زمسـتانی در کابل ،هرات
و یـا شـهرهای بـزرگ دیگـر افغانسـتان قـدم زده

سیامی سبز شهر
فضاهـای سـبز و درختـان چهـرۀ سـبز ،زیبـا و
دلنشـین بـه شـهرها هدیه میدهنـد .به ایـن چهره
سـیامی سـبز شـهر میگوینـد.
ایـن زیبایـی در متـام فصلهـا بـه چشـم میآیـد
بـا تغییـر فصلهـا درختـان رنـگ و سـیامی شـهر
را تغییـر میدهنـد ،کالبدهـای بـیروح شـهرها را
میتـوان بـا جدارههای سـبز درختان روح بخشـید
و زنـده کـرد .کابـل بـا جدارههـای بیروحـی کـه
دارد بـه ایـن سـیامی سـبز بسـیار نیازمند اسـت.
اهمیت درخت در دین اسالم

در اسلام بـه درخـت و نهالشـانی بسـیار
اهمیـت داده شـده اسـت :رسـول خـدا در جلـد
۶۳بحاراالنـوار ،فرمودهانـد« :هرکـس بیجهـت
درخـت سـدری را قطـع کنـد ،خـدا رسش را در
آتـش فـرو میبـرد».
سـیرۀ نبـی اکـرم کـه در منابعـی چـون «محاسـن
برقـی» و «اصـول کافـی» آمده این اسـت که وقتی
حضرت مسـلامنان را به جنـگ میفرسـتاد ،یکی
از توصیههایـی کـه بـه آنهـا میفرمـود ،ایـن بـود
کـه درختـی را قطـع نکننـد ،مگـر
اینکـه مجبـور بـه ایـن کار شـوند.
ی اسـت کـه حرضت
ایـن نکتـۀ مهم 
در آن رشایـط از حفاظـت درختـان
غافـل نبود.
اصـوال کاشـت درخـت از اعمال
پسـندیدهیی اسـت کـه صدقـۀ
جاریـه بـه حسـاب میآیـد .در جلد
 ۱۵کتـاب «کنزالعمال» روایتـی از
رسـول خـدا نقـل شـده و ایـن کار
در ردیـف کارهـای خیـری ،چـون
سـاخت مسـجد و بـه ارث گذاشتن
قـرآن بیـان شـده اسـت .یعنـی اگـر
کسـی درختـی کاشـته باشـد و فوت
کنـد ،حداقـل تـا زمانـی کـه نفعی از
ایـن درخـت عاید دیگران شـود ،در
پرونـدۀ اعمال ایـن شـخص منظـور
خواهـد شـد.
لندن اولین پارک ملی شهری
لنـدن یکـی از شـهرهای پرجمعیـت ،شـلوغ و
معـروف جهـان اسـت .ایـن شـهر محیطهـای
متنوعـی دارد؛ ماننـد همزیسـتی بیـش از
۸میلیـون نفـر بـا ۱۳۰۰۰گونـۀ مختلـف جانـوری
در۳۰۰۰پـارک۳۰۰۰۰ ،جایـگاه اختصاصـی
زندگـی در باغهـای عمومـی۳۶ ،سـایت علمـی
ویـژه و ۱۴۲منبـع طبیعـی و همچنیـن زمینهـای
بایـر و ۳.۸میلیـون باغچه که 24درصـد از پایتخت
را پوشـش میدهـد و در مجمـوع 47درصد لندن،
فضـای سـبز اسـت.
پـارک ملی شـهری ،یـک محدودۀ شـهری وسـیع
اسـت که از طریق روشهای رسـمیو غیررسـمی
بـرای افزایـش دارایـی طبیعـی منظر زیسـت خود،
مدیریـت و محافظـت میگردد.
یکـی از ویژگیهـای تعریـف شـده ،تعهـد مهم و
فراگیـر سـاکنان ،بازدیدکننـدگان و تصمیمسـازان
اسـت که اجـازه میدهـد فرآیندهـای طبیعی برای
ایجـاد کیفیـت بهتر زندگـی بـرای حیـات وحـش
و مـردم فراهـم شـود .در ابتـدا ایـن تنهـا یـک
ایـده بـه نظـر میرسـد ،امـا میتوانـد ،مدلـی برای
شـهرهای رسارس دنیـا باشـد.
نتیجه
در گام اول بایـد جلـوی قطـع درختـان و نابـودی
فضاهـای سـبز را گرفـت ایـن کار نیـاز بـه
پالکگـذاری متـام درختـان دارد و جلوگیـری از
سـاخت و سـاز در فضاهـای سـبز اسـت.
شـاروالیها بـا ایجـاد پارکهـا در رسارس شـهر
و آبیـاری آن ،نقـش بسـیار پررنگـی در کاشـت
درختـان و ایجـاد فضاهـای سـبز شـهری دارنـد.
همچنیـن در نظـر گرفتن و یـا افزایـش رسانههـای
فضاهـای سـبز در پالنهـای شـهری بـه صـورت
عادالنـه بـرای همـه شـهروندان کمـک بزرگـی بـه
سـبز سـاخنت شـهر میکنـد .و در آخـر ،ایجـاد
فرهنـگ کاشـت درخـت در بیـن شـهروندان از
لـوازم داشتن شـهری بـا مـردم سـبزمحور اسـت.

