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جاسوسان چینی در افغانستان
عمق عملیات جاسوسی پاکستان و چین 

در افغانستان تا کجاست؟

عــنوان های مـهم

بنیاد ملی ادبیات کودک؛
یک پروژه و دیگر هیچ

گهواره: هامن یک پروژه هم طرح ما بود که 
بنیاد به یغام برد

خشونت زنان دیروز بر زنان امروزی!
بعضی زنان برای رسکوب زناِن نسل بعد از خود

با مردان همدست می شوند
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نزده سال از توافق بن گذشت. دیروز )اول جدی( نزدهمین سال گرد حکومت   

موقت بود که در اول جدی سال1380 قدرت سیاسی از دولت مجاهدین به 

حامد کرزی انتقال کرد. 

افغانستان در نزده سال اخیر، چهار دوره انتقال قدرت سیاسی را تجربه می کند و 

متامی روندهای انتقال قدرت مساملت آمیز و دموکراتیک اما همراه با چالش های 

سیاسی بوده است. پیش از آن، افغانستان در دهه هفتاد درگیر جنگ و منازعه 

مسلحانه بود، برایند این منازعه برگزاری نشست بن بود که معموال توافق بن را 

مرحله گذار به دوره دموکراسی پساطالبان در افغانستان یاد می کنند...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

امیدوارم  سالم.  صالح،  آقای   

مراسم ازدواج آقازاده، عباد صالح بخیر 

گذشته باشد. همین اکنون که در حال نوشنت هستم، نصف 

شِب نخستین شب »چله« یا هامن »شب یلدا« است. به آواز 

دریا داور گوش می دهم.

طول و عرض کوتٔه سنگی را راه رفته ام، آن قدر خسته ام که گویا 

بار وجدان های نداشته  را بر دوش من نهاده اند.

مهر  نشان دهندٔه  فیسبوک تان،  پست های  و  سخرنانی ها 

شام به »فرهنگ« و »تاریخ« این رسزمین 

فرزند  ازدواج  جشن  که  همین  و  است 

برگزار  چله«  »شب  در  را  ارجمندی تان 

کرده اید؛ خود گواهی بر این مدعاست.

از همین رو، در نخست می خواهم ضمن 

فرهنگی   جشن  این  شادباش گویی 

جامانده از نیاکان؛ برایتان پرده از یک راز 

کوچک »یلدا« بردارم:

را  امشب  ما،  متدنی    حوزٔه  فرهنگ  در 

با اهریمن گفته اند. در فصل  شب نربد 

نهم »آثارالباقیه« پیرامون »اعیادی که در 

ماه های پارسیان است« ابوریحان بیرونی، 

یلدا  روِز  و  یلدا  شب  فردای  که  دی ماه/جدی،  اول  پیراموِن 

است، چنین نگاشته است: »دی ماه ]جدی[ و آن را خورماه 

نیز می گویند، نخستین روز آن »ُخرم روز« است. این روز و این 

ماه هر دو به ناِم خدای تعالی که هرمزد )پادشاهی حکیم و 

این روز  نامیده شده است و در  آفریدگار( است  صاحب راِی 

عادت ایرانیان ]ایران فرهنگی و نه سیاسی[ چنین بود که 

پادشاه از تخت شاهی به زیر می آمد و جامۀ سپید می پوشید. 

در بیابان بر فرش های سپید می نشست و دربان ها، یساوالن 

و  می راند  به کنار  بدان هاست،  َملِک  هیبِت  که  را  قراوالن  و 

هر کَس که نیازمند می شد تا با پادشاه 

سخن بگوید، خواه که گدا باشد یا دارا 

هیچ  بدون  وضیع؛  یا  باشد  رشیف  و 

می رفت  پادشاه  به نزد  دربانی  و  حاجب 

و بدون هیچ مانعی با او گفتگو می کرد و 

در این روز، پادشاه با دهقانان و برزگران 

مجالست می کرد و در یک سفره با ایشان 

غذا می خورد و می گفت: من امروز مانند 

شام هستم و با شام برادرم؛ زیرا قوام دنیا 

عامرِت  قوام  و  می شود  شام  دست  به 

حکومت موقت؛ دور باطل
چه مترین های بدی صورت گرفت که گذار به 

دموکراسی و شکل گیری فرهنگ دموکراتیک 

را دشوار کرده است؟

وقتی فلم ساز منی داند
چه می خواهد بگوید

نقدی بر فلم »سیبی از بهشت«

رییس مجلس منایندگان تاجیکستان:

صلح در افغانستان به معنای صلح
در تاجیکستان و منطقه است

ایجاد مجتمع زراعتی در چهار
زون کشور

سنتکام: در صورت حمله ایران، 
آماده واکنش هستیم

اتحادیه اروپا شش میلیارد یورو به 
ترکیه پرداخت کرد

›قلب تو را شکسته هر کی به نوبت خود‹
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 3

ترجمه

8

دموکراسی در پهنای فکر بازیگران سیاسی جای ندارد 
›کرزی می گفت که به دموکراسی باور دارد اما مخالف احزاب است.

یعنی قطعا به دموکراسی باور ندارد‹

 سمیه نوروزی



راه مدنیت: وزارت امور داخله کشور اعالم کرد که 

پنج  تن از کارمندان گمرک والیت ننگرهار را به 

جرم اخذ رشوه بازداشت کرده اند.

وزارت امور داخله، روز دوشنبه )۱جدی( با نرش 

پولیس  فرماندهی  منسوبان  افزود،  خربنامه یی 

والیت ننگرهار، پنج تن از کارمندان گمرک را در 

پیوند به اخذ رشوه از موترهای باربری در مسیر 

شاهراه این والیت، بازداشت کردند.

افراد  نزد  از  کرد:  ترصیح  ادامه  در  وزارت  این 

بازداشت شده، مقدار پولی که از نزد رانندگان، 

رشوه گرفته  بودند نیز به  دست پولیس آمده است.

وزارت امور داخله در حالی خرب از بازداشت پنج تن 

به جرم اخذ رشوه می دهد که هفته گذشته آقای 

صالح، معاون نخست ریاست جمهوری گفته بود 

که بازهم برای ما احوال رسیده، ماموران گمرک، 

ناوقت کارشان را آغاز می منایند یا اینکه پس از 

ده ونیم بجه کار را متوقف می سازند.

امرالله صالح از وزارت مالیه خواسته بود که این 

پوسیدگی و التهاب را در گمرکات اصالح مناید 

و مساله نباید به شورای حاکمیت قانون برسد.

از  انتقادهایی  همواره  که  حالی ست  در  این 

موجودیت فساد در گمرکات کشور وجود داشته، 

اما حکومت تعهد سپرده، با فساد در گمرکات 

مبارزه کنند.

شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله  مدنیت:  راه 

عالی مصالحۀ ملی، در سفرش به تاجیکستان با 

محمدطاهر ذاکرزاده، رییس مجلس منایندگان 

این کشور، دیدار کرد. آقای ذاکرزاده گفت که 

در  ثبات  و  به معنای صلح  افغانستان  در  صلح 

تاجیکستان و منطقه است.

دوشنبه  روز  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای 

)۱جدی( با نرش خربنامه یی گفت، در این دیدار 

رییس مجلس منایندگان تاجیکستان با اعالم 

حامیت همه جانبۀ کشورش از تالش های صلح 

افغانستان، افزود که صلح و ثبات در افغانستان 

را به نفع صلح، ثبات، ترقی و توسعه در منطقه 

می داند.

آقای ذاکرزاده در ادامۀ صحبت های خود تاکید 

جمهوری  با  تاجیکستان  جمهوری  که  داشت 

اسالمی افغانستان روابط نیک و حسنه دارد و 

این  ثبات در  و  استقرار صلح  همیشه خواهان 

کشور می باشد.

پارملانی میان  روابط  افزایش  بر  هم چنین وی 

ابراز امیدواری منود که  دو کشور تاکید کرد و 

همکاری ها در این زمینه افزایش یابد.

از سویی هم، آقای عبدالله، رییس شورای عالی 

مصالحۀ ملی، با اظهار تشکر از دعوت و حامیت 

مردم  و  صلح  تالش های  از  تاجیکستان  مردم 

افغانستان گفت که روابط میان دو کشور استوار 

بر ارزش های تاریخی-فرهنگی دیرینه می باشد.

در  صلح  تالش های  دربارۀ  دیدار  این  در  وی 

افغانستان، مذاکرات با طالبان، نقش کشورهای 

منطقه در تامین صلح،  سفرهای منطقه  یی برای 

و  از صلح  در حامیت  منطقه یی  اجامع  کسب 

نقش جمهوری تاجیکستان در تامین صلح در 

افغانستان به تفصیل صحبت کرد.

هم چنان  ملی  مصالحۀ  عالی  شورای  رییس 

مجلس  حامیت  و  همکاری  ادامه  خواهان 

منایندگان و حکومت تاجیکستان از تالش های 

افغانستان صلح گردید.

آقای عبدالله در بخش دیگر صحبت های خود 

در  خوبی  تجربۀ  تاجیکستان  جمهوری  افزود، 

ختم جنگ داخلی و دست یافنت به صلح و رفاه 

دارد و می تواند افغانستان را در این راستا نیز 

همکاری مناید.

هم چنین آقای عبدالله دیروز برای یک سفر دو  

این  در  است  قرار  و  تاجیکستان شد  وارد  روزه 

سفر با امام علی رحامن، رییس جمهوری، قاهر 

رسول زاده نخست وزیر و رساج الدین مهرالدین، 

وزیر خارجۀ جمهوری تاجیکستان، دیدار کند.

حامیت های  جلب  برای  نیز  این  از  پیش  وی 

پاکستان،  به  افغانستان،  صلح  روند  از  منطقه  

ایران، هند، ازبیکستان و ترکیه سفر کرده و با 

اجامع  و  مورد صلح  در  این کشورها  مقام های 

منطقه یی دیدار و گفتگو کرده بود.

نخست  معاون  امرالله صالح،  مدنیت:  راه   

تصمیم  پنجاه وهفتمین  در  ریاست جمهوری، 

امنیتی حکومت گفت: »پس از این موترهایی که 

ممکن  و  می شود  متوقف  دارند،  ج«  »و  پلیت 

است تروریستان طالب و طالبان داعشی این 

پلیت ها را جعلی ساخته باشند.«

صفحۀ  در  )۱جدی(  دوشنبه  روز  صالح  آقای 

فیس بوک خود نوشت، بر اساس اطالعاتی که 

به آنان رسیده، ممکن است »تروریستان طالب 

جعلی  را  ج«  »و  پلیت های  داعشی«  طالبان  و 

ساخته و فاجعه خلق کنند.

وی از مردم خواست، با موترهایی که پلیت »و ج« 

دارند، گشت و گذار نکنند. لطفا! )من بگوش تو 

سخن های نهان خواهم گفت// رس بجنبان که 

بلی، غیر به رس هیچ مگو.(

هم چنین معاون نخست ریاست جمهوی گفت 

که تاکنون مالکان ۱۵۵عراده موتر با پلیت های 

»و ج« پلیت مخصوص را از وزارت داخله به دست 

آورده اند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که مجلس 

منایندگان در ماه رسطان سال جاری با وزارت 

اساس  بر  که  کرد  تفاهم  کشور  داخلۀ  امور 

مجلس  اعضای  برای  باید  داخله  وزارت  آن 

منایندگان پلیت مخصوص توزیع کند.

ارگان  این صحبت هایش کدام  آقای صالح در 

یا اداره خاص را نام نگرفت، اما موترهای دارای 

پلیت »و ج«  مربوط منایندگان مجلس می شود.

بخش  در  هم چنان  ریاست جمهوری  معاون 

ملی  امنیت  از  که  کرد  ترصیح  سخنانش 

یکی  صابر،  به نام  فردی  دست گیری  به خاطر 

از مبب گزاران در شهر کابل بوده و تا حال به 

۱۸مورد ترور و مبب گزاری اعرتاف کرده است، 

ابراز سپاس می منایم.

راه مدنیت: نشستی به خاطر بازاریابی برای   

محصوالت زراعتی کشور و صادرات آن با حضور 

رییس جمهوری، غنی و مسووالن وزارت زراعت و 

مجتمع  ایجاد  بر  که  شد  برگزار  کشور  مالیۀ 

زراعتی در چهارزون کشور تاکید صورت گرفت.

در این نشست خاطرنشان گردید، ایجاد مجتمع 

زراعتی از قندهار آغاز و بعدا در سایر زون های 

مورد  در  هم چنین  می شود.  تطبیق  کشور 

مارکیت شناسی و اینکه این مارکیت ها به کدام 

دارند،  رضورت  افغانستان  زراعتی  محصوالت 

بحث صورت گرفت.

از سویی هم، محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

با سکتور  باید  که  این نشست گفت  در  کشور 

چگونه  شود  مشخص  تا  شود  کار  خصوصی 

می توانیم سطح صادرات به ویژه صادرات اقالم 

زراعتی افغانستان را افزایش دهیم.

متحدۀ  امارات  که  افزود  غنی  رییس جمهوری، 

سعودی،  عربستان  و  کویت  قطر،  عربی، 

زراعتی  محصوالت  برای  خوب  مارکیت های 

ابتدا  داشت،  تاکید  غنی  آقای  می باشند.  ما 

میزان  و  ایجاد  زراعتی  محصوالت  دیتابیس 

صادرات و واردات ما مشخص می گردد.

هم چنین وی گفت: از ظرفیت سکتور خصوصی 

در زمینۀ افزایش صادرات محصوالت زراعتی باید 

استفاده بهرت صورت گیرد.

در این نشست که مسووالن وزارت های زراعت، 

از  دیگری  شامر  و  مالیه  آبیاری ومالداری، 

خصوص  در  داشتند،  حضور  ذیربط  نهادهای 

ایجاد مجتمع زراعتی در چهارزون کشور برای 

پروسس و صادرات میوه جات تازه و خشک، بحث 

و تبادل نظر صورت گرفت.

در عین حال، بانک جهانی با نرش گزارش گفته 

بود که سکتور زراعت در افغانستان به گونه سنتی 

یکی از شاخص های بالقوۀ اقتصادی محسوب 

تاثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  و  می گردد 

به شامر  کشور  این  در  اقتصادی  رشد  عامل 

می رود.

در این گزارش آمده که حدود ۷۰درصد مردم در 

مناطق روستایی زندگی می کنند و بیش تر در 

مزارع زراعتی مشغول کارند و ۶۱درصد خانوارها 

درآمد شان را از سکتور زراعت به دست می آورند.

وجود  با  کرد،  ترصیح  جهانی  بانک  هم چنین 

سهم  کاهش  به  منجر  که  اقتصادی  کم  رشد 

گردیده،  افغانستان  اقتصاد  در  زراعت  سکتور 

را  این سکتور ۴۰درصد فرصت های شغلی  اما 

برای مردم فراهم ساخته است. تدوین پالیسی 

و رسمایه گذاری ها می تواند منجر به رشد بالقوه 

سکتور زراعت در کاهش فقر و ُرشد اقتصادی 

پایدار از طریق ایجاد فرصت های کاری، بهبود 

حاصالت و مشارکت رسارسی گردد.

در  کشاورزی  کنونی،  رشایط  در  هم چنین 

برای  گزینه  تنها  شاید  و  بهرتین  افغانستان 

ایجاد زیر ساخت های اقتصادی باشد. به گفتۀ 

نقش  نه تنها  زراعت   )۱۹۶۱( ملور  و  جانسون 

می تواند  بل  منی کند،  ایفا  توسعه  در  انفعالی 

در پایه ریزی ساختاری اقتصادی در کشورهای 

انجام دهد که  را  رو به توسعه، پنج کمک مهم 

عبارت از: »فراهم آوری نیروی کار، رسمایه، ارز، 

مواد خام برای بخش روبه رشد صنعتی و ایجاد 

بازار مناسب برای کاالی صنعتی تولید شده در 

داخل.«

نزده سال از توافق بن گذشت. دیروز )اول   

بود  موقت  حکومت  سال گرد  نزدهمین  جدی( 

که در اول جدی سال1380 قدرت سیاسی از 

دولت مجاهدین به حامد کرزی انتقال کرد. 

دوره  چهار  اخیر،  نزده سال  در  افغانستان 

و  می کند  تجربه  را  سیاسی  قدرت  انتقال 

و  مساملت آمیز  قدرت  انتقال  روندهای  متامی 

سیاسی  چالش های  با  همراه  اما  دموکراتیک 

بوده است. پیش از آن، افغانستان در دهه هفتاد 

درگیر جنگ و منازعه مسلحانه بود، برایند این 

منازعه برگزاری نشست بن بود که معموال توافق 

بن را مرحله گذار به دوره دموکراسی پساطالبان 

در افغانستان یاد می کنند.

جنگ داخلی  

توافق  با  سال1992  در  ربانی  برهان الدین 

شد،  رییس جمهور  جهادی  احزاب  از  تعدادی 

به گونۀ  این که دولت مجاهدین  بر  اما مرشوط 

دوره  یی از سوی رهربان این احزاب رهربی شود. 

فعال  گروه های  و  احزاب  مدتی،  چند  از  پس 

سیاسی به این پی بردند که ربانی دیگر متایلی 

به کناره گیری از قدرت ندارد و او به بهانه های 

مختلف به ویژه مسایل امنیتی، به دنبال متدید 

دوره ریاست جمهوری خود است و همین جا بود 

که افغانستان وارد یک جنگ داخلی شد.

شامر  سال1992،  در  داخلی  جنگ  رشوع  با 

کابل  از  و  قربانی شدند  غیرنظامیان  از  زیادی 

به عنوان پایتخت افغانستان یک ویرانه متام عیار 

ساختند. آمارهای منترششده از قربانیان جنگ 

گروه های  و  احزاب  که  می دهد  نشان  داخلی 

درگیر جنگ داخلی مسوول کشته شدن بیش از 

25هزار غیرنظامی هستند.

راهکارهایی  داخلی،  جنگ های  جریان  در 

به همین  شد.  مطرح  قدرت  تقسیم  برای  هم 

پشاور  شهرهای  در  کنفرانس  دوبار  خاطر 

میانجی گری  با  اسالم آباد)1993(  و   )1992(

ایران، عربستان و پاکستان برگزار شد، اما این 

کنفرانس ها منجر به پایان جنگ داخلی نشد. 

میان  توافق  زمینه  جنگ ها  این  موجودیت  در 

گروه ها از بین برده شده بود و وضعیت حاکمه 

آن وقت، زمینه وقوع رویداد تروریستی یازدهم 

سپتامرب سال 2001 را فراهم کرد.

کنفرانس بُن  

پس از سقوط رژیم طالبان، منایندگان گروه های 

مختلف سیاسی و نظامی افغانستان برای بحث 

مبنی بر تشکیل ساختار حکومت پساطالبان در 

شهر بن آملان گردهم آمدند و رسانجام به توافق 

رسیدند. رشکت کنندگان بن حامد کرزی را که 

چهرۀ ناشناخته بود، برای یک دوره شش ماهه 

توافق کردند که قدرت را به دست گیرند. 

میان  آن ها  روی  اصولی که  بن،  کنفرانس  در 

گروه های سیاسی و نظامی توافق شد، مشارکت 

فراگیر،  حکومت  تشکیل  قدرت،  در  اقوام 

زمینه سازی برای گذار به دموکراسی و پابندی 

به قوانین بین املللی بود؛ این اصول تا حدودی 

از جانب دیگر،  نه؛  تا حدودی هم  موفق بود و 

گذار  دوره  یک  روی  باز هم  نزده سال،  از  پس 

دیگر در قطر بحث می شود.

صاحب  افغانستان  اخیر،  سال  نزده  در 

گردید،  دموکراتیک  بر  مبتنی  سیاسی  نظام 

زیربناهای  شد،  چیده  دولتی  ساختارهای 

حال،  عین  در  و  شد  بنیان گذاری  هم  توسعه 

نظام  افغانستان  متحدان  و  ملل متحد  سازمان 

موجود را به رسمیت شناخت و برای پاس داری 

این نظام میلیاردها دالر رسمایه گذاری کردند.

 با این وجود، گفتگوهای قطر از چه مرشوعیتی 

برخوردار است و در این مذاکرات قرار است که 

نزده  از  پس  دیگر،  عبارت  به  افتد.  اتفاقی  چه 

سال، اکنون مردم و دولت افغانستان در کجای 

کار قرار دارند؟

در این رابطه، نهادهای جامعه مدنی می گویند 

طوالنی  راه  اخیر  سال  نزده  در  افغانستان  که 

کشور  یک  به  جنگ زده  کشور  یک  از  و  پیمود 

دموکراتیک مبدل شد؛ دموکراسی که با پهنای 

فکر سیاسیون هم خوان نشد، در نتیجه منجر به 

نظام دیکتاتوری گردید.

جامعه  شبکه  مجتمع  رییس  رفیعی؛  عزیز 

گفت:  مدنیت  راه  روزنامه  به  مدنی)مجام( 

قسام  نظام  نوع  یک  کرزی،  حامد  دوران  »در 

خان ساالری حاکم شد که در واقع همدیگرپذیر 

ایجاد  برای  هیچ گاهی  اساس  این  بر  و  نبود 

پایه های اساسی دموکراسی کار بنیادی صورت 

باور  دموکراسی  به  که  می گفت  کرزی  نگرفت. 

به  اما مخالف احزاب هستم. یعنی قطعا  دارم، 

را  ندارم. چون روح دموکراسی  باور  دموکراسی 

احزاب، تعداد احزاب و تفکر سیاسی در جامعه 

می سازد.«

کرزی،  حاکمیت  از  پس  رفیعی،  عزیز  گفتۀ  به 

نوعی  به  اما  تفکر  هامن  با  هم  غنی  ارشف 

که  داشت  باور  دیکتاتورانه  سیاست های  به 

کشور  این  دموکراسی  وجه  هیچ  به  متاسفانه 

به آن نیاز نداشت/ندارد. او همچنان ادامه داد 

تامین  کشور  یک  خدمات  ارایه  بزگ ترین  که 

امنیت، چگونگی توزیع ثروت و منابع در کشور 

و برنامه های توسعه متوازن رسارسی است، اما 

این مسایل به درستی پیش نرفت.