m a d a n y a t d a i l y. c o m

تحقیق

حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
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اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر /قسمت نخست
چکیـده :مسـأله حقـوق بشری پناهنـدگان ب هعنـوان یکـی از نگران یهـای
جـدی در سـطح بی نامللـل مطـرح اسـت .یکـی از راهکارهایـی کـه م یتوانـد بـه
ایـن نگرانـی پایـان بخشـد ،رعایـت و تقویـت ارزشهـای حقـوق بشری در اسـناد
ملی ،منطق هیی و بی ناملللی مربوط به پناهندگان م یباشد.
کنوانسـیون 1951مربـوط بـه امـور پناهنـدگان مه متریـن سـند بی ناملللی اسـت
کـه در بخ شهـای مختلـف آن مسـایل حقـوق بشری پناهنـدگان در نظرگرفتـه
شـده و ب هصـورت ویـژه دول تهـا را مکلـف بـه رعایـت آن منـوده اسـت.
علاوه بـر ایـن در قطـع نام ههـای سـازمان ملل متحـد که ب هعنـوان یکـی از منابع
جدیـد حقـوق بی نامللـل شـمرده م یشـود ،بـا رویکـرد حقـوق بشری بـه حامیـت
از پناهنـدگان پرداختـه اسـت .قط عنام ههـای سـازمان ملـل متحـد اغلـب در مورد
حادتریـن موضوعـات حقـوق بشری پناهنـدگان صـادر شـده که شـامل حامیت از
اطفـال پناهنـده ،حامیـت از زنـان و سـاملندان و یـا حامیـت از پناهجویـان ناشـی
از جنـگ م یباشـد.
همچنیـن بررسـیها نشـان م یدهـد کـه در اسـناد منطق هیـی نیـز تلاش شـده
کـه مسـایل حقـوق بشری پناهنـدگان در نظر گرفته شـود .به عنوان مثـال قانون
دوبلیـن سـوم اروپـا حـاوی ارزشهـای حقـوق بشری اسـت و اخیـرا کـه در قانـون
پناهنـدگان کشـور استرالیا نیـز تعدیلات ایجـاد شـده و مـواردی از موضوعـات
حقـوق بشری در آن افـزون گردیـده اسـت .در ایـن تحقیـق بـه زوایـای تازهیـی از
موضوعـات حقـوق بشری پناهنـدگان در اسـناد بی ناملللـی دسـت م ییابیـم و
از سـوی دیگـر درم ییابیـم کـه محدودی تهـای نیـز در زمینـه حقـوق اقتصـادی
و اجتامعـی و همچنیـن حقـوق سیاسـی بـرای پناهنـدگان وجـود دارد .چالـش
عمدهیـی کـه در راسـتای حقوق بشری پناهندگان محسـوس م یگردد این اسـت
کـه دول تهـا سیاسـتهای اقتصـادی و اجتامعـی خویـش را اولویـت م یدهنـد و
ایـن باعـث ک متوجهـی و حتـی منتـج بـه اعـاده پناهجویـان م یگـردد .از سـوی
دیگـر ،کنوانسـیون 1951بیشتر متأثـر از وضعیـت جنـگ جهانـی دوم اسـت و
کمتر م یتوانـد پاسـخگوی وضعیـت موجـود باشـد.
واژگان کلیدی :حقوق پناهندگان ،حقوق برش ،اسناد بی ناملللی
مقدمـه :وضعیـت حقوق بشری مهاجران که در این میان قسـمت عمده مهاجران
شـامل پناهجویـان و پناهنـدگان م یشـوند ،امـروز بـه یـک مسـأله جهانـی تبدیل
شـده اسـت .بحـران مهاجـرت کـه در اثـر جن گهـای متمادی و عـدم حاکمیـت
قانـون بـه وجـود آمـده جامعـه جهانـی را نگران منوده اسـت.
هرچنـد تالشهـای پ یگیـر از سـوی نهادهـای بی ناملللـی و سـازمان ملـل متحد
در راسـتای حامیـت از پناهنـدگان تاحـد زیـادی نتیج هبخـش و مؤثـر بـوده اسـت،
امـا هنـوز هـم کشـورهای توسـع هیافته بـا موجـی از پناهجویـان و مهاجریـن
مواجهنـد .بـر اسـاس آمارهـای موجـود ،حـدود 69میلیـون پناهنـده و مهاجـر در
دنیـا وجـود دارد کـه از ایـن میـان حـدود 6میلیـون آن از افغانسـتان اسـت.
سـازمان ملـل متحـد برای جلب توجه کشـورها روز 20جنـوری را ب هنام پناهندگان
نامگـذاری منـود .پناهنـدگان ب هعنـوان قشر آسـی بپذیر ،مسـتلزم حامی تهـای
بیشتر و نیازمنـد توجـه بـه وضعیت حقـوق برشی آنها م یباشـد .تراکـم مهاجرت
و پناهندگـی باعـث گردیده که از ی کسـو سـازمانهای بی ناملللی که در راسـتای
حامیـت از پناهنـدگان فعالیـت دارنـد ،قـادر بـه مدیریـت ایـن بحـران نیسـتند و
از سـوی دیگـر نقـض حقـوق بشری پناهجویـان در دول تهـای میزبـان محتمـل
م یباشـد .بـا توجـه بـه ارقـام بلنـد پناهنـدگان و مهاجرانـی کـه متعلـق به کشـور
افغانسـتان اسـت و عـدم اطمینـان از دسرتسـی پناهنـدگان و مهاجـران به حقوق
برشیشـان ،ایجـاب م یکنـد مسـأله پناهنـدگان بـه یـک گفتامن حقوقـی تبدیل
شـود و در راسـتای حقـوق بشری آنهـا بح ثهـای بیشتر صـورت گیرد.
تراکـم پناهجویـان بـه دالیـل مختلـف از جملـه جنگ و نابسـامانی باعـث گردیده
کـه توجـه جـدی بـه مسـایل حقـوق بشری آنهـا صـورت نگیـرد و پناهجویـان بـا
چال شهـای جـدی و نگرانکننـده مواجـه باشـند.
در خصـوص پناهندگـی ،قواعـدی در سـطح حقـوق بی نامللل و حقـوق برش قابل
اسـتنباط م یباشـد .هـدف اصلـی ایـن تحقیق بررسـی قواعـد بی ناملللـی حاکم
بـر پناهندگـی و ب هصـورت خاص جسـتجوی جایـگاه حقوق بشری پناهندگان در
نظـام بی نامللـل حقوق برش اسـت.
تحقیـق حـارض در پـی آن اسـت کـه جایـگاه حقـوق پناهنـدگان را در اسـناد
بی ناملللـی مربـوط بـه حقـوق بشر مـورد بررسـی قـرار دهـد تا ایـن مسـأله واضح
شـود کـه اسـناد حقـوق بشر تـا چـه حـدودی ب هصـورت خـاص بـه مـوارد حقـوق
بشری پناهنـدگان توجـه کـرده اسـت .قابـل یـادآوری اسـت کـه تحقیـق حـارض
بخشـی از پایاننامـه دوره ماستری اسـت کـه در دانشـگاه کاتـب بـه تصویـب
رسـیده اسـت .در ایـن نوشـته بـه پرسـشهای متعـدد پاسـخ ارایه خواهد شـد .آیا
نظـام حقـوق بشر بی ناملللی ب هسـوی محـو متایزهـا و تبعی ضهای میـان اتباع و
بیگانـگان مـیرود؟ ملاک حقـوق برش بـرای کشـورهای مهاجرپذیر چیسـت؟ چه
خالهـای حقوقـی در حامیـت از پناهنـدگان وجـود دارد؟ اگـر چال شهـای موجـود
ناشـی از خالهـای حقوقی در سـطح بی نامللل اسـت ،پس چـه راهکارهایی وجود
دارد؟ در پایـان تحقیـق مـا بـه نتایـج مشـخصی در زمینـه حامی تهـای حقـوق
بشری از پناهنـدگان در اسـناد بی ناملللـی دسـت خواهیـم یافـت.
از آنجاکـه افغانسـتان ب هعنـوان یکـی از کشـورهای مهاجرفرسـت در صـدر جدول
قـرار دارد و در کشـورهای متعـدد شـهروندان افغـان ب هعنـوان پناهجویـان حضـور
دارنـد ،بنابرایـن موضـوع حقـوق بشری آنـان ب هعنـوان یک مسـأله مطرح اسـت.
تحقیـق حـارض بـه یـک بحـث اختصاص یتـر م یپـردازد کـه قبـل از ایـن کمتر به
آن توجـه شـده و حداقـل در افغانسـتان بـه آن پرداخته نشـده اسـت .ایـن تحقیق
جایـگاه حقوقـی پناهنـدگان را در نظـام بی ناملللی حقوق برش جسـتجو م یکند
و تلاش مـیورزد تـا تصویـر روشـن از قواعـد بی ناملللـی حقـوق بشری کـه در
راسـتای حامیـت از پناهنـدگان وجـود دارد ارایـه کند.
پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه در نظـام حقـوق بی ناملللـی ،پناهنـدگان از چـه
حقوقـی برخـوردار م یباشـند؟ در تحقیـق حـارض فـرض بـر ایـن اسـت کـه در
نظـام بی ناملللـی حقـوق بشر ،بـه حقـوق پناهنـدگان توجـه ویـژه صـورت گرفتـه
و ارزشهـای حقـوق بشر در اسـناد بی ناملللـی مربـوط بـه پناهنـدگان تاحدودی
رعایـت شـده ،امـا جامـع و بسـنده نیسـت.

دانستنی

اعتراضبهدسترسینابرابرواکسینکرونا

770میلیون چینی چگونه
از فقر رهایی یافتند؟

صدهـا شـهروند ارجنتاینـی در اعتراض بـه توزیـع نابرابـر واکسـین ،خلتههایـی شـبیه جسـدهای آمـادۀ تشـیع جنـازه را از کتارههای خانـۀ دولت
ن خـود را از دسـت میدهنـد .معرتضـان
بوینـس آیـرس آویـزان کردنـد .ایـن کیسـهها منـاد افرادیسـت کـه در انتظـار بـرای واکسینهشـدن جـا 
معتقدنـد کـه توزیـع واکسـین در ایـن کشـور بـه صـورت عادالنهیـی صـورت منیگیـرد و مترکـز واکسیناسـیون دور اول بـر خانـواده و متحـدان
ن کیسـهها نـام بعضـی از افـراد نزدیک به رییسجمهور نوشـته شـده اسـت ،به ایـن معنی که ایـن افراد
رییسجمهـور بـوده اسـت .روی بعضـی از ایـ 
مسوول مرگ کسانی هستند که میبایست در خط مقدم دریافت واکسین میبودند.

دکتور محمدحسین عامدی

چیـن نهتنهـا اولیـن دولـت جهـان اسـت کـه هـدف برنامـۀ توسـعۀ
پایدار سـازمان ملل متحد را ۱۰سـال زودتر از رضباالجل تعیین شـده
بـه مرحلـۀ عمل رسـاند ،بل اولین کشـور جهـان در طـول تاریخ برشیت
محسـوب میشـود کـه توانسـته بزرگتریـن عملیـات فقرزدایـی را بـا
موفقیـت بـه اجرا دربیاورد .این کشـور طی چهار دهۀ گذشـته توانسـته
بالغبـر 770میلیـون نفـر از جمعیـت خـود را از چنـگال فقـر رهایـی
ببخشد.
رهایـی چنـد صـد میلیـون نفـر از چنـگال فقـر توسـط چیـن بـه ایـن
معناسـت کـه بیـش از ۷۰درصد از کل کسـانی کـه در کل جهان از فقر
رهایـی یافتهانـد ،تنهـا در چهـار دهـۀ گذشـته و توسـط اقدامـات دولت
چین بهوقوع پیوسـته اسـت .برخـی از ابعاد این تلاش موفق روشهای
بـهکار رفتـه و دسـتاوردهای حاصـل را میتـوان بـه رشح زیربیـان کرد:
 -۱ایـن تلاش و اقـدام تاریخـی نـه بهصـورت یـک جنبش برشدوسـتانه
کوتاهمـدت یـا یـک حرکـت خیرخواهانـه ،بـل در چارچـوب یـک برنامـۀ
توسـعۀ همهجانبـه و پایـدار صـورت پذیرفتـه کـه همـگام بـا رفـع فقر به
رشـد همهجانبـۀ اقتصـادی منجـر شـده و منایشـگر مـدل حکمرانـی
موفـق و مدیریـت هامهنگ دولت در صحنۀ جهانی در مقایسـه با دیگر
کشـورهای جهـان (اعـم از توسـعهیافته و در حـال توسـعه) در مقابلـه با
پدیـدۀ فقر اسـت.
 -۲آخریـن فـاز و مرحلـۀ فقرزدایی این کشـور از هشـت سـال پیش آغاز
شـد که با شناسـایی دقیق مناطق و جمعیت هدف در  ۸۳۲ولسوالی و
۱۲۸هـزار قریـه ،قریـب به صدمیلیون نفر را هـدف گرفته و بدین ترتیب
توانسـتند فقـر مطلـق را در قالـب برنامهریزی منطقهیـی و با هامهنگی
کلیۀ سـازمانهای مربوطه به صفر رسـانده و عمال برنامۀ توسـعه پایدار
سـازمان ملـل متحد را ده سـال قبـل از موعد آن (سـال ۲۰۳۰میالدی)
به انجام برسـانند.
 -۳تنها در فاز آخر فقرزدایی بهطور متوسـط سـاالنه بیش از ۱۰میلیون
نفـر از فقـر مطلـق خـارج شـدهاند .وضعیـت اقتصـادی و اجتامعـی
مناطـق رهایـی یافتـه از فقـر تغییـرات بزرگـی داشـته اسـت .متامـی
افـراد فقیـر کـه تعییـن و هدفگیـری شـده بودنـد ،اکنون هیـچ نگرانی
در مـورد غـذا و پوشـاک نداشـته و تحصیلات رایگان ،خدمات پزشـکی
اولیـه ،ایمنـی مسـکن و آب آشـامیدنی بـرای آنـان محقـق شـده اسـت.
بـا بهبـود وضعیـت معیشـت و تولیـد ،درآمـد خالـص رسانـه این افـراد از
۲هـزار و ۹۸۲یـوآن (معـادل  ۴۵۰دالـر امریکا) در سـال ۲۰۱۵میالدی
بـه ۱۰هـزار و ۷۴۰یوآن (معادل ۱۵۵۰دالر) در سـال  ۲۰۲۰تغییر کرد
و بـه همیـن ترتیـب توانایی رهایـی از فقر بهطـور مداوم بهبـود مییابد.