ترصیح  مدنی  جامعه  شبکه  مجتمع  رییس 

مردم  غنی،  چه  و  کرزی  دورۀ  در  چه  که  کرد 

نظام  نیازمند  دموکراسی که  یک  به  افغانستان 

عادالنه است، نرسید.

در  که  رهرب  دو  این  تقابل  در  دیگر،  جانب  از 

مردم  سوی  از  قسام  انتخابات  دور  چندین 

انتخاب شدند، گروه های تندرو مذهبی و قومی 

با تفکر غیردموکراتیک علیه نظام موجود فشار 

کردند  بحرانی  نحوی  به  را  فضا  و  کردند  وارد 

که به باور عزیز رفیعی، بخشی از این وضعیت، 

خود نظام موجود است و دلیل آن این است که 

فراگیر نبود.

شعار کنفرانس بن، شایسته ساالری بود و طی 

نرفت،  پیش  شعار  این  طبق  اخیر،  سال  نزده 

اما چیزی که اتفاق افتاد مصلحت ساالری بود. 

را  مرکزی  حکومت  دوره  مدنی،  جامعه  فعاالن 

و  می کنند  تعریف  مصلحت ساالری  از  مملو 

این وضعیت در حکومت غنی، جای خود را به 

آقای  حکومت  در  تیم ساالری  داد.  تیم ساالری 

غنی به اندازۀ محدود شده که همه چیز در درون 

ارگ ریاست جمهوری خالصه می شود.

وضعیت افغانستان غیرقابل پیش بینی   

است

تاکید  قطر  به گفتگوهای  اشاره  با  رفیعی  عزیز 

غیر  افغانستان  پیرامون  حوادث  که  کرد 

اشتباه  کوچک ترین  و  است  پیش بینی  قابل 

از دهه 90  بدتر  را  موجود  سیاسیون، وضعیت 

خواهد کرد و در چنین رشایطی، ایجاب می کند 

عقل سلیم متامی سیاسیون حاکم گردد و مردم 

در صحنه حضور داشته باشند.

او خوش بین است که نسل موجود از یک نسل 

جنگی به نسل رفاه تبدیل شدند و دیگر حارض 

بازگردند؛  خشونت  و  جنگ  میدان  به  نیستند 

البته این مقوله برای طالبان هم صدق می کند. 

نیستند،  جنگ  میدان  در  طالبان  »رهربان 

امارات،  قطر،  به  تحصیل  برای  فرزندان شان 

یکی  دخرتان  می روند.  امریکا  حتا  و  پاکستان 

می خوانند.  درس  امریکا  در  طالبان  رهربان  از 

به این معناست که آن ها هم به یک نسل رفاه 

تغییر کردند.«

در همین حال، رحمت الله بیژن پور آگاه سیاسی 

حوادثی  گذشته،  سال های  در  که  می گوید 

حال  در  حوادث  این  هنوزهم  و  گذشت  و  آمد 

تکرار است. جامعۀ جهانی، سازمان ملل متحد 

حکومت،  تشکیل  در  بین املللی  همکاران  و 

حکومت سازی و چهرۀ یک ساختار به عنوان یک 

دولت تجربه شد اما هنوز در جایی قرار دارد که 

درست بیست سال پیش قرار داشت.

او به این باور است رویارویی مخالفان سیاسی و 

براندازان حکومت، از دست دادن منابع انسانی 

متخصصان  دادن  از دست  الزم،  فرصت های  و 

هستند  چیزهایی  این ها  همه  کار،  نیروهای  و 

که در این چند سال در درون حکومت صورت 

در  افغانستان  شود،  محاسبه  وقتی  اما  گرفت 

آستانه دگرگونی خطرناک و متزلزل قرار گرفته 

است.

تقسیم قدرت با طالبان  

رحمت الله بیژن پور بیان می کند که پس از نزده 

سال اکنون در آستانۀ تقابل و تقسیم با طالبان 

قرار داریم، حاال طالبان تقسیم را می پذیرند یا 

مطالبه  را  قدرت  متام  یا  بیشرتی  بخش  یا  نه، 

تاکنون  بین املللی که  حامیان  البته  که  دارند 

شده اند.  طالبان  حامیان  بود،  حکومت  حامی 

برخی از کشورهایی که حامی طالبان شده اند، 

قطر  عربستان،  امریکا،  ویژه  به  کشورها  این 

و  مذهبی  دولت  یک  که  معتقدند  پاکستان  و 

در  مردمی  و  دموکراتیک  دولت  از  بهرت  سخت 

افغانستان است؛ چون دولت در سالیان گذشته 

پایه های مردمی را به خود نگرفت.

مذاکرات  بحث  شدن  جدی  با  همه،  این  با 

صلح، نظام جمهوریت و امارت در تقابل هم قرار 

اخیر،  سال  نزده  در  افغانستان  مردم  گرفتند. 

با قبول هرگونه چالش ها تحت نظام جمهوری 

اما  کردند  تجربه  را  نوپا  دموکراسی  و  زیستند 

امارت  نظام  پذیرش  به  هیچ گاهی حارض  مردم 

نیستند. آن چه در قطر جریان دارد، چانه زنی ها 

در همین رابطه است و انتظار می رود که هیات 

نظام  از  اساسی  دفاع  با  دولت  مذاکره کننده 

جمهوریت، بقای آن را حفظ منوده و طالبان را 

به پذیرش این نظام اقناع کنند.

خـــبـرهـای داخــلـی
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دموکراسی در پهنای فکر بازیگران سیاسی جای ندارد 
›کرزی می گفت که به دموکراسی باور دارد اما مخالف احزاب است.

یعنی قطعا به دموکراسی باور ندارد‹

بازداشت پنج کارمند گمرک به 
جرم اخذ رشوه

رییس مجلس منایندگان تاجیکستان: 

صلح در افغانستان به معنای صلح 
در تاجیکستان و منطقه است

» پلیت های »و ج« را ممکن است 
تروریستان طالبان داعشی جعلی 

ساخته باشند«

ایجاد مجتمع زراعتی
در چهار زون کشور

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

رویارویی مخالفان   
سیاسی و براندازان 
حکومت، از دست 

دادن منابع انسانی و 
فرصت های الزم، از 

دست دادن متخصصان 
و نیروهای کار، همه 

این ها چیزهایی هستند 
که در این چند سال در 
درون حکومت صورت 

گرفت اما وقتی محاسبه 
شود، افغانستان در 

آستانه دگرگونی 
خطرناک و متزلزل قرار 

گرفته است.

نبیل: »با ایجاد فضای ترس، منی توان 
مردم افغانستان را مهار کرد«

رییس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به برکناری   
سخنگوی والی تخار، گفت که با ايجاد فضاى ترس و اختناق 

هرگز منی توان مردم افغانستان را مهار کرد.

سیاست مدار پاکستانی: القاعده هم چنان حامی طالبان است

افراسیاب ختک، فعال سیاسی و سناتور پیشین پاکستانی، عنوان   
کرد که طالبان ارتباط خود را با القاعده قطع نکرده و القاعده هم چنان 

بودجه جنگ و آموزش طالبان را پرداخت می کند. آقای ختک در 
مصاحبه یی اظهار کرد، پاکستان برای رسیدن به اهداف خود از القاعده 

و هم چنین طالبان حامیت می کند.



بنیاد ملی ادبیات کودک؛ یک پروژه و دیگر هیچ
گهواره: هامن یک پروژه هم طرح ما بود که بنیاد به یغام برد

گـزارشــگرمعصومه امیری

سالگی  هشت  در  پیش  قرن  یک  از  بیشرت  کمی   

رساج االخبار، محمود طرزی، پدر روزنامه نگاری افغانستان، 

»چون  که:  نوشت  و  داد  مژده  ادبیات خاص خود  آن  با 

نسخه اول رساج االطفال با شامره اول سال هشتم رساج 

بست  و  قد  و  صورت  حسن  یک  با  افغانیه  االخبار 

در  کند.  نثاری  پرتو  معرف،  جواهرهای  و  خوش هیات 

آن وقت خود را خود معلوم کند و حاجت به گفنت عطار 

ندارد.«

را در چهارصفحه به شکل ضمیمۀ  و بعد رساج االطفال 

روزنامه اش منترش کرد و اولین نرش کودکانۀ افغانستان را 

به نام خود ثبت کرد، اما به یک سال نکشید که فشارهای 

سیاسی مانع فعالیت او شد و اولین مرتجم ژول ورن به 

زبان دری که همین خود می تواند عنوان اولین مرتجم 

ادبیات نوجوان را هم به او بدهد، هر دو رساج را بست و 

دیگر چاپ نکرد.

طرزی هدفش از فعالیت برای کودکان را این طور نوشت: 

و  تربیت  و در  نو  فنون  و  علوم  از  را  »رساج االطفال شام 

و  درس آموز  نکته های  به  ساخته  آگاه  شنو  عاقل  آداب 

می کند.  روشن  را  شام  دماغ های  فایده اندوز،  حکایات 

رساج االطفال در سبق های مکتب به شام مدد می رساند 

و با کلامت بسیار ساده و شیرین دری ساعت شام را به 

خوشی تیر می کند.« گامنم در مجموع آموزش و رسگرمی 

منظورش بوده اما حاال که قرنی از اولین چاپ کودک در 

کشور می گذرد، حال و روز این نوع از ادبیات یا رسانه به 

چه شکل است.

در ابتدا رساغ نهادهای دولتی را می گیریم که زعامت این 

گونه فعالیت را به عهده دارند. در سال 1398 بنیاد ملی 

فرهنگ  و  اطالعات  وزرات  تشکیالت  در  ادبیات کودک 

شکل گرفت که هدف خود را رشد و نهادینه سازی ادبیات 

کودک عنوان کرد و در اقدام اول خود 34عنوان کتاب 

کودک را در تیراژ 1000تا و به سه زبان دری، پشتو و 

اوزبیکی منترش کرد. 

ذبیح مهدی، موسس و رییس گروه گهواره از فعاالن مهم 

حوزه کودکان افغان در داخل و خارج از کشور می گوید، 

وجود  کودک  شبه هایی  ادبیات  ملی  بنیاد  تشکیل  در 

دارد. 

جشن  برگزاری  از  پیش  و  گذشته  سال  در  می گوید  او 

گهواره  گروه  افغانستان  استقالل  اسرتداد  صدسالگی 

در  دادیم.  امور  ادارۀ  و  ریاست جمهوری  به  را  طرحی 

این طرح پیشنهاد شده بود که به مناسبت صدسالگی 

آن هم به پادشاه است. نه پادشاه را از رعیت گریزی است 

و نه رعیت را از پادشاه….« 

تیر گی،  مرگ،  ظلمت،  مناِد  را  شب  پیشینیان، 

اهریمن  و  رشارت  استکبار،  ضحاک،  سیاهی،  جهل، 

زندگی،  روشنایی،  مناِد  را  روز  مقابل،  در  می دانستند؛ 

مهر، عدالت، دانش، نیکی و میرتا می پنداشتند. روزی 

که دسرتسی به »مراکز قدرت« بدون حاجب و دربان میرس 

است، شاه و گدا یکسان اند، روزی که نویدبخش برقراری 

عدالت است و تجدید پیامن صورت می گیرد، میان مردم 

و حاکامن امور و در نهایت روز یلدا، جشن راستین است. 