در همیـن راسـتا خدمـات زیـر سـاختی نیـز ارایـه شـده بهنحـویکـه
خانههـای فرسـوده ۷ /۹میلیـون خانـوار و ۲۵میلیـون و ۶۸۰هـزار فقیر
نوسـازی شد.
 -۴دیـدگاه و چارچـوب نظـری و متودولـوژی ایـن حرکـت هامنطـور
کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد ،بهصورت مـدون تنظیم شـده بـود .از نظر
ایدیالوژیـک هامنطـور کـه بـه مناسـبت صدمین سـال تاسـیس حزب
کمونیسـت از سـوی رییسجمهـور چیـن اعالم شـد ،وجـود و ماندگاری
فقر در کشـور نشـانۀ سوسـیالیزم نیسـت .از نظر مدیریت و متودولوژی
اجـرای ابعـاد مختلـف ایـن برنامـه بهصـورت مـدون و جامـع پیشبینی
شـده بـود؛ بهنحـویکـه در قالـب طـرح توسـعۀ جامـع و بلندمـدت،
تدویـن شـده تـا از طریـق-۱ :بهبـود معیشـت و -۲دسرتسـی بـه نهادها
و زیرسـاختهای تولیـدی و -۳دسرتسـی بـه بـازار جهـت دسـتیابی بـه
ارزش افـزوده بتواننـد از نعمات آن در بلندمـدت بهرهبـرداری کننـد.
 -۵ارادۀ ملـی و عـزم رهبران سیاسـی و حـزب حاکـم دراینبـاره نقـش
ی کـه شـخص ربیسجمهـور و دبیـر
اساسـی بـازی میکـرد ،بهنحـو 
کل کمیتـه مرکـزی حـزب در ۸سـال گذشـته بیـش از ۵۰بـار بـا هـدف
فقرزدایـی از ۱۴منطقـه واقـع در فقـر مطلـق بازدیـد کـرده و وضعیـت را
بهدقـت ارزیابـی و مـورد بررسـی و بازرسـی قـرار دادهانـد.
 -۶نکتـۀ آخـر آنکـه دولـت چیـن و حـزب کمونیسـت سـعی فـراوان کرد
تـا از ایـن اقـدام موفـق بهعنـوان یـک اقـدام سـمبولیک جهـت نشـان
دادن موفقیتهـای نظـام حکمرانی این کشـور اسـتفاده کنـد .چنانکه
رییسجمهـور ایـن کشـور نیـز در مراسـم تقدیـر از دسـتاندرکاران این
پـروژه عنـوان کـرد کـه پیـروزی همهجانبـۀ فقرزدایـی چین کاملا ثابت
کـرده کـه حـزب کمونیسـت چیـن قابـل اتکاتریـن نیروییسـت کـه
مـردم چیـن را بـه توسـعه و پیرشفـت رهبری میکنـد .شـاید بیرغبتی
رسـانههای جهـان غـرب در انعـکاس ایـن رویـداد ریشـه در همیـن امـر
داشـته باشد.
دسـتاوردهای چیـن در ایـن زمینـه نهتنها به چین ،بل بـه جهان متعلق
بـوده و بـرای تقویـت جامعـۀ بشری بـا رسنوشـت مشترک خدمـات
شایسـته ارایـه داده اسـت.
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باپرخاشگریکودکچگونهبرخوردکنیم؟
گردآوری :نجمه رسا

بسـیاری از والدیـن در مـورد کـودک عصبـی
خـود شـکایت دارنـد و دیگـر منیداننـد چگونـه
بـا او رفتـار کننـد .اولیـن واکنشـی کـه بـه رفتار
کـودک خـود میدهنـد و بـرای اینکـه او را
آرام کننـد ایـن اسـت کـه خواسـته او را رسیعـا
اجـرا میکننـد تـا کـودک پرخاشـگری بیشتری
نکنـد ،امـا تنهـا نتیجهیـی کـه طـی گذشـت
زمـان دریافت میکنند بیشتر شـدن ایـن رفتار
کـودک اسـت و در نهایـت والدیـن و اطرافیان از
اینکـه رفتار درسـت چـه میتواند باشـد درمانده
میشـوند .رفتـار بـا ایـن نـوع از کـودک دارای
نکاتـی میباشـد کـه در ادامـه بـه تفصیـل در
مـورد آن میپردازیـم.
نشانههای یک کودک عصبی چیست؟
اصـوال یـک کـودک بیـن سـنین  2تـا 4سـال
ممکـن اسـت رفتارهـای پرخاشـگرانه از خـود
نشـان دهـد و خواسـتههای خـود را بـه گونهیـی
عصبانـی و غیرمعمـول بیـان دارد .در این دوران
بـا همسـاالن خـود دچـار اختلاف و دعـوا و
بعضـا برخوردهـایفزیکـی میشـود .از خـوردن غذا
امتنـاع میکنـد و سـاعات خـواب او بـه هـم ریختـه
و خـواب مناسـبی نـدارد .امـا نکتهیـی کـه بایـد در
ایـن بیـن در نظـر داشـت این اسـت کـه ایـن رفتارها
بایـد در کـودک شما مـداوم باشـد تـا گفـت کـودک
شما احتماال عصبی و پرخاشـگر اسـت .اگـر گاهی
اوقـات چنیـن رفتارهایـی را از خـود نشـان میدهـد
کـودک شما عصبـی نیسـت؛ امـا ایـن نبایـد دلیـل
بـر ایـن باشـد کـه بـا کـودک خـود برخـورد نداشـته
باشـید؛ بـل میتوانیـد بـا شـیوههای کـه در اینجـا
گفتـه میشـود کـودک خـود را کنترول کرده تـا این
سـن را بـه خوبی رد کنـد؛ زیرا اگـر رفتارهای عصبی
در ایـن سـن کنترول شـوند در سـنین باالتـر کودک
شما آرام تـر شـده و رفتارهـای اجتامعـی معقولـی را
پیـش میگیـرد.
آیـا رشایـط قبـل از تولـد در داشتن کـودک
عصبـی تاثیـر دارد؟
شـاید شما هـم ایـن قضیـه را شـنیده باشـید کـه
بـرای داشتن نسـلی خوب باید از بیسـت سـال قبل
از تولـد او برنامـه بریزیـد .ایـن نشـان از ایـن قضیـه
دارد کـه کـودک بسـیاری از رفتارهـای خـود را از
دوران بـارداری و رفتارهـای خـود پـدر و مـادر به ارث
میبـرد .یکـی از حسـاسترین دورانهـای زندگـی
نـوزاد ،دورانـی اسـت کـه در شـکم مـادر میباشـد
و هـر اتفاقـی کـه در ایـن دوران بـرای مـادر بیفتـد
بـر جنیـن اثـر میگـذارد .استرس مـادر در دوران
بـارداری ،مبتلا شـدن بـه برخـی بیامریهـای
ویروسـی و عفونـی رفتارهـای پرخاشـگرانه اطرافیـان
مـادر ،نداشتن تغذیـه مناسـب از جملـه عواملـی
میباشـد کـه همگـی بـر خلـق و خـوی کـودک اثـر
خواهـد گذاشـت.
اگـر بـه درمـان کـودک عصبـی نپردازیـم چـه
میشـو د ؟
یکـی از باورهـای نادرسـتی کـه در بیـن والدیـن در
دوران گذشـته بـود و متاسـفانه همچنـان در بیـن
خانوادههایـی کـه از نظـر اجتامعـی و بـه روز بـودن
در سـطح پایینـی قـرار دارنـد ایـن اسـت کـه کـودک
پرخاشـگر آنهـا وقتـی که بزرگ شـود بهرت میشـود
و بعضـا بـا تنبیههـای بدنـی سـعی در آرام کـردن
کـودک دارنـد .ولـی ایـن رفتـار اگـر کنرتول نشـود و
بـه شـیوهیی مناسـب هدایـت نشـود در بزرگسـالی
صدمـات جبران ناپذیـری هـم بـرای فـرد و هـم
اجتماع خواهـد داشـت.
طبـق مطالعاتـی کـه انجـام شـده اسـت ،کودکانـی
کـه دارای رفتارهـای عصبـی و پرخاشـگرانه بودنـد و
بـدون درمـان رها شـدهاند ،متاسـفانه در نوجوانی از