با این حال، تجلیل از »شب یلدا« پیشینۀ معارصتری دارد.

به هرحال از شب یلدا بگذریم، می خواهم برایتان روایت 

پیش از شب یلدا را بنویسم.

اوایل که پروژٔه »شش ونیم« صبح را آغاز کردید، با وجود 

آگاهی از مقطعی بودن این اقدامات؛ جرقٔه کوچکی برای 

تغییر در دمل روشن شده بود؛ چنانچه دوست داشتم در 

ریاست  انتخابات  بعدی  دور  در  شدن تان  نامزد  صورت 

جمهوری، به شام رأی بدهم.

تا وظیفه ام  ایستگاه خانه مان  از  امروز،  تا  آن زمان  از  اما 

مجبورم تا کرایه دو رسنشین را بپردازم؛ در متام موترها از 

کوچک تا بزرگ دو نفر در سیت پیش روی می نشینند و یا 

یک رسنشین مجبور به پرداخت کرایه دو نفر است.

چندبار که در »کارته مامورین« موترهای متخلف با ایست 

صورت  سلیقه یی  برخورد  برخورده اند؛  ترافیک  بازرسی 

گرفته و فقط به آنان اخطار داده شده. حاال این مباند که 

قضیٔه عکس های متهامن »تحت  پیگرد« به چه نتیجه  یی 

منتج شد.

را  انفجار  صدای  که  بودم  سنگی  کوته  در  صبح  امروز 

مادرم  و  است  دور  خانه مان  که  کشیدم  شکر  شنیدم، 

صدای انفجار را نشنیده تا نگرانم شود.

ام شام نیز دو ساعت کامل در کوتٔه سنگی منتظر موتر 

زندگی  ما  که  ساحٔه  به  هم  دربست  موتر  هیچ  بودم، 

می کنیم منی رفت.

از این بگذریم که من از میزان معاشم، چقدرش را باید 

کرایه خانه بدهم، با چقدرش بل برق را بپردازم و کدام 

اسرتداد استقالل کشور، 100هزار نسخه کتاب کودکانه 

با آرم و لوگویی که یادآور این جشن و مناسبت باشد، چاپ 

شده و میان کودکان توزیع شود. 

اما  است،  موجود  ما  نامه نگاری  اسناد  می گوید  مهدی 

دوسیه از طرف مقابل به کلی مفقود شد، بعدتر متوجه 

شدیم که همین طرح از جانب بنیاد ملی ادبیات کودک 

انجام شده است.

رییس گروه گهواره می گوید بودجۀ پنج میلیون افغانی به 

این طرح اختصاص داده شد اما حاصل کار و کتاب های 

منترششده، به هیچ وجه کیفیت درخور توجه و یا حتی 

مناسبی برای کودکان نداشت.

گزارشی از سایر فعالیت های این نهاد نه در صفحۀ آن و 

نه در سایت وزرات اطالعات و فرهنگ در دسرتس نیست. 

خانم غنی مسوول این بنیاد در زمان تکمیل این گزارش 

وقتی را برای مصاحبه با روزنامه راه مدنیت اختصاص نداد 

تا راستی این ادعا بررسی شود. 

در اطالعات محدودی که وجود دارد اعالم شده که این 

به وزارت خانه ها و نهادهایی عضویت  نهاد وظیفه دارد  

برای  دارند.  فعالیت  کودک  ادبیات  زمینه  در  که  بدهد 

اینکه آن ها چه مقدار به این تعهد یا وظیفه عمل می کنند 

می کنم  صحبت  کودک  ادبیات  فعاالن  از  تعدادی  با 

هیچ  می گوید  که  است  گهواره  آن ها  معروف ترین  که 

همکاری یی در هیچ سطحی با آنان نداشته است.

علی جاللی مترانی، صاحب امتیاز انتشارات بچکیچا که 

خزان سال گذشته مشغول به فعالیت شده و دو عنوان 

کتاب کودک را هم در کارنامه دارد می گوید: من کمرت 

حصٔه باقی مانده را آب آشامیدنی بخرم و چقدر را به کرایه 

راه بدهم.

پایتخت  کابل،  آلودٔه  هوای  در  امشب،  شامگاه  در  من 

قدرتش  دوم  شامره  فرد  را  خودتان  شام  که  کشوری 

آزار و اذیت خیابانی راننده تا دست فروش  با  می دانید؛ 

مواجه شدم. »بیه کت ما برو«، »کجا میری که برسامنت«، 

»اینه ایسو، ایشت، بیه باال شو که بریم.«

این ها مشت منونٔه خروار از پرزه هایی ست که من ام شام 

شنیدم. منی دانم دگرآزاری چه ربطی به تاریکی هوا دارد. 

بگذریم.

مادرم، یک دخرت دارد. از روی نگرانی که انتحاری نشده 

باشد یا یک ماین مقناطیسی و راکت کوری که این روزها 

چاشنی زندگی همه روزه کابل نشینان شده؛ قطار آرزوهایم 

را از مقصد آینده ام منحرف کرده باشد؛ به دفرتمان زنگ 

زده بود.

بعد از یک عامل رسگردانی و پیاده رویی، خانه که آمدم، 

دیدم هیچ کس لب به غذا نزده است. دیر کرده بودم.

کوچٔه  در  شدم  گم  شستم،  را  دست ورویم  اینکه  بعد 

همه  این  فهمیدم  که  بود  هامنجا  مجازی.  اجتامع 

به خاطر  آزارکشیدن  و  رسگردانی  ترافیک،  راه بندان، 

عروسی گل پرستان در هوتل انرتکانتیننتال بوده است.

را نشنید. حس کردم یک سطل آب  گوش هایم چیزی 

تا  باور نکردم، جستجو کردم  رسد روی من ریخته شد. 

صحت وسقم مسأله را پیدا کنم و ای کاش چنان نکرده 

به  و  داشتم  شام  به  که  امیدی  متام  از  یک باره  بودم! 

تغییراتی که می توانید بیاورید؛ ناامید شدم.

حاال که این خاطرات را مرور کردم، یادم آمد که وقتی در 

مورد مافیا و افراد زورگو موضع گرفتید؛ من همین آهنگ 

را می شنیدم. آن روز به افغانستان گفتم: »گنج ترا ربودند 

از بهر عرشت خود«

و از هامن روز به بعد از شام حامیت کردم، اما بعد امشب، 

مادر  رسزمین  این  شهروند  یک  چطور  دیدم  که  زمانی 

پیرش را روی دوش خود گذاشته و در پی یافنت راهی 

برای رد شدن از ازدحام است، درک کردم که در باورتان، 

خون شام رسخ تر از خون ماست؛ دست از امید به شام 

درخواست  و  زدم  رس  بنیاد  این  به  پیش  سال  یک  از 

همکاری داشتم تا در چاپ کتاب هایی که خودم تالیف 

کرده ام، کمک کنند. بنیاد گفت که ما به نارش دیگری کار 

منی کنیم، می توانی برای خود ما به عنوان شخص حقیقی 

کار کنی، قبول کردم اما باز گفتند تا اطالع ثانوی چاپ 

نداریم. 

جاللی مترانی با تاسف تاکید می کند که سطح کیفیت 

محتوای کتاب های منترششده از سوی این بنیاد به طور 

جدی نازل است.

حمید حسینی، مسوول نرش نگار که او هم خود کتاب 

نوع  این  نارش  که  است  سال  پنج  و  می نویسد  کودک 

ابراز  بنیادی  چنین  وجود  از  نیز  هست،  هم  ادبیات 

بی اطالعی می کند و می گوید نه خربی از این بنیاد دارد و 

نه همکاری دیگری نه در جهت حامیت نه نظارت در رابطه 

با ادبیات کودک وجود دارد، یا حداقل او چیزی ندیده 

است. کیفیت بسیاری از کتاب ها از نظر او اسف بار است.

زمان  در  می گوید  کودکانه  نرش  مسوول  خاوری،  سمیه 

اسرتداد استقالل افغانستان در جریان فعالیت آن ها که 

نرش کتاب هایی بودیم، اما بعد از آن هیچ خربی نشد. 

ما نه تنها حامیت یا همکاری یی از سوی آن ها ندیدیم، 

حتی شاهد فعالیت مستقل آن ها هم نیستیم. او در رابطه 

با محتوا و نظارت معتقد است که بلی کیفیت محتوایی 

قابل نقد است،  مطمین نیستم که در ساختار دولت ما 

کسی صالحیت نظارت بر محتوا را داشته باشد و درصورت 

تشکیل یک سیستم نظارتی، بیم آن هم وجود دارد که 

کارهای خوب هم سالخی شوند.

شستم.

با خودم گفتم که با این حساب، شام چگونه می خواهید 

در زندگی من و امثال من، مدعی آوردن تحول باشید؟! 

کل؟  دادستانی  به  فیسبوکی تان  منتقدان   معرفی  با 

عبور  به دلیل  راه  کردن  بند  با  پارک؟  تخریب سینام  با 

حرضت عالی؟ با بسنت جاده های پر رفت وآمد به مناسبت 

عروسی پرستان؟ نه، با این کارها فقط می شود به سادگی 

افتاد رس زبان ها.

و  سنگین  سخنان  کاریزما،  شدن،  محبوب  برای  ولی 

درشت تحویل خلق دادن، وعده و وعید رسخرمن و شعار 

بی عمل رسدادن، کافی نیست.

باید آنچه را می گویید در عمل پیاده کنید و کمی از حال 

ما -افرسده ترین مردم دنیا که در توسعه نیافته ترین کشور 

جهان زندگی می کنیم- بیایید.

»مرکز«  قرار داشنت در  ادعای  آقای صالح! کشوری که 

قدرتش را دارید، یک کشور گداست. در همین کنفرانس 

جنیو، جامعٔه جهانی پشت کلامت کالن کالن به ما صدقه 

داد. خیراتی که به دلیل فساد، کمرت هم شد.

آقای معاون صاحب اول، آیا بعد از معاون اول شدن تان 

در رسک های کابل بدون بادیگارد قدم زده اید؟ یا موترتان 

بدون راه بند کردن از چهارراه ها گذشته یا خیر؟! نه، فکر 

منی کنم!

زن  چند  داریم،  کارگر  کودک  چند  که  می دیدید  ورنه 

حارض به تن فروشی اند، چند جوان معتاداند، چند پیرمرد 

گدایی می کند... ورنه می دیدید!

این همه  از  و  می آمدید  خود  به  کمی  زمان  آن  شاید 

تجمل گرایی »فرعون گونه«، آن هم در رسزمین طلسم شدٔه 

و  می کردید .  رصف نظر  ما  شهید  هردم   و  بدبخت  مردم 

می دانستید راهی که شام در پیش گرفته اید، منتهی به 

ترکستان است. ما خسته ایم، واقعا خسته. چیزی دیگر 

تک تک  از  ناامیدیم،  همهٔ تان  از  نداریم.  باخنت  برای 

حرضات عالی، از همٔه شام رجال ونساء برجسته!