نظـر رفتارهـای اجتامعـی و برخـورد با دیگـران دچار
اختالل بوده و بیشتر به سـمت بزهکاری و کشـیدن
سـگرت و بسـیاری رفتارهـا و کارهـای منفی کشـیده
میشـوند .ایـن آسـیبها متاسـفانه در دختران
بیشتر منایـان میشـود .در ادامـه راه کارهایـی را
بـرای مقابلـه با رفتارهـای این قبیل کـودکان عصبی
بیـان میداریـم.
هر پرخاشگری دلیلی دارد
مهمرتیـن کاری کـه بایـد در ابتـدا انجـام دهیـد این
میباشـد کـه زمانـی کـه کـودک شما پرخاشـگری
میکنـد و رفتارهـای عصبـی از خـود بـروز میدهـد
چـه دلیلـی داشـته اسـت .اگـر بـدون اینکـه علـت
را جویـا شـوید و کـودک خـود را مواخـذه کنیـد،
منیتوانیـد او را آرام کنیـد .شـاید دلیـل قانـع
کنندهیـی وجـود داشـته باشـد و بـرای مثـال فـردی
کـودک شما را اذیـت کـرده باشـد یـا کودک شما از
چیـزی ترسـیده باشـد .بنابرایـن اولیـن حرکـت شما
ایـن اسـت کـه کـودک خـود را در آغـوش گرفتـه و از
او توضیـح بخواهیـد .ممکـن اسـت بـا پرخاشـگری
از جـواب دادن امتنـاع کنـد ،ولـی بایـد بـا آرامـش و
صبـوری از او بخواهیـد تـا جـواب دهـد .نبایـد رفتـار
کـودک پرخاشـگر شما بـر شما اثر بگـذارد زیـرا اگر
شما هم بـه پرخاشـگری بپردازیـد نتیجهیـی حاصل
نخواهـد شـد.
توجه به کودک عصبی
اگـر کودک شما زمانی که میخواهیـد دلیل را از او
جویـا شـوید همچنـان پرخـاش میکـرد بـرای مدتی
او را رهـا کنیـد و مطمیـن شـوید دلیـل رفتارهـای او
بـه خاطـر عـدم توجـه شما منیباشـد .اگـر دیدیـد
کـه کـودک همچنـان ادامـه داد مجـدد بـه رساغ او
برویـد و بـاز تلاش کنیـد کـه او را آرام کـرده و دلیـل
را بخواهیـد و یـا میتوانیـد بـرای مثـال حـواس او
را پـرت کنیـد و یـا بـه یـک مـکان دیگـر بربیـد و بـا
در مـورد موضوعهـای مختلـف صحبـت کنیـد .اگـر
کـودک بهییـن شـیوه آرام شـد مشـخص میشـود که
رفتـار عصبـی کـودک شما بـرای جلـب توجـه شما
میباشـد.
همچنیـن شما میتوانیـد در برخـی از مواقـع بـه
رفتارهـای کـودک خـود در صورتـی کـه پـر تکـرار
باشـد توجهـی نشـان ندهیـد .زیـرا بی توجهـی برای
کـودک پرخاشـگر دردآورتـر از برخـورد شما خواهـد
بـود و بهییـن ترتیـب بـه کـودک خـود یـاد میدهیـد
کـه اگـر بـه حرف شما توجه کنـد و برخـوردی مثبت
داشـته باشـید شما هـم بـه او توجـه خواهیـد کـرد.
البتـه زمانـی کـه رفتارهـای ایـن نـوع کـودکان منجر
بـه آسـیب جسـمیاو نشـود و سلامت او بـه خطـر

نیفتـد بایـد بـی توجهـی را گاهـی پیـش بگیریـد.
اجازه دهید کودک شام به گریه خود ادامه دهد
گریـه یکـی از واکنشهایی اسـت که کـودک عصبی
از خـود بـروز میدهـد .یکـی از راههـای آرام کـردن
کـودک عصبـی در چنیـن رشایطـی ایـن اسـت
کـه همزمـان کـه میخواهیـم او را آرام کنیـم بهـا و
اجـازه دهیـم کـه گریـه کنـد .زیـرا گریه باعث ترشـح
هورمـون استرس میشـود و ایـن خـود به آرام شـدن
و بهتر شـدن حـال کودک شما کمک خواهـد کرد.
گرسنگی یک عامل عصبی شدن کودک
یکـی از نیازهـای مـادی کـه مـا انسـانها داریـم
تامیـن نیـاز تغذیهیـی مـا میباشـد .کـودکان بـه
دلیـل فعالیـت جسـمیو ذهنـی باالیی کـه دارند در
ایـن دوران سـاعات گرسـنگی آنهـا با ما فـرق دارد.
بسـیاری از رفتارهـای کودک عصبی ممکن اسـت به
دلیـل گرسـنگی او باشـد و نتوانـد بیـان کنـد .بعضـا
کودکانـی وجـود دارند که ضعف ناشـی از گرسـنگی
کـه کمـیدر ناحیـه دل آنهـا ایجـاد میشـود را دل
درد تلقـی کـرده و همان را بهانـه قـرار میدهنـد و
رشوع بـه گریـه و پرخاشـگری میکننـد.
بنابرایـن یکـی از علتهایـی کـه بایـد در مـورد رفتار
کـودک عصبـی خـود جویـا شـوید گرسـنه بـودن او
میباشـد .البتـه پرخاشـگری بـه خاطـر گرسـنگی
عاملـی اسـت کـه در همـه کـودکان وجـود دارد و
نبایـد چـون فرزنـد شما زمانـی کـه گرسـنه اسـت،
رشوع بـه بهانـه گیـری میکنـد و در بقیـه مـوارد آرام
اسـت او را در دسـته کـودکان عصبـی قـرار دهیـد.
کودکان از والدین خود الگوبرداری میکنند
طـی تحقیقاتـی کـه صـورت گرفتـه اسـت ،یادگیـری
کـودک از قبـل از تولـد رشوع و شـده و بعـد از تولـد
بـه اوج خـود میرسـد و محیطـی کـه کـودک در آن
قـرار دارد باالتریـن تاثیـر را دارد .اولیـن افـرادی
کـه کـودک بـا آنهـا مواجـه میشـود ،پـدر و مـادر
میباشـند .رفتارهـای خشـن و تنبیـه و فریادهایـی
کـه بـر رس کـودک توسـط پـدر و مـادر زده میشـود
خـود عاملـی برای پرخاشـگری کـودک میباشـد .از
طرفـی ممکـن اسـت والدیـن بـا کـودک رفتـاری آرام
داشـته باشـند ولـی خـود والدیـن بـا یکدیگـر بسـیار
پرخاشـگری میکننـد.
ایـن رفتـار والدیـن بـر روی کـودکان تاثیـر گذاشـته
و ایـن رفتارهـا بـه عنـوان آموزهیـی از سـوی والدیـن
خـود دریافـت میکننـد.
در چنیـن رشایطـی علاوه بـر مـواردی کـه در بـاال
گفتـه شـد و در ادامـه بیـان میشـود ،والدیـن در
صـورت بـروز اختلاف بهتر اسـت در مکانـی کـه
کـودک صـدا و رفتـار آنهـا را نبینـد برونـد.

قهرمانی تیم والیبال شاروالیجاللآباد

تیم والیبال شاروالی جاللآباد ،با غلبه بر تیم اتحاد ،قهرمان رقابتهای والیبال میان والیتی شد .به نقل از آژانس باخرت این تیم در دیدار نهایی با ارایۀ یک بازی زیبا و سنجیدهشده ،دو در برابر یک بر تیم اتحاد غلبه کرد
و جام قهرمانی را باالی رس برد .این رقابتها میان بیست وهشت تیم از کابل ،ننگرهار ،لغامن و کرن در شهر جاللآباد راهاندازی شده بود .یک مسوول فدراسیون والیبال گفته که این رقابتها به هدف رشد ورزش در میان
جوانان و گزینش چهرههای برتر والیبال راهاندازی شده بود.