پس لطفا دیگر به ما مردم بیزار از همهمه و اتفاقات عجیب 

»تاریخ  دیگر  لطفا  نگویید!  کامن گیر«  »آرش  از  غریب، 

پنج هزارساله!« را برویامن نزنید! که ما همه »خسته خسته 

از جفاییم«؛ زیرا که همه بی نقاب شدید و من با اندوه، 

دوباره به مام میهن گفتم: »قلب ترا شکسته، هر کی به 

نوبت خود ....«

داکرت احمدی: طالبان نظاِم مبنی بر 
خواست مردم را منی پذیرند

محمد امین احمدی، عضو هیات گفتگوکننده  دولت   
افغانستان، می گوید: از گفته های طالبان چنین بر می آید، این 

گروه متامیل به روی کار آمدن نظامی ست که زعیم آن بر 
اساس انتخاب شورای حل و عقد منصوب شود.

اسدالله سعادتی
معاون دوم ریاست شورای عالی مصالحه  ملی:

آتش بس و نظام پساصلح از موضوعات   
چالش برانگیز در مذاکرات صلح خواهد بود. 

طالبان هرچند عنوان امارت اسالمی را 
برداشته  اند، اما نظام مطلوب این گروه هنوز 

امارت است.

محب امروز به ایران می رود
ایران اعالم کرد که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی   

کشور امروز سه شنبه )2جدی( به این کشور سفر می کند. در 
این سفر محب با همتای ایرانی خود علی شمخانی، دبیر 

شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون موضوعات 
دوجانبه، روند صلح  و تحوالت منطقه یی گفتگو خواهند کرد.

ســـرمــقـالـه

پیش  پرسش  این  می شود،  مطرح  موقت  یا حکومت  دولت  بحث  بار  هر   

تجربه  19سال  از  پس  آیا  چیست.  گذار  سختی   افغانستان  در  که  می آید 

دموکراسی، هنوز فرهنگ دموکراسی نیست و یا نهادهای دموکراسی که انتقال 

قدرت را تسهیل کند، وجود ندارد؟

باالیی  بسیار  دموکراسی  درجه  از  امروزه  که  کشورهایی  از  بسیاری  تجربه 

فرهنگ  ویژگی های  ابتدا  از  آن ها  جوامع  می دهد،  نشان  برخوردارست 

و...  تخصص گرایی  سکوالریزم،  تساهل،  رواداری،  سواد،  مثل  دموکراتیک 

ساختارهای  قانون،  مثل  دموکراسی  نهادهای  طور  همین  نبودند.  برخوردار 

دموکراتیک مثل هیات وزیران و فرایندهای انتقال قدرت مثل انتخابات پیش از 

تغییر در فرهنگ عمومی به وجود آمده است.

در این فرایند شکی نیست که جنبش های اجتامعی نقش مهم داشته، اما این 

نخبگان سیاست بودند که برای ایجاد نهادها، ساختارها و میکانیزم های گردش 

قدرت به توافق رسیدن و پس از مترین های زیاد فرهنگ دموکراتیک نیز شکل 

گرفته، امکان ثبات و ماندگاری دموکراسی را پدید آوردند.

البته دیدگاه دیگری هم هست که می گوید بدون وجود پیش فرض هایی مثل 

مبانند  منتظر  باید  جوامع  بنابراین  و  رسید  دموکراسی  به  منی توان  برژوازی 

دهه های  از  پس  اما  بیاورد،  را  دموکراسی  تاریخ  اتفاقات  و  حوادث  قطار  تا 

1960 و 1970 جوامعی از اقتدارگرایی به دموکراسی عبور کردند که اساسا 

پیش فرض های مثل برژوازی و شهرنشینی در آن ها نبود یا محدود بود. پس از 

اجالس بن، اتفاق خوبی که برای کشور افتاد، پدیدآمدن نهادهای دموکراسی 

اثر  اتفاق خوب در  این  اما  بود،  و پشتیبانی جامعه جهانی  توافق نخبگان  با 

مترین های بد، اکنون شانس ماندگاری دموکراسی به خطر افتاده و این احتامل 

ریشه  از  هم  حداقلی  دموکراسی  همین  دور  چندان  نه  آینده  در  که  می رود 

برچیده شود.

و  نگیرد  شکل  دموکراسی  فرهنگ  »که  بد  مترین های  این  پیامد  مهم ترین 

استقرار نیابد.« منود عمدۀ مترین بد ما، در تجربه دموکراسی 19سال اخیر در 

برگزاری »انتخابات ها« روی داد. انتخابات ها در زمان معین برگزار نشد، با تقلب 

گسرتده نفش انتخابات خدشه دار شد و حکومت هایی که به وجود آمد نه از دل 

انتخابات، بل با توافق سیاسی به نوعی خود حکومت های موقت تا انتخابات 

مساملت آمیز  به صورت  را  قدرت  انتقال  مساله  باطل  دور  این  و  بودند  بعدی 

پرهزینه کرد.

به عبارتی، ناکامی نظامی سیاسی کشور در برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه، 

آزاد و فراگیر باعث شد که این شیوه انتقال قدرت از مقبولیت همگانی برخوردار 

تجربه  از  بد  مترین  این  اما  ماند،  باقی  لرزان  دموکراسی  پایه های  و  نشود 

انتخابات رشوع نشد. اولین نقطه یی که برای مترین بد دموکراسی گذاشته شد 

در خود کنفرانس بن اتفاق افتاد.

 نخست اینکه در اجالس بن، به صورت نانوشته حقوق فرد به حقوق اقوام تعریف 

شد و حقوق اقوام به رهربان سیاسی واگذار شد و رهربان سیاسی برای حفظ 

موهبت های دموکراسی علیه فرایندهای گذار به دموکراسی متحد شدند یا در 

جهت تخریب دموکراسی گام برداشتند.

واضح  است که در نخبگان سیاسی ما از ابتدا، نگرش های دموکراتیک وجود 

نداشته و هنوز هم کم تر دیده می شود، اما اراده یی که در نخبگان در اجالس 

بن برای پایان یافنت جنگ طوالنی کشور ایجاد شده بود، حفظ و تقویت نشد. 

چرا که به مرور زمان برخی رهربان جهادی احساس کردند که از مرکز قدرت 

دور شدند، ولی هامنطوری که گفته شد، حق به عنوان حقوق اقوام اگر تعریف 

منی شد، امکان گذار به دموکراسی آسان تر می شد و رهربان متاثر از جنبش های 

اجتامعی، حذف خود را از صحنه سیاسی به عنوان حذف قوم تعبیر منی کردند.

دومین نکته یی که در این مترین بد نهفته، عدم استقرار دموکراسی از طریق 

فرایندهای آموزش است. در محتوای آموزش های مکاتب و دانشگاه ها اندیشه 

سیاسی  اندیشه  داشنت  که  نشد  سعی  و  نشد  فهامنده  مردم  به  دموکراسی 

به معنی کنارگذاشنت همه جنبه های سنت است. حتا آن جنبه های سنت که در 

آن ها نگرش های دموکراتیک وجود داشت، تقویت نشد. اساسا آموزشی ایجاد 

نشد که افراد از تکلیف گرایی به حق گرایی عبور کند. 

برعکس محتوای درسی نهادهای آموزشی دولت هر روز به سمت افراطی شدن 

متایل یافته که بسرت درونی شدن و رشد دموکراسی را محدود کرده است. 

سومین مترین بد ما مصلحت گرایی به جای نهادگرایی و ساختارگرایی بود. این 

مصلحت ها در جهت تساهل و مدارا نبوده است، بل نخبگانی که بر رس قدرت 

بودند، برای حفظ قدرت خود مصلحت رهربان سیاسی مخالف خود را در نظر 

گرفتند، قانونگرایی و تقویت ساختارهای اعامل قدرت را قربانی منافع زودگذر 

خود کردند.

فرهنگ  به  وابسته  که  دموکراتیک  نهادهای  و  دموکراسی  استقرار  بنابراین، 

دموکراسی است، مد نظر گرفته نشد و مترین  صورت نگرفت.

 فرهنگ سیاسی باید از طریق آموزش، اراده گرایی، نهادگرایی و ساختارگرایی 

به قدرت اقناعی بدل شود، نیروهای مخالف توان مقابله را از دست بدهد و در 

فرایند دموکراتیک خود را ناچار به پذیریش اصول دموکراتیک و همراهی بداند.

حال که پس از 19سال، برپایی دولت موقت گه گاهی از این سو و آن سو مطرح 

می شود، تکرار دور باطلی است که ما را در روند  گذار به دموکراسی و انتقال 

قدرت به صورت مساملت آمیز کمک منی کند. برعکس، دولت موقت هم فرایند 

گذار به دموکراسی را کند می کند و هم امکان و فرصت های بازسازی را از بین 

می برد.

و  گذار  نهادهای  که  می کند  پیدا  استقرار  برای  جایی  زمانی  موقت  دولت 

میکانیزم های مشخص برای گردش قدرت نباشد. حال که ما نهادها را داریم و 

فرایند گردش قدرت به صورت مساملت آمیز و بدون خون ریزی در آن میرس است، 

بهرت که به تقویت فرهنگ دموکراسی توجه شود. 

سخت  را  دموکراسی  به  گذار  که  بدی  مترین های  آن  تکرار  از  ترتیب،  بدین 

کرده، جلوگیری شود. اصالحات در همه عرصه ها از جلمه در عرصه اقتصادی 

و اجتامعی به سمت رقابتی شدن و تقویت رواداری انجام شود. در این راستا 

اراده نخبگان به عنوان کنشگران تاثیرگذار مهم و حیاتی است. هامنگونه که 

نخبگان پس از اجالس بن نشان دادند که برای بهبود کشور با اراده خویش 

می توانند دور هم جمع شوند، اکنون نیز برای آوردن اصالحات و مترین خوب 

برای نهادینه شدن دموکراسی اراده کنند، حتی اگر این اراده به قیمت کنار 

رفنت و فداکاری باشد.

حکومت موقت؛ دور باطل
چه مترین های بدی صورت گرفت که گذار به دموکراسی 

و شکل گیری فرهنگ دموکراتیک را دشوار کرده است؟
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بنیاد ملی   
کودک نه در 

صفحۀ آن و نه در 
سایت وزرات 

اطالعات و فرهنگ 
در دسرتس 

نیست. خانم غنی 
مسوول این بنیاد 
در زمان تکمیل 

این گزارش وقتی 
را برای مصاحبه با 

روزنامه راه مدنیت 
اختصاص نداد تا 

راستی این ادعا 
بررسی شود.

›قلب تو را شکسته هر کی به نوبت خود‹
... ادامه از صفحه اول



هلن بئاتریکـس پاتر ۲۸جوالی ۱۸۶۶ در   

آمـد.   به دنیـا  لنـدن  در  ثرومتنـد  خانواده یـی 

به وسـیله معلامنـی  و  او  در خانـه  تحصیـالت 

خـوب انجـام شـد امـا خانه نشـینی او فرصـت 

هم بازی شـدن با كـودكان دیگـر را از او گرفت. 

هلن بسـیار تنهـا بود حتی تنها بـرادرش برترام 

نیز به مدرسه شبانه روزی فرستاده شده بود.