ترجمه

سال دهم  یکشـنبه  17حوت 1399

m a d a n y a t d a i l y. c o m

با گذشت 20سال ،کابل پایتخت یک
کشور فقیر و آشفته است

مذاکرات صلح با طالبان و احتمال عقبنشینی امریکا منجر به پیشرفت خواهد شد یا سقوط؟
منبع :نیویورکر /نویسنده :دکستر فیلکینز
بـا خـروج نیروهـای امریکایـی و پایـان یـک مداخلـۀ
بیستسـاله ،افغانهـا بایـد پاسـخ ایـن سـوال را بیابنـد
کـه آیـا دولت آنهـا میتواند بـه تنهایی در برابـر طالبان
بایسـتد یـا خیر.
شـب 14اگسـت ،فوزیـه کوفـی از مراسـم تشـییع
جنـازۀ یکـی از دوسـتان خانوادگـی بـه خانـه خـود در
کابـل میرفـت .کوفـی ،چهـل و پنـج سـاله ،یکـی از
مدافعـان برجسـتۀ حقـوق زنـان
در افغانسـتان اسـت؛ یکـی از
اعضـای سـابق پارملـان کـه طی
بیستسـال بعـد از رسنگونـی
طالبـان توسـط ایـاالت متحـده و
متحدانـش ،یـک جنـگ عمومـی
شـدیدی را بـرای معکـوس کردن
تاریـخ سـتم آغـاز کـرده اسـت.
او و دخرت بیسـتویک سـالهاش،
شـهره ،ماننـد همیشـه سـوار بـر
موتـر زرهـی بودنـد .موتـر دوم،
پـر از گاردهـای امنیتـی ،از عقب
آنهـا در حرکـت بـود .وجـود
گاردهـا الزم بودنـد؛ در سـال
 ،2010افـراد مسـلح طالبـان
قصـد داشـتند او را بکشـند.
هنگامـی کـه آنهـا بـه کابـل
نزدیـک میشـدند ،راننـدۀ او
بـرای گرفتن تیـل توقـف کـرد و
کوفـی تصمیـم گرفـت موتـرش را
تعویـض کنـد .هنگامـی کـه مـن
در مـاه دسـمرب بـه افغانسـتان
سـفر کـردم ،کوفی برایـم توضیح
داد« ،گاهـی در موتـر زرهـی
احسـاس بنـدی بـودن میکند».
هنـگام خـروج از تانـک تیـل ،او یـک موتـر را پشـت رس

کوفی گفت« :من میخواهم

که چشم آنها مرا ببیند و به آنچه
امروز زنان افغان هستند عادت

کند .بسیاری از آنها ،طی بیست
سال گذشته ،در یک محفظۀ

زمانی (به دور از تغییرات) قرار

داشتهاند».

موتـر خـود دیـد کـه بـه نظـر میرسـید ،آنهـا را ردیابـی
میکنـد .
موتـر او را دنبـال میکـرد در حالـی کـه خـودش متاشـا
میکـرد .موتـر دوم بـا انحراف از جاده ،مسـیر را مسـدود
کـرد .راننـده کوفـی شـتاب گرفـت و موتـر را روی شـانه
رسک منحـرف کـرد ،امـا قبـل از اینکـه از محـارصه آزاد
شـود ،مـردان در موتـر دیگر بر روی آنها آتش گشـودند.
مرمیهـا پنجرههـا را شکسـتند و ناحیـۀ بـاالی بـازوی او
زخـم شـد .مهاجمان بـه رسعـت دور شـدند .کوفـی بـه

نزدیکرتیـن شـفاخانه امـن بـا فاصلـه چهل و پنـج دقیقه
منتقـل شـد ،جایـی کـه جراحـان مرمـی را درآوردنـد و
اسـتخوان خردشـدۀ او را تـداوی کردنـد.
یـک مـاه بعـد ،کوفـی قـرار بـود بهعنـوان مناینـده دولت
در گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان ،آخریـن تلاش در
یـک دهـه تلاش بـرای پایـان دادن بـه درگیریهـای
افغانسـتان باشـد.

کوفـی وقتـی وارد البی شـد ،گروهـی از مذاکرهکنندگان
طالبـان را دیـد .آنهـا به بازوی او که هنوز درون پالستر
بـود خیـره شـده بودنـد .کوفـی بـه آنهـا لبخنـد زد .او
گفـت« :همان طـور کـه میبینیـد ،مـن خوبم».
علیرغـم اطمینـان کوفـی ،دولـت افغانسـتان در
موقعیـت نامطلوبـی قـرار داشـت .بـرای دهههـا ،مـورد
حامیـت قـدرت نظامـی ایـاالت متحـده قـرار گرفتـه بود،

وقتـی او آمـاده میشـد ،حـال و هـوای کابـل بـه طـور
غیرمعمولـی پریشـان بـود .موجـی از ترورهـا آغـاز شـده
بـود ،کـه از آن زمـان جـان صدهـا افغـان از جملـه
سـارنواالن ،روزنامهنـگاران و فعـاالن را گرفتـه بـود.
مقامـات در افغانسـتان و امریـكا گمان میكننـد
كـه طالبـان بیشترین قتلهـا را انجـام دادهانـد؛ هـم
بـرای تقویـت موقعیـت خـود در گفتگوهـا و هـم بـرای
تضعیـف جامعـۀ مدنـی كـه از زمـان بركنـاری طالبـان،
خـود را تثبیـت كـرده اسـت .سـیام سـمر ،رییـس سـابق
کمیسـیون مسـتقل حقوق برش افغانسـتان به من گفت:
«آنهـا در تالشـند ،نسـل بعـد از سـال  2001را بـه
وحشـت بیندازنـد».
مذاکـرات صلـح در سـپتمرب گذشـته ،در دوحـه قطـر،
یـک کشـور کوچـک خلیـج فـارس کـه بـاالی بزرگرتیـن
میـدان گازی طبیعـی جهـان قـرار دارد ،آغـاز شـد .بـه
مـدت هفـت سـال ،رهبران قطـر میزبـان چندیـن تن از
اعضـای ارشـد طالبـان در اقامتگاههـای مجلـل بودهانـد
و آنهـا و خانوادههایشـان را بـا پرداخت متـام هزینهها
اسـکان دادهانـد .در مراسـم افتتاحیـه ،مذاکرهکنندگان
طالبـان و دولت افغانسـتان در دوحـه رشایتون ،در محل
کنوانسـیون کـه تعـداد زیـادی خدمـه در آن خدمـت
میکردنـد ،جمـع شـدند.

امـا از آنجـا کـه امریکاییهـا صبر خـود را نسـبت بـه
جنـگ از دسـت دادهانـد ،ایـاالت متحـده حضـور خود را
در افغانسـتان کاهـش داده و از حـدود صدهزار رسباز به
حـدود دوهـزار و پنجصـد نفـر رسـانده اسـت.
هفـت مـاه قبـل از رفتن کوفـی بـه دوحـه ،مقامـات
دولـت ترمـپ گفتگوهـای خـود را بـا طالبـان بـه پایـان
رسـاندند ،در آن توافـق کردنـد کـه نیروهـای باقیمانـده
را تـا اول مـاه می  2021بیرون بکشـند .یک مقام ارشـد
امریکایـی بـه مـن گفـت شـیوه غالب ایـن بود «فقـط برو
بیـرون».
افغانسـتان یکـی از رضوریتریـن و آزاردهندهتریـن
مشـکالت ریاسـت جمهـوری بـود کـه بـه جـو بایـدن
تحویل داده شـد .اگر او عقبنشـینی نظامی را به امتام
برسـاند ،بـه یک مداخلـه به ظاهـر غیرقابل پایـان ،پایان
میدهـد و هـزاران نیـرو را بـه خانـه برمیگردانـد ،اما اگر
او بخواهـد جنـگ چیـزی جـز یـک شکسـت ناامیدانـه
در نظـر گرفتـه شـود ،دولـت افغانسـتان بایـد بتوانـد بـه
تنهایـی ایسـتادگی کنـد.
در مذاکـرات صلـح ،مناینـده فوزیـه کوفـی اکثر اوقـات
تنهـا زن در اتـاق بـود.
بـرای کوفـی و همـکاران مذاکرهکننـدۀ او ،یـک سـوال
در ایـن مذاکـرات معلـق اسـت :چه مقـدار از پـروژه مورد