 تنهایـی بئاتریكـس جـوان کـه او بر آن داشـت 

کـه خـود را بـا حیوانـات زیـادی کـه در خانـه 

سـگ  یـک  برعـالوه  او  کنـد.  رسگـرم  داشـت 

قورباغـه،  چندیـن  اسـپات،  به نـام  كوچـک 

سـمندر آبـی، موش خرمـا و حتـی یـک خفـاش 

داشـت. هم چنیـن دو خرگوش كوچک داشـت 

بـه نام هـای بنجامیـن و پیـرت. 

بئاتریكس كوچک به نقاشـی هم عالقه داشت 

و سـاعت ها حیواناتش را متاشـا و از روی آن ها 

طراحـی می كـرد. و این طراحی هـای ابتدایی، 

کم کـم بهرت و بهرت شـدند.

را  خانه یـی  خانـواده،  پـدر  تابسـتان  هـر 

در  دیسـرتیكت  دریاچـه  یـا  اسـكاتلند  در 

را  تابسـتان  كل  و  می كـرد  اجـاره  انگلسـتان 

به همـراه خانـواده در ایـن خانه ویالیی سـپری 

شـدید  عالقـه  قـوی  احتـامل  بـه  می كردنـد. 

و  گیاهـان  و  گل هـا  طبیعـت،  بـه  بئاتریكـس 

دیسـرتیكت  دریاچـه  زیبـای  منطقـه  به ویـژه 

كـه در شـامل رشق انگلسـتان واقـع اسـت، از 

باشـد.  گرفتـه  شـكل  زمـان  همیـن 

وقتـی بئاتریكـس بزرگ تـر شـد، پـدر و مادرش 

بنابـر رسـم زمانـه مایـل بودنـد كـه دخرتشـان 

و  آداب  یادگیـری  و  امـور خانـه داری  بـه  تنهـا 

معـارشت بـرای همرسیابـی بپـردازد و هـر نـوع 

می كردنـد،  منـع  را  حرفه یـی  یـا  ذهنـی   كار 

امـا او كـه عالقـه زیـادی بـه گیاهـان و طراحی 

از روی  بـه مطالعـه و طراحـی  داشـت، رشوع 

قارچ هـا و جلبک هـا كـرد. ایـن پژوهـش كـه بـا 

زیبایـی و دقـت متـام صـورت گرفتـه بـود باعث 

شـد تـا او به عنوان یـک محقق قارچ شـناس در 

انگلسـتان مـورد احـرتام قـرار گیـرد.

نشـان دادن  راه  تنهـا  زمـان  آن  در  كـه  چـرا 

نقاشـی كردن  علمـی  دسـتاوردهای  ثبـت  و 

زمانی كـه  بـود.  مشـاهدات  میكروسـكوپی 

بئاتریكـس پاتر ۲۷سـاله بـود در یكی از هامن 

تعطیـالت تابسـتانی خانوادگـی در اسـكاتلند، 

داسـتانی در رابطـه بچـه خرگوشـی شـیطان را 

بـرای پـرس ۵سـاله مسـتخدم خـود گفـت. 

دوسـت  بسـیار  را  آن  پـرسک  كـه  داسـتانی 

را  بئاتریكـس  اشـتیاق،  و  میـل  ایـن  داشـت. 

تشـویق كـرد تـا داسـتان را به همـراه تصاویـر 

به چـاپ  بـود  سـاخته  آن  بـرای  كـه  آبرنگـی 

برسـاند.

او كتـاب را در سـال۱۹۰۱ آمـاده كـرد، امـا در 

آن زمـان هیـچ نـارشی حارض به چاپ آن نشـد. 

وارن  فردریـک  انتشـارات   ۱۹۰۲ اكتوبـر  در 

»داسـتان  كتـاب  به چـاپ  حـارض  همـكاران  و 

پیـرت خرگـوش« در ۸۰۰۰ نسـخه 

كتـاب  قطـع كوچـک شـد.  در  و 

رنگـی  و  زیبـا  تصاویـر  به همـراه 

بسـیار  و  رسـید  به چـاپ  پاتـر 

مـورد اقبـال عمومـی قـرار گرفـت 

این فلم در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است.   

از فلم هایی که در این سال ساخته شده  می توان 

به  »جز از کل« اثر چارلی کافمن، »دارک نایت« 

سام  اثر  انقالبی«  »جاده  نوالن،  کریستوفر  اثر 

چارلی  اثر  نیویارک«  »سینکداکی  مندس، 

»میلیونر  و  »وال-ای«  انیمیشن  کافمن، 

زاغه نشین« از دنی بویل و »مورد عجیب بنجامین 

باتن« اشاره کرد که البته تعداد کمی از اثرهای 

شاخص تولید شده در آن سال هستند. 

در  که  کنیم  اشاره  این  به  باید  هم چنین 

زمانی که  از  گدشته  ۱۱۳سال  سال۲۰۰۸، 

برادران لومیر سینامتوگراف را اخرتاع کردند و 

۶۷سال از ساخت همشهری کین گذشته است.

بهشت«  از  »سیبی  فلم  رساغ  به  مقدمه  این  با 

می رویم. این مقدمه برای آن نوشته شده که ما 

از سال  قبل  تا  تیوری های سینام  اکرث  بدانیم 

۲۰۰۸ مطرح شده و منی توانیم بگوییم که فلم، 

فلمی قدیمی است.

فلم سیبی از بهشت، ساخته هامیون مروت است 

که به تهیه کنندگی داوود وهاب ساخته شده. فلم 

می خواهد سفر پیرمردی را در جستجوی پرسش 

نشان دهد. یک ادیسه که در آن یعقوب پرس گم 

کرده، همزمان به مکان تازه یی قدم می گذارد. با 

تفکرات تازه آشنا می شود و در پایان طرد شده از 

همه جا به دریوزگی و گدایی می رسد.

فلم تقارن زیبایی دارد. مانند سیبی که در اول 

فلم دریغ می شود، ولی در آخر فلم به همه تعارف 

به دنبال  )پیرمردی  فلم  ایده  اینکه  با  می شود. 

پرسش( ایده یی تازه  نیست، ولی دیدن این ایده 

در فضای کابل شیرینی خاص خودش را دارد و 

شاید تنها عاملی که باعث شد من این فلم را تا 

انتها ببینم دیدن فضای کابل در آن زمان بود. 

فلم نقاط ضعف زیادی داشت که به چند منونه 

آن ها اشاره می کنم.

مخصوصا  و  فلم نامه  ضعف  به  باید  ابتدا  در 

برای  علت  نبود  و  کرکرتها  شخصیت پردازی 

اشاره  می افتد،  اتفاق  فلم  در  که  معلول هایی 

مهم ترین  شخصیت پردازی  مورد  در  کرد. 

شخصیت داستان که یعقوب نام دارد، می توان 

گفت حتی نامگذاری او بسیار کلیشه یی است 

و فلم ساز می خواهد فریاد بزند که این داستان 

برای  کاری  هیچ  و  دارد  ربط  داستان  آن  به 

شخصیت پردازی صورت نگرفته است. 

پیش گویی  از  طرفی  از  که  کسی ست  یعقوب 

فال بین  در مورد کشته شدن پرسش در انتحاری 

که  کسانی  دیگر  طرف  از  می شود،  ناراحت 

انتحاری می کنند را دوست دارد. خودش طرفدار 

در عین  و  ا ست  آن  قانون های  احیای  و  اسالم 

حال کارهای غیر اسالمی دیگر را انجام می دهد. 

بدتر از اینکه تکلیف نویسنده، با شخصیت معلوم 

نیست. 

پیدا  تغییری  هیچ  فلم  آخر  تا  شخصیت  این 

منی کند. هامن عقاید، هامن دلتنگی برای پرس 

و هامن پیرمرد تنها. 

تغییرنکردن حاالت و عقاید درونی یک  کرکرت 

بین  همذات پنداری  رابطه  گسست  باعث 

مخاطب و  کرکرت می شود.

درستی  به  هیچ کدام  نیز  فرعی  کرکرتهای   

معرفی منی شوند. همه در یک فضای رسدرگم 

به رس می برند. در بین آن ها نه دروغگو مشخص 

می شود و نه راستگو، نه دوست مشخص می شود 

و نه دشمن. تعداد زیاد شخصیت های فرعی که 

هر کدام در لحظه یی ظاهر می شوند؛ روایت خود 

را با  کرکرت اصلی می سازند و بعد بدون به نتیجه 

رسیدن روایت شان گم می شوند. تاکسیران ها، 

استاد  بود،  پول طلب  او  از  یعقوب  که  فردی 

کرکرت های  این   از  منونه یی   .… و  دارالحفاظ 

رسگردان هستند.

تدوین،  فلم؛  تدوین  ضعف  نقاط  مورد  در  اما 

توالی  بود  نتوانسته  اصال  فلم  هفتاددرصد  در 

دربیاورد.  درستی  به  را  حوادث  و  اتفاقات 

اضافی  پالن های  بی جا،  و  بی موقع  کات های 

و توجه نکردن به ریتم فلم  از دیگر نقاط ضعف 

تدوین این فلم بود.

در طول اغلب صحنه ها هیچ دلیلی برای زاویۀ 

 مناها، اجزا و میزانسن ها وجود ندارد. 

درست  به دلیل  فلم  در  اینکه  وجود  با 

هدایت ندادن کارگردان در بازی شخصیت اول 

این فلم، دید کلی از شخصیت ارایه منی شود، 

باز هم در صحنه های مختلف، بازی قابل قبولی 

از بازیگر نقش یعقوب دیده می شود، ولی بازی  

و  سطحی  مصنوعی،  اغلب  فرعی  کرکرت های 

شعارزده هستند. 

فلم ساز  یک  اینکه  دلیل  این که،  پایانی  سخن 

چیز می تواند  دو  فقط  می سازد  فلم  این گونه 

باشد. 

1. سینام را بلد نیست. 

2. منی داند چه می خواهد بگوید! 

بنجامین خرگوشه  

است  کودکان  کتاب  خرگوشه«  »بنجامین  کتاب 

سازی  تصویر  و  نوشته  پاتر  بیرتیکس  توسط  که 

شده و توسط انتشاارات فردریک وارن و رشکا در 

سال ۱۹۰۴ منترش شده است. این کتاب دنباله 

کتاب قصه پیرت خرگوشه است و داستان برگشنت 

پس  برای  گرگور  مک  آقای  باغ  به  پیرتخرگوشه 

پرس  کمک  با  خود  نو  کفش های  و  کت  گرفنت 

دایی اش بنجامین را روایت می کند.

»یک روز صبح بنجامین خرگوش کنار رودخانه یی 

ماهی های  به  داشت  که  همینطور  بود.  نشسته 

را  اسب  سم های  صدای  می کرد  نگاه  رودخانه 

شنید. آقای مک گرگور و خامنش با کاله قشنگش 

روی گاری نشسته بودند و از آنجا می گذشتند.