حامیـت امریـکا ،کـه هـزاران نفـر و بیـش از دوتریلیـون دالر هزینه داشـته،
حفـظ خواهد شـد؟
قبـل از مداخلـه امریـكا و متحدانـش ،در سـال  ،2001طالبـان نسـخه
ظاملانهیـی از اسلام را اعمال كردنـد كـه در آن دسـتان دزدان قطـع
میشـد و زنـان بـه جـرم زنـا اعـدام میشـدند.
پـس از شکسـت طالبـان ،قانـون اساسـی جدیـد راه را بـرای انتخابـات
دموکراتیـک ،مطبوعـات آزاد و گسترش حقـوق زنـان بـاز کـرد.
کوفـی نگـران اسـت کـه رهبران طالبـان کـه بسـیاری از آنهـا سـالها در
گوانتانامـو زندانـی بودنـد ،درک نکننـد کـه کشـور چـه مقـدار تغییـر کـرده
اسـت .یـا اینکـه آنها ایـن تغییرات را اشـتباهاتی میدانند کـه باید جربان
شوند.
کوفـی بـه مـن گفـت« :مـن میخواهـم که چشـم آنها مـرا ببیند و بـه آنچه
امـروز زنـان افغان هسـتند عادت کند .بسـیاری از آنها ،طی بیسـت سـال
گذشـته ،در یـک کپسـول زمانی (بـه دور از تغییرات) قرار داشـتهاند».
وی امیـدوار اسـت تـا زمانـی کـه توافق جامـع صلح ایجـاد نشـده ،میتوان
بـرای نـگاه داشتن امریکاییهـا در ایـن کشـور توافقـی انجـام داد .امـا او
نگـران اسـت کـه گفتگوهـا بـرای نجـات دولـت افغانسـتان کافـی نباشـد:
«هـم اکنـون نیـز در میـان طالبـان عدهیـی وجـود دارنـد کـه معتقدنـد
میتواننـد قـدرت را بـه زور تصاحـب کننـد».
ایـاالت متحـده بیـش از 130میلیارد دالر برای بازسـازی افغانسـتان هزینه
کـرده اسـت .ایـن تالشهـا بـا سواسـتفاده روبـهرو شـده و توسـط روسـای
جمهـور و فرماندهـان (قوماندانـان) بـه درسـتی نشـان داده نشـده اسـت،
امـا تأثیـرات آن در کابـل مشـهود بـود .بلندمنزلهـا شـهر را پـر کـرده و
رسکهـا پـر از موتـر اسـت .کمکهـای خارجـی بـه ایجـاد مشـاغل جدیـد
کمـک کـرد و زنـان مشـغول بـه کار و آمـوزش شـدند .پـس از دهههـا جنگ

با عزیمت نیروهای امریکایی و

ناتو ،دیوارهای کانکریتی ،سیم

خاردارها و چک پوینتهای بازرسی

مسلح ایجاد شدهاند تا ظاهرا امنیت را

فراهم کنند .تعداد اندکی از

توریستهای غربی عمدتا در هتل

قلعه مانند رسنا اقامت میکنند ،اگرچه
مقامات امریکایی هشدار میدهند که

شبکۀ حقانی ،وابسته به طالبان ،در پی

یافنت محل اقامت آنها برا ی اختطاف

آنهاست .شبها رسکها آرام هستند.
با گذشت 20سال از جنگ به رهربی

امریکا ،کابل دوباره احساس میکند که
پایتخت یک کشور فقیر و آشفته

است.

داخلـی و دولـت رسکوبگـر ،پایتخـت بـه شـهری بیناملللـی تبدیـل شـد.
دیپلامتهـا ،امدادگـران و روزنامهنـگاران در یـک رسـتوران فرانسـوی بـه
نـام  L’Atmosphèreو یـک مـکان لبنانـی معـروف بـه  Tavernaجمـع
میشـدند .آنهـا همچنیـن در میخانـه «گندمـک» کـه نـام مکانـی اسـت
کـه در آنجـا نیروهـای افغـان قـرن نوزدهـم مهاجمان انگلیـس را قتـل عام
میکردنـد ،مینوشـیدند .طالبـان در اطـراف قـوت میگرفتند ،اما شـهرها
شـکوفا میشـدند .ایـن روزها ،ترورهـا و مببگذاریها بیشتر خارجیها را
از این کشـور دور اسـت .میخانه پس از یک حملۀ طالبان به آنجا در سـال
 2014بسـته شـد ،که در نتیجه آن بیسـت و یک غیرنظامی کشـته شـد .با
عزیمـت نیروهـای امریکایـی و ناتو ،دیوارهـای کانکریتی ،سـیم خاردارها و
چـک پوینتهای بازرسـی مسـلح ایجاد شـدهاند تـا ظاهرا امنیـت را فراهم
کننـد .تعـداد اندکـی از توریسـتهای غربـی عمدتـا در هوتـل قلعهماننـد
رسینـا اقامـت میکننـد ،اگرچـه مقامـات امریکایـی هشـدار میدهنـد کـه
شـبکۀ حقانـی ،وابسـته بـه طالبـان در پـی یافنت محـل اقامت آنهـا برا ی
اختطاف آنهاسـت .شـبها رسکها آرام هسـتند .با گذشـت 20سـال از
جنـگ بـه رهبری امریـکا ،کابـل دوباره احسـاس میکنـد کـه پایتخت یک
کشـور فقیر و آشـفته اسـت...
مرتجم :زهرا بهرهمندی

صاحبامتیاز و مدیرمسوول :سید اصغر ارشاق eshraqsayed@gmail.com / 0794115544
رسدبیر :فرشـته حسـینی  /تحلیلگر ارشد :مجیبالرحمن اتل

ویراستار :معصومه امیری و سامعه درویش  /نویسندگان :بکتاش روش ،فرزاد عنایت ،الهه موسوی و زهرا یزدانشناس
گزارشگران :سید مهدی حسینی ،مرتضی پژواک ،شمیم فروتن و نجمه رسا  /صفحه آرایی :گروه طراحان
مسوول بازاریابی :ضمیرخان وفا  / 0793845555 -هامهنگی خرب و گزارش0790295529 :

 /چاپ :مطبعه چشمه  /توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح  / 0767152062توزیع در والیات :میدان وردک ،بامیان ،غزنی ،پروان ،غور و دایکندی
دفرت :کارته سه  /بهغیر از رسمقاله ،مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.
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تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰و پیشبینی سال۲۰۲۱

با نگاه به آمار و ارقام صادرات و واردات کشورهای جهان به ویژه قدرتهای بزرگ اقتصادی ،میتوان دریافت که اقتصادهای بزرگ
هم در حوزۀ واردات و هم در حوزۀ صادرات روندی کاهشی در این سال تجربه کردند .گرچه در انتهای سال۲۰۲۰میالدی نشانههایی از
بهبود در برخی از کشورها دیده شد ،اما حجم تجارت جهانی همچنان نسبت به سال پیش از آن پایین است .کنفرانس تجارت و توسعۀ
سازمان ملل در گزارش اخیر خود تخمین زده که در سه ماه نخست سال  ۲۰۲۱تجارت جهانی بخش کاال با روندی آهسته به سوی رشد
حرکت خواهد کرد.

R A H - E - M A DA N YAT DA I LY
Price: 20

چهارسو

چالشهای بزرگ برشیت؛

محور گفتگوهای پاپ و سیستانی
پـاپ فرانسـیس در آغـاز دومیـن روز سـفر تاریخی
خـود بـه عـراق بـا آیتاللـه علـی سیسـتانی از
قدرتمندتریـن رهبران دینـی عـراق و مرجـع
میلیونها مسلامن دیدار کرد.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،دفتر آیتاللـه
سیسـتانی پـس از ایـن دیـدار در بیانیهیـی گفتـه
اسـت «:در ایـن دیـدار دربـاره چالشهـای بزرگـی
کـه برشیـت در ایـن دوران بـا آن روبهروسـت و نقـش
ایمان بـه خداونـد سـبحانه و تعالـی و پایبنـدی بـه
ارزشهـای واالی اخالقـی بـرای غلبـه بر آنهـا گفتگو

و تبـادل نظـر شـد ».دیـدار پـاپ فرانسـیس و آیتاللـه
علـی سیسـتانی بـه صـورت خصوصـی و بـدون رعایت
ترشیفـات معمـول در خانـه این مرجع شـیعه در شـهر
مذهبـی نجـف برگـزار شـده اسـت.
آیتاللـه سیسـتانی کـه 90سـال عمـر دارد ،کمتـر در
مقابـل رسـانهها حضـور مییابـد و در دیـدار بـا پـاپ
نیـز خربنـگاران اجـازه حضـور را نداشـتند.
ایـن دیـدار یکـی از نقاط برجسـته سـفر پاپ بـه عراق
اسـت .بـرای تامیـن امنیـت ایـن دیـدار ،واتیـکان و
نجـف بـرای ماههـا گفتگوهایـی فشرده و همچنـان