به محض اینکه رد شدند، بنجامین خرگوش رسیع 

پرید در جاده و به سمت خانه   یکی از آشناهای شان 

دویید که در جنگل و پشت باغ خانواده  مک گرگور 

بود و...«

  داستان »موش شهری«

کتاب موش شهری یکی از داستان های مجموعه 

معروف پیرت خرگوِش در مورد دو موشی که یکی در 

شهر و یکی در روستا به دنیا آمده اند.  کتاب موش 

 )The tale of Johnny Town-Mouse( شهری 

برای گروه سنی »ب، ج« نوشته شده و مجموعه 

داستان های  مجموعه  از  یکی  خرگوِش  پیرت 

شناخته شده در دنیاست.

شهری  موش  داستان  منت  از  بخشی  در 

می خوانید:

به دنیا  »جانی، موش شهری داخل یک املاری 

آمده بود. تیمی ویلی هم در یک باغ متولد شده 

که  بود  روستایی  موش  یک  ویلی  تیمی  بود. 

برده شد.  به شهر  در داخل یک سبد  اشتباهی 

باغبان هفته یی یک بار، سبزی ها را داخل سبدی 

بزرگ می گذاشت و با گاری به شهر می فرستاد.«

کتاب »ماجرای خانم تامسینا«   

موش  درباره   تامسینا«  خانم  »ماجرای  کتاب 

عجیب  خانه یی  در  که  باهوشی ست  و  باسلیقه 

برای  اثر  این  می کند.  زندگی  شیروانی  یک  زیر 

کودکان گروه سنی )الف( و )ب( تهیه شده است.

 قسمتی از کتاب ماجرای خانم تامسینا:

داال - از  پر  بود.  جالب  خیلی  خامن موِش  »خانه 

ن های ماسه یی که به فروشگا ه ها، آجیل  فروشی  ها 

راه داشت. خانه  خانم موشه،  دیگه  مغازه  های  و 

آشپزخانه، اتاق نشیمن و اتاق خواب هم داشت. 

او خیلی متیز بود و هیچ گرد و غباری روی وسایل 

خانه اش پیدا منی شد.«

فلم  ساخته شده بر اساس داستان های او  

 Peter :پیرت خرگوشه یا پیرت خرگوش )انگلیسی

بعدی-کامپیوتری- سه  ژانر  در  فیلمی   )Rabbit 

گلوک  ویل  کارگردانی  به  ماجراجویی-کمیدی 

است که در سال ۲۰۱۸ منترش شد. داستان این 

فیلم برگرفته از داستانی به همین نام از بیرتکس 

پاتر  است. از صداپیشگان آن می توان به دیسی 

ریدلی، الیزابت دبیکی، سیا، مارگو رابی و جیمز 

کوردن و از بازیگران واقعی انیمیشن می توان به 

کرد  اشاره  نیل  سام  و  گلیسون  دامنل  بیرن،  رز 

این فلم بیش از 350میلیون دالر فروش جهانی 

داشت. 

هـامن  پایـان  تـا  كـه  به گونه یـی 

كتـاب  از  ۲۸۰۰۰نسـخه  سـال 

رسـید. فـروش  و  به چـاپ 

به نـام  خـود  بعـدی  كتـاب  پاتـر   

در  را  سـنجاب  نوتكیـن  ماجـرای 

سـال ۱۹۰۳ با هامن شـیوه كتاب 

فـروش  رسـاند.  به چـاپ  قبلـی 

از  را  بئاتریكـس  كتاب هـا  بـاالی 

نظـر مالـی از خانـواده اش بی نیـاز 

سـاخت.

بـا  مخفیانـه  سـال۱۹۰۵  در  او 

نـارش خـود نورمـن وارن نامزد شـد. 

اختـالف  باعـث  كـه  مسـاله یی 

شـدید او بـا خانـواده اش شـد، امـا 

ایـن نامـزدی بـه ازدواج نینجامیـد 

چـرا كـه نورمـن به سـبب ابتـال بـه 

بیـامری سـخت مدتـی كوتـاه پـس 

از  پـس  گذشـت.  در  نامـزدی  از 

پاتـر  بئاتریكـس  نامـزدش  مـرگ 

در  روسـتایی  در  ویالیـی  خانه یـی 

عالقـه اش  مـورد  دریاچـه  نزدیكـی 

و  خریـد  دیسـرتیكت(  )دریاچـه 

بـه  بـرای خـود  مزرعه یـی كوچـک 

در  را  آن  حضـور  كـه  انداخـت  راه 

بسـیاری از كتاب هـای تصویـری او 

دیـد. می تـوان 

پاتـر به دلیـل اینكـه می دیـد ایـن منطقـه طبیعی 

خطـر  معـرض  در  خانه سـازان  وسـیله  بـه  زیبـا 

نابـودی قرار دارد، سـعی كرد با درآمـد خود كه از 

فـروش كتاب هایش به دسـت مـی آورد و هم چنین 

ارثیـه خانوادگـی اش، تـا می توانسـت زمین هـا و 

مزرعه هـای اطـراف دریاچـه را خریـداری كنـد. 

ایـن كار او تـا حـد زیـادی جلـوی سـاخت و سـاز 

در منطقـه را گرفت و سـبب محبوبیت بئاتریكس 

در میان روسـتاییان شـد.

سـن  در   ۱۹۱۳ سـال  در  پاتـر  بئاتریكـس 

۴۷سـالگی با وكیـل محلی به نـام ویلیام هیلیس 

ازدواج كـرد و بـا هـم بـه مزرعـه داری و نگهـداری 

دادنـد. ادامـه  گوسـفندان 

بـرای  ۲۳كتـاب  مجمـوع  در  پاتـر  بئاتریكـس 

به چـاپ  آبرنگـی  تصاویـر  بـا  و  نوشـته  كـودكان 

به دلیـل  سـال۱۹۲۰  در  را  نوشـنت  او  رسـاند 

ضعـف بینایـی كـم كـرد و در ۲۲دسـمرب ۱۹۴۳ 

را  جسـدش  رفـت.  دنیـا  از  كوتیـج  كسـل  در 

سـوزاندند و خاكسـرتش را در مناطـق زیبایی كه 

عاشـقانه دوستشـان می داشـت، بخـش كردنـد.

 پاتـر و هیلیـس چـون فرزنـدی نداشـتند پـس از 

مرگشـان متامـی امـوال خـود را بـه سـازمان ملی 

بخشـیدند.  تاریخی-طبیعـی  مراكـز  از  حراسـت 

امـوال آنـان اكنـون بخش بزرگـی از حیات وحش 

جلـوی  و  داده  تشـكیل  را  دیسـرتیكت  دریاچـه 

تغییـر بافـت طبیعـی ایـن منطقه را گرفته  اسـت.

کــتـاب نــامـه

یـادداشــت

تهیه و گردآوری: نجمه رسا
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معرفی بعضی از کتاب های »بئاتریكس پاتر«
بئاتریکس پاتر

خالق معروف ترین 
خرگوش دنیا

وقتی فلم ساز منی داند 
چه می خواهد بگوید

نقدی بر فلم »سیبی از بهشت«

بئاتریكس پاتر   
در مجموع ۲۳كتاب 
برای كودكان نوشته 
و با تصاویر آبرنگی 

به چاپ رساند او 
نوشنت را در 

سال۱۹۲۰ به دلیل 
ضعف بینایی كم 

كرد و در ۲۲دسمرب 
۱۹۴۳ در كسل 

كوتیج از دنیا رفت. 
جسدش را سوزاندند 

و خاكسرتش را در 
مناطق زیبایی كه 

عاشقانه دوستشان 
می داشت، بخش 

كردند.

هلن بئاتریکس پاتر، نویسنده، تصویرگر و دانشمند 
علوم طبیعی

 Helen Beatrix( 22 دسمرب سالروز فوت خانم هلن بئاتریکس پاتر  
Potter( نویسندٔه کودکان، تصویرگر و دانشمند علوم طبیعی اهل 

انگلیس است. وی ۲۳کتاب در مجموع به تحریر درآورد که مشهورترین 
آن »قصه پیرتخرگوشه« نام داشت که به ۳۵زبان ترجمه و ۱۵۱میلیون 

نسخه فروش داشته است.

ترجمه کتاب قاموس پشه یی به پشتو
در محفل روگشایی این کتاب، محمد طاهر زهیر، رسپرست   
وزارت اطالعات و فرهنگ گفت که زبان پشه یی تاریخ درخشان 
دارد و چاپ قاموس پشه یی پشتو در عظمت و شکوه مندی این 
زبان بسیار کمک می کند. این قاموس را نورمحمد غمجن متیل 

نوشته کرده است و دربرگیرندۀ بیشرت از ده هزار لغت اصیل زبان 
پشه یی است.

محمد باقر حسینی



 

روز گذشته خامنی را دیدم که با خانواده ام آشناست. 

و  دوست  از  پرسش  برای  خواستگاری  قصد  به  پارسال 

همکار سابقم به خانه   ما آمده و از من خواسته بودند تا او 

علی رغم  بربم.  خانه شان  به  دوستم  دیدن  برای  را 

مرصوفیت های زیادی که آن روزها داشتم او را همراهی 

کردم و با او رفتم.  

و  کردم  را مالقات  روزی هامن دوستم  تا  روزها گذشت 

ماجرایی را برایم گفت که بسیار تاسف آور بود. گفت: »آن 

خانم و پرسش راضی به کار کردنم در بیرون از خانه نبودند 

و می خواستند تا بعد از ازدواج استعفا بدهم و به خانه 

بنشینم، اما پدرم مخالفت منود و خواستگاری فسخ شد.« 

متعجب  داشت  فکری  طرز  چنین  که  خانم  آن  پرس  از 

خود  زنان  مایلند  که  هستند  زیادی  مردان  زیرا  نشدم، 

برای  تنها  را  زنان  و  منایند  خانه  فضای  به  محدود  را 

برآوردن نیازهای جنسی خود، فرزندآوردن، انجام کارهای 

خانه شان بخواهند، اما دیروز که آن زن را دیدم می گفت: 

می خواهم  من  برود.  کار  به  عروسم  ندارم  دوست  »من 

مثل ملکه در خانه زندگی کند و ما به پولش نیاز نداریم 

که صبح تا شب به کوچه ها باشد، پرسم هر چه خواست 

برایش فراهم می کند.«

چرا باید یک زن از حقوق و آزادی  خود و دیگر زنان، چنین 

سطحی بیندیشد و به  خودآگاهی نرسیده باشد که فکر 

کند، اگر دخرتی رسکار می رود فقط برای پول درآوردن 

است نه رشد فکری و اجتامعی؟ چرا باید چنین فکر کند، 

اگر عروسش در خانه حبس شود می تواند مثل یک ملکه 

زندگی کند؟ 

زنانی جریان  بین چنین  در  فکری  راستی، چه طرز  به 

خود  هم جنسان  و  خود  برای  را  مشاغل  متام  که  دارد 

ناپسند می بینند؟ وقتی دوستم معلم است و معلمی پیشه 

انبیاست این چه طرز فکر و ایدیولوژی ست که معلم بودن 

را گناه می داند؟ چنین زنانی، چه هدفی از حبس منودن 

دخرتان و عروس های خود در چهاردیواری خانه دارند؟ 

نگرش های سنتی و عقب مانده، هنوز هم در هر بخش از 

جامعه ریشه دارد و این افکار غلط رصفا متعلق به مردان 

و  افکار  زنان جامعه دچار  از  تعداد عظیمی  بل  نیست، 

باورهایی دور از انتظار و نادرست هستند. درست همین 

شاهد  مهامنی،  یک  در  پیش  روز  چند 

ظاهر  برخالف  میانسالی  زن  که  بودم 

آراسته و شیکی که داشت، حرف هایش 

می داد،  تعصب  و  فقرفرهنگی  بوی 

می گفت: »فالن زن، به صفحه فیس بوک 

خود عکس نیم رخ خودش را گذاشته و 

تخلصش را »تنها« نوشته و  تا صفحه اش 

را دیدم فهمیدم دیگر زن درستی نیست 

و باید از او دوری کنم.« 

و  این همه جهل  از  و من مثل همیشه 

بی شعوری، از این حجم تحجرگرایی به 

فکر فرورفتم و چیزی جز سکوت در مقابل 

زنی که شصت سال از عمرش را با چنین 

طرزفکری گذرانده، نداشتم.