برنامهریـزی دقیـق را پیـش بـرده بودنـد .پـس از ایـن
دیـدار ،گفتـه میشـود کـه برخـی گروههـای شـبه نظامی
شـیعی عـراق با ایـن دیدار مخالفت کردهانـد و آن را زمینه
مداخلـه غربیهـا در امـور داخلـی عـراق عنـوان کردنـد.
ایـن نخسـتین سـفر یـک پـاپ بـه عـراق اسـت و همچنان
اولیـن سـفر بیناملللـی پـاپ فرانسـیس از زمـان شـیوع
همهگیـری کرونـا میباشـد.
هـدف از ایـن سـفر ،دیـدار بـا جامعـه مسـیحیان عـراق
و همچنـان گفتگـو بـا رهبران سـایر ادیـان عنـوان شـده
اسـت؛ امـا کرونـا و تشـدید بحـران امنیتـی در عـراق ،این
سـفر را بـه پرخطرتریـن سـفر پـاپ تبدیـل کـرده اسـت.
پـاپ فرانسـیس ۸۴سـاله پیشتر دربـاره ایـن سـفر بـه
خربنـگاران گفتـه بـود کـه او خـود را ملزم به انجـام وظیفه
میدانـد و ایـن سـفر را بـه عنـوان «زائـر صلـح» انجـام
میدهـد و از خـدا میخواهـد پـس از سـالها جنـگ در
عـراق صلـح و آشـتی برقـرار شـود.
لوئیـز یاکـو؛ اسـقف اعظـم کلیسـای کلدانـی عـراق نیـز
پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه طـی ایـن مالقـات ،پـاپ
و آیتاللـه سیسـتانی قـرار اسـت «سـند اخـوت بـرای
صلـح جهانـی» بـه امضـا برسـانند .میگوئـل آنخـل آیوسـو
گوئیشـوت ،مسـوول شـورای پاپـی گفتگـوی بیـن ادیـان
دربـاره ایـن سـفر و دیـدار پـاپ بـا آیتاللـه سیسـتانی
گفتـه کـه او یـک رهبر مذهبـی میباشـد کـه از اقتـدار
اخالقـی باالیـی برخـوردار اسـت .آیتاللـه سیسـتانی در
حالیکـه در دوران صـدام سـالها در حبـس خانگی بود،
پـس از رسنگونـی وی ،نقشـی برجسـته در جامعـه عـراق
ایفـا کـرد .فتـوای آیتاللـه سیسـتانی بـرای مقابلـه بـا
داعـش و همچنـان حامیت از اعرتاضات سـال  ۲۰۱۹که
در انتقـاد بـه عملکـرد دولـت و دخالـت خارجـی برگـزار
شـد ،از جملـه فعالیتهـای خربسـاز و تاثیرگـذار آیتاللـه
سیسـتانی بـود.

یوتیوب چینلهای اردوی میامنار را حذف کرد
در حالیکـه خشـونتها علیـه معرتضـان بـه کودتـا
در میامنـار رو بـه افزایش اسـت ،یوتیوب اعلام کرده که
دسـتکم پنـج چینـل را کـه توسـط ارتش میامنـار اداره
میشـدند ،حـذف کرده اسـت .به گـزارش یورونیوز ،این
وبـگاه بارگـذاری و متاشـای ویدیـو ،عصر جمعـه(15
حـوت) بیـان کـرد کـه چینلهـای دولتـی ماننـد چینل
رادیـو و تلویزیـون میامنار را حذف منوده اسـت .تصمیم
یوتیـوب بـرای بستن چینلهـای متعلـق بـه نظامیـان
میامنـار یـک هفتـه پس از آن اجرایی شـد که فیسـبوک
نیـز متـام صفحـات تحـت کنترول نیروهای مسـلح این
کشـور را حـذف کـرد .سـخنگوی یوتیوب اعلام کرد«:ما
مطابـق بـا دسـتورالعملهای خـود و قوانین قابـل اجرا،
تعـدادی از چینلهـا را بسـته و چند ویدیـو را از یوتیوب

حـذف کردهایـم ».ارتـش میامنـار طـی چهـار مـاه اخیـر
به طور گسترد ه از شـبکههای اجتامعی اسـتفاده کرده
تـا ادعاهـای خود مبنی بـر تقلب در انتخابـات نوامرب را
کـه باعـث پیـروزی حـزب آنـگ سـان سـوچی شـد ،در
میان شهروندان این کشور گسرتش دهد.
خربهـای حاکـی از میامنـار نشـان میدهـد کـه
کودتاگـران در واکنش به اعرتاضات گستردۀ مردمیکه
خواسـتار پایـان دادن بـه حکومـت نظامـی و آزادی
رهبران منتخـب بازداشـت هسـتند ،دسـتکم ۵۵نفـر
را کشـتهاند .در ادامـه خشـونتها در ایـن کشـور ،روز
جمعـه نیـز مقامهـای محلـی هنـد اعلام کردنـد کـه
گروهـی از افسران پولیـس میامنـار در جریـان تعقیـب
شماری از معرتضـان ،مقـررات مرزی دو کشـور را نقض
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اشتباهاتگذشتهباردومتکرارنشود
موضعگیــری رییسجمهــور
موضعگیــری قانــون اســت .در قانــون
تســجیل شــده اســت کــه انتقــال قــدرت
از راه انتخابــات مشــروع و از یــک دوره
بــه دورۀ دیگــر اســت .او(غنــی) هــم
اشــاره بــه همیــن خاطــر کــرد و موضــوع
را روشــن و واضــح بیــان نمــود،
طرحیکــه فعــا زیــر دســت اســت،
بــرای مطبوعــات برآمــده کــه یــک
حکومــت همهشــمول تشــکیل
عبدالقادر قالتوال؛ عضو مجلس
میشــود .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
رییسجمهــور بایــد همیــن صحبــت را مطابــق قانــون اساســی بیــان میکــرد کــه
یگانــه راه حــل تمــام منازعــات رعایــت احــکام قانــون اساســی و قوانیــن فرعــی
افغانستان میباشد.
انعطافپذیــری و خودگــذری قبــا تجربــه کــرده و بهخاطرمــان داریــم کــه ایــن
انعطافپذیــری را مــردم از خــود نشــان دادنــد ،امــا جهــان در حــق مــردم افغانســتان
جفــا کــرد .بــه یــاد داریــم کــه ســازمان ملــلمتحــد از طریــق پنــج فقــره در مــورد
تامیــن صلــح و انتقــال قــدرت صــورت میگرفــت ،امــا دیدیــم کــه ایــن ســبتوتاژ و
نقــض شــد .یــک گــروه از شــمال و یــک گــروه از جنــوب بــه شــکل مســلحانه وارد
کابــل شــدند و در فرجــام جنــگ آغــاز شــد .بنابرایــن الزم اســت کــه تجــارب تلــخ
بــار دوم بایــد تکــرار نشــود ،هــر قــدم سنجیدهشــده و قاطعانــه مطابــق شــرایط بــا
یــک فضاییکــه اعتمــاد در بیــن طرفهــا موجــود باشــد ،بایــد صــورت گیــرد .مــردم
افغانســتان خواســتار ایــن اســت کــه چنیــن اشــتباهاتیکه قبــا شــده ،بــار دیگــر تکــرار
نشــود.
فعــا بــر اســاس موضعگیریکــه هــر دوجانــب دارنــد ،فاصلــه بســیاری زیــادی میــان
طالبــان و حکومــت وجــود دارد .مســووالن و ســخنگویان طالبــان در صحبتهایشــان
بــه شــکلی وانمــود و تقاضــا میکننــد کــه تمامــی حکومــت را بایــد تســلیم شــوند و
قــدرت کامــل بــرای آنهــا داده شــود .حتــا در صحبتهایشــان هــم از قدرتیکــه
آنهــا ســخن میزننــد ،خودشــان متــردد هســتند .از ایــن رو دو طــرف در صورتیکــه
از خــود خودگــذری و انعطافپذیــری بهخاطــر منافــع ملــی کشــور نشــان دهنــد،
مشــکلیکه مــردم افغانســتان در چهــار دهــه بــا آن مواجــه اســت ،حــل خواهــد شــد.

کـرده و بـرای دسـتگیری آنهاییکـه بـه هنـد پنـاه
آورده بودنـد ،وارد خـاک ایـن کشـور شـدهاند.
مناینـده ویـژه سـازمان ملـل در امـور میامنـار روز جمعه
( 15حـوت) از شـورای امنیـت ایـن سـازمان خواسـت
تـا علیـه رژیـم کودتاگـر اقـدام کنـد .کریسـتین شـارنر
بورگنر ،مناینـده ویژه سـازمان ملل در امـور میامنار روز
جمعـه در جریـان نشسـت غیرعلنـی  ۱۵عضـو شـورای
امنیـت سـازمان ملـل گفت«:تـا چـه انـدازه میتوانیـم
بـه ارتـش میامنـار اجـازه دهیـم که بـه اقداماتـش ادامه
دهد؟ بسـیار مهم اسـت که این شـورا مصمم و منسـجم
باشـد و بـه نیروهـای امنیتـی میامنـار هشـدار دهـد و
قاطعانه در کنار مردم باشـد و از نتایج روشـن انتخابات
نوامبر حامیـت کند».
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ملتسازیتضمینکنندهموفقیتگفتگوهایصلحاست
میــزان مشــارکت مــردم در
تصمیمگیریهــای کالن کشــور و
حضــور موثرشــان ،حداقــل زمینههــا و
ابزارهــای خــود را دارد .پیشزمینــه
مشــارکت ،اعتمــاد اســت ،بــدون اعتماد و
عــدم آگاهــی از پیامدهــای مشــارکت،
مــردم یــا وارد عرصههــای
تصمیمگیــری نمیشــوند و یــا زمینــه
حضورشــان مهیــا و میســر نمیگــردد.
ابزارهــای مشــارکت ملــت هــم نهادهــای
مردممحــور چــون مجامــع ،شــوراها و
دکتور سید ابراهیم حجازی
موسســات ملــی و محلــی هســتند کــه
اگــر ایــن مجامــع نماینــده واقعــی مــردم باشــند ،بــاز هــم مــردم میتواننــد نقــش
برجســتهیی در تصمیمگیریهــا و مدیریــت کشــور داشــته باشــند و بنابرایــن ،میــزان
نقش و مشارکت مردم در سرنوشتشان با این مسایل رقم میخورد.
در کنــار ایــن شــاخصها ،الزم بــه یــادآوری میدانــم کــه هرچنــد در افغانســتان
تالشهــا و اقدامــات پراکنــده بــرای دولتســازی صــورت گرفــت و تــا حــدودی
موثــر واقــع شــد امــا بــرای ملتســازی؛ مــا شــاهد تدویــن و اجــرای برنامههــای
موثــر نبودهایــم ،در حالیکــه ملتســازی رونــد دولتســازی را تصحیــح و تســریع
مینمایــد کــه ایــن باعــث همدلــی و انســجام میــان ملت-دولــت میشــود و در عیــن
حــال ،هزینههــای دولــت را در امــر مبــارزه بــا مخالفــان داخلــی و خارجــی ،تامیــن
امنیــت ،دفــاع از ارزشهــای ملــی و تطبیــق برنامههــای اصالحــی کاهــش میدهــد.
ایــن امــر خــود زمینــه را ثبــات داخلــی را میــان گروههــای همفکــر برقــرار کــرده و
منجــر بــه کاهــش قــدرت گروههــای مخالــف میشــود.
در اینجــا قابــل بحــث اســت و بایــد بــه آن اشــاره کــرد کــه تشــدید اختالفــات قومــی،
ســمتی ،زبانــی و مذهبــی محصــول عــدم توجــه در ملتســازی اســت و ایــن چالــش
خــود مانــع بــرای رونــد گفتگوهــای صلــح ،عــدم همســویی مــردم بــا دولــت در تعییــن
سرنوشتشــان شــده اســت.
آنچــه در ایــن روزهــا مطــرح اســت و حتــا بســیاری بــه اصطــاح رهبــران قومــی ،هرگز
بهدنبــال منافــع واقعــی مــردم خــود در درازمــدت نبودهانــد و در چنیــن شــرایطیکه
مــردم تصمیمگیرنــدگان سرنوشتشــان در گفتگوهــای صلــح نیســتند ،آنهــا (رهبــران
قومــی) را رهبــران خودخوانــده نامیــد.
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ثبت دومین شکایت علیه ترمپ

به اتهام نقض حقوق شهروندی
یـک مناینـده دموکـرات کنگـره امریـکا روز جمعـه (15حـوت)
شـکایتی را علیـه دونالـد ترمـپ ،رییسجمهـوری پیشـین ایـاالت
متحـده و وکیـل او ،رودی جولیانـی در محکمـه فـدرال واشـنگنت
ثبـت کـرد .بـه گـزارش رادیـو فـردا ،ایـن دومیـن پرونـده شـکایتی
اسـت کـه در سـه هفتـه گذشـته علیـه رییسجمهـوری پیشـین و
متحدانش به ثبت میرسد.
ایـن دادخواسـت کـه در محکمـه فـدرال واشـنگنت تنظیـم شـده،
اتهاماتـی را علیـه دونالـد ترمـپ ،رودی جولیانـی ،دونالـد ترمـپ
جونیـور ،پسر ارشـد ترمـپ و مـو بروکـس ،مناینـده جمهوریخـواه
کنگـره ،مطـرح کـرده اسـت.
اریـک سـوالول ،عضـو دموکـرات کنگـره و پدیدآورنـده ایـن دعوای
حقوقـی معتقـد اسـت کـه تبعـات مسـتقیم و پیشبینیپذیـر حمله
بـه سـاختامن اصلـی کنگـره امریـکا ،نتیجـه «اقدامـات غیرقانونی»
آقـای ترمـپ و متحدانـش قلمـداد میشـود.
آقـای سـوالول از حامیـان طـرح اسـتیضاح دونالـد ترمـپ در مـاه
گذشـته بـود .سـنای ایـاالت متحده امـا در پایـان ،آقای ترمـپ را از
اتهـام تحریـک بـه شـورش علیه کنگـره تربئه کـرد .حدود سـه هفته
پیـش ،بنـی تامپسـون ،دیگـر مناینـده دموکـرات کنگـره امریـکا و
رییـس کمیتـه امنیـت ملـی ایـن مجلـس ،شـکایتی را بـا اتهاماتـی
مشـابه علیـه آقـای ترمـپ و وکیلـش در یکـی از محکمههـای
واشـنگنت بـه ثبـت رسـاند.
دونالـد ترمـپ در انتخابـات ریاسـتجمهوری نوامرب گذشـته مقابل
جـو بایـدن ،رقیـب دموکـرات خـود ،شکسـت خـورد ،امـا نتیجـه
انتخابـات را نپذیرفـت و مدعـی تقلـب در انتخابات شـد؛ ادعاییکه
در نهایـت منجـر بـه حملـه گروهی از هـواداران خشـونتطلب او به
کنگـره در روز ششـم جنـوری سـال جـاری و مرگ پنج تـن از جمله
یـک مامـور پولیس شـد.

دیدگاه شام

اداره موقت میآید
بــه اســتثنای گــروه کوچــک ،دیگــر
زمامــداران حکومــت ،قــدرت سیاســی را
کــه از راه نامشــروع و تقلــب بــه دســت
آوردنــد ،بــه گــروگان گرفتــه اســت.
آنهــا نگــران از دســت دادن قــدرت
اســت .چــون قــدرت سیاســی آینــده بــر
اســاس توزیــع عادالنــه از طریــق یــک
کنفرانــس بایــد صــورت بگیــرد کــه
انحصــار افــراد را از آن دور میســازد.
اداره موقــت میآیــد کــه زمینــه را بــرای
انتخابــات آزاد فراهــم بســازد ،مشــارکت
جاوید کوهستانی؛ آگاه سیاسی
شــکل بگیــرد ،ائتــاف بــا احــزاب و
ســازمانها شــکل داده شــود .بــه ایــن لحــاظ ،کســانی از عقبــه طــرح خلیـلزاد نگــران
اســت قدرتشــان را در خطــر میبیننــد .ایــن بحــث مطابــق تعهداتیکــه صــورت
گرفتــه ،همــان طرحــی را کــه خلیــلزاد قبــا یکونیــم مــاه قبــل بــه کابــل آورد،
همــان طــرح اســت ،امــا بــا کمــی تفاوتهاییکــه در مســوده افزایــش یافتــه اســت.
طــرح اداره انتقالــی یــا موقــت یــا هــر نــام دیگــری کــه باشــد ،بــرای سهســال اســت.
ایــن طــرح هیچگونــه مشــکلی ایجــاد نمیکنــد و زمینــه را بــرای پایــان جنــگ
فراگیــر فراهــم میســازد و مهــار میکنــد .بــه ایــن لحــاظ کســانیکه منافــع شــان را
در جنــگ و بینظمــی میبیننــد ،از رونــد صلــح و مذاکــره هــراس دارنــد .بحــث
اینکــه خلی ـلزاد در کنفرانــس اول ،مســوولیت پیشبــرد مذاکــرات یــا تاســیسکننده
بــوده ،چــون او زمــان کنفرانــس بــن اول ،تحــت نظــر ســازمان ملــل برگزارشــد و
نماینــده کشــورها حضــور داشــتند ،تجربــه برگــزاری کنفرانــس بــن اول را مــردم در
بیــرون کشــور بــا سرپرســتی ســازمان ملــل مخصوصــا ســران مقاومــت اصــا نقشــی
نداشــتند .از بازیهــای جهــان یــا سیاسـتهای جهانــی در قبــال افغانســتان مخصوصــا
امریــکا و غــرب آگاهــی چندانــی وجــود نداشــت ،بــا خوشــبینیها فکــر میکردیــم.
فکــر میکردیــم کــه خارجیهــا هرچــه میخواهنــد بــه مصلحــت افغانســتان اســت.
در یــک کنفرانــس ،اراده نخبههــای سیاســی چــه اســت؟ کســانیکه از بیعدالتــی ،از
انحصــار قــدرت ،از تقلــب ،از کالهبــرداری و از قومگرایــی حــرف میزننــد ،موقــف
اینهــا چــه اســت و چگونــه یــک صــدای واحــد را در یــک کنفرانــس داشــته باشــدند؟
چانهزنــی بــا جانــب غنــی ،پشــتون بــا پشــتونها بهخاطــر کســب قــدرت چانهزنــی
میکنند .در اینجا نیاز است که ما چگونه منافع مردم خود را تامین کنیم.