مهمی  بسیار  نقش  خانواده  در  زنان 

و  جایگاه  از  آن ها  اکرث  اما  دارند، 

بخشیده  آن ها  به  خداوند  که  منزلتی 

بی خربند. ضمن اینکه مردان سلطه گر 

را  حقوق شان  شناخت  مجال  و  اجازه 

به آن ها نداده اند، بعضی زنان خود نیز 

خود  ارزش های  شناخت  برای  تالشی 

خود  بعد  نسل  و  دخرتان  نداشته اند. 

با  مواقع  اکرث  در  و  را محدود می کنند 

زناِن  رسکوب  برای  رسکوب گر  مردان 

نسل بعد از خود همدست می شوند.

 حتام خیلی از ما، در برخی از خانواده ها 

از زبان مادران آن خانه  را  این جمالت 

شنیده ایم: »عیبی ندارد پدرت است تو 

بودی  برادرش  تو  اگه  زد،  که  زد  لت  را 

منی گذاشتی دیگر از خانه بیرون برود، 

پدرت خوب بلد است تو را آدم کند و ...« 

زنانی که چنین طرز فکرهایی توسط مردان و رسومات 

گذشته، در باور آنان نهادینه شده است، دیگر نه  تنها با 

از  خود  عروس های  و  دخرتان  مانع  دخالت های شان 

داشنت آزادی، آرامش و استقالل فردی می شوند، بل متام 

زنان موفق، فعال و شاغل در جامعه را با نام هایی مانند 

) زن خودرس، زن غیر قابل کنرتول، زن هرجایی و زن 

بدکاره( معرفی می کنند و از اینکه یک زن می تواند پا به 

پای مردان در بسیاری از ادارات کار و وظیفه داشته باشد 

و در عین حال با آبرو و اعتبار اجتامعی 

به فعالیت در جامعه بپردازد، متنفر و 

بی باورند.  

مساله یی  زنان،  علیه  زنان  خشونت 

جدید و نوظهور در جامعه ما نیست، بل 

زنان زیادی در گذشته قربانی خشونِت 

را  حقیقت  این  بوده اند.  خود  هم نوع 

سال  صدها  که  گرفت  نادیده  نباید 

سلطه مردان بر زنان و نظام مردساالری 

تشدید  و  ایجاد  باعث  افغانستان،  در 

و  گردیده  یکدیگر  بر  زنان  خشونت 

را  آنان  از مردان،  و فرمانربداری  تقلید 

است.  منوده  پذیرتر  مرد  و  زن ستیزتر 

داشنت  قسمت  در  حتی  مثال  برای 

در  باالتر  پست های  و  بهرت  وظایف 

ادارات، اکرثیت زنان ترجیح می دهند 

که یک مرد مدیر و مافوق باشد تا یک 

زن.

با توجه به کلیت موضوع، نقش زنان 

نباید  را  افغانستان  در  روشن فکر 

که  زنان  جدید  نسل  گرفت.  نادیده 

متاثر از مدرنیسم و فمنیسم هستند، 

بسیاری  کمپاین های  کنون  تا 

به هدف کاهش خشونت زن علیه زن 

راه اندازی منوده اند. زنان نسل امروز 

برای کاهش یافنت خشونت زن بر زن، 

فردی  ارزش های  و  حقوق  شناخت 

آزادی  از  درست  شناخت  هم چنین 

زنان را الزمه مبارزه خود می دانند.

برای مثال، به نقل قولی از خانم مریم 

برمک، استاد دانشگاه در کابل، اکتفا می منایم که معتقد 

است: »آزادی در اين نيست كه ما بتوانيم بريون از منزل 

كار كنيم و يا هر طور لباسی كه خواستيم بپوشيم، بل 

آزادی در اين است كه به متام حقوق انسانی ما با توجه 

به ظرفيت ها و ظرافت ها و تفاوت های ما با مردان در نظر 

گرفته شده و مراعات شود. ما حق داريم بريون از منزل كار 

كنيم. اين كار نه  تنها به رشد فردی خود ما كمك می كند، 

بل با ايفاكردن نقش همكار در اقتصاد خانواده يك مقدار 

بار از دوش مردان خانواده نيز كم می¬شود، اما در مقابل 

مرد بايد مسووليت پذيرفته، بخشی از مسووليت های كار 

خانه و پرورش فرزند را از دوش زن بردارد.

اگر زنان می¬خواهند به آزادی، بايد اول به آگاهی برسند 

و بدانند كه آزادی يعنی چه؟ در كدام بخش ها؟ و به چه 

شكل؟ در غري آن تحميل هرگونه آزادی، اسارت است. اين 

ما هستیم كه با عدم درك دقيق موقف و جايگاه خود در 

اجتامع و ناآگاهی از توانايی ها و حقوق خود، زنجريهای 

جديدی را به نام آزادی بر دست و پا می¬زنيم، اگر به تاريخ 

جهان و كشورهايی كه زنان شان دست کم به آزادی نسبی 

به  اول  زنان  كه  يافت  نگاه كنيم، درخواهيم  رسيده اند، 

موقف و جايگاه خود منحيث انسان آگاهی يافتند، بعد 

بدون  مبارزه  كه  بدانيم  بايد  نيز  را  اين  كرده اند.  مبارزه 

آگاهی و ديكته شدن توسط ديگران، نتايج عكس خواهد 

داشت، ولی مبارزه یی كه با آگاهی كامل صورت گريد، 

بی نتيجه نخواهد ماند.«

حیوان بازی یا حیوان خواهی یک نوع نابهنجاری جنسی است   

که در آن افراد با حیوانات متاس جنسی برقرار می کنند.

در حقیقت حیوان خواهی یک بیامری جنسی است که در آن 

انسان نسبت به حیوانات میل و انگیزش جنسی پیدا می کند.

در برخی از کشورها، رابطه جنسی با حیوانات به عنوان یک صنعت 

در حال گسرتش است و خانه های زیرزمینی که در آن حیوانات 

تربیت شده، برای دادن خدمات جنسی به انسان های مبتال به 

حیوان خواهی ردیف شده اند، از آن استفاده می کنند.

در کشورهای خاورمیانه ارتباط با حیوانات اهلی مانند گوسفند، 

مرکب و گاو شایع تر است؛ چنانچه در افغانستان نیز گه گاهی این 

مساله سوژه صفحات اجتامعی می شود.

در این ارتباط ملیحه از چشم دیدش برای ما می گوید: سال ها قبل 

نظر به مشکالت که در وطن ما وجود داشت، به کشور پاکستان 

مهاجر شدیم. پدرم طبقۀ دوم یکی از آپارمتان های نه چندان خوب 

را به کرایه گرفت. هوا گرم بود، بوی تعفن کوچه ها به داخل خانه 

می آمد.

یک شب از گرمی  بیش از حد که خوابم نربده بود، صدای نالۀ 

سگی به گوشم می رسید که به شکل مرموزی آه و ناله می کشید، 

از کنجکاو زیاد فردا همین که هوا روشن شد در بام آپارمتان که 

زند گی می کردیم باال شدم، تا علت آه و نالۀ سگ را بدانم.

در عقب آپارمتان یک چهاردیواری مخروبه  به چشم می خورد که 

سگی الغر زرد رنگ، با زنجیر در گوشۀ از آن میخ کوب شده بود.

وقتی دربارٔه آن چهاردیواری و سگ به مادرم قصه کردم، مادرم با 

بی اعتنایی گفت: حتام سگ مال یکی از همسایه هاست و علت آه 

و ناله اش هم شاید گرسنگی باشد.

هوای گرم و طاقت فرسای کشور پاکستان همه را به ستوه آورده 

بود وطبق معمول همیشه دریچه ها را برای گرمی بیش از حد هوا 

باز می گذاشتیم و اکرثیت شب ها آه و نالۀ سگ اذیتم می کرد، 

دمل برایش می سوخت، فکر می کردم شاید به کدام مریضی مبتال 

باشد.

یک شب که از آه و نالٔه سگ خوابم نربده بود، پنهانی برای دیدنش 

در بام باال شدم.

ناله های سگ متواتر به گوشم می رسید؛ اما هوا کامال تاریک بود 

و من فقط متوجه سایه های یک مرد می شدم که سگ را آزار و 

اذیت می کند.

فکر و هوشم که درگیر این ماجرا شده بود، بیشرت اوقات برای دیدن 

سگ در بام باال می شدم. یک روز عرص که در بام بودم، مردی 

سیاه چهره که لباس  نامرتب و کثیف به تن داشت، وارد چهاردیواری 

شده و دروازٔە چهار دیواری را از داخل قفل کرد.

من از عقب کتاره  او را تعقیب کردم. مرد در حالی که خریطه ٔ در 

دست داشت، از خریطٔه تکٔه سیاه رنگی را بیرون آورده، دهن سگ 

را بست. بعد از آن بوتل مایع آبی رنگی را از داخل خریطه بیرون 

کشیده و آن را آهسته آهسته در قسمت های بدن سگ مالید و بعد 

تنبان  اش را در آورده با سگ رابطۀ جنسی برقرار کرد.

با این عملی ناشایستۀ آن مرد، آه و ناله های  سگ دوباره در فضای 

چهاردیواری پراکنده شد.

این حادثه ٔ ناخوشایند در ذهنم برای همیشه باقی ماند.

آقای رامز رایان یکی از داکرتان شفاخانٔه  چهارصد بسرت دربارٔه علل 

حیوان خواهی می گوید: در دسرتس نبودن رشیک انسانی به دالیل 

گوناگونی در بروز این اتفاق تأثیرگذار است؛ اما در بعضی انسان ها 

تغیرات جنیتیکی، رایزبیل یا تغییرات DNA به وجود آمده و باعث 

می شود این اشخاص به حیوانات عالقه مندی جنسی پیدا کنند 

و همچنان چیزی که بعضی افراد را به حیوان خواهی می کشاند 

رایحه و بوی حیوانات است، چنین افراد همواره به دنبال شور و 

جنسی  اندام  با  مواجه شدن  و  هستند  متفاوت  جنسی  هیجان 

متفاوت حیوانات برای آن ها انگیزه و شور فراوانی به همراه دارد، 

عدم رضایت جنسی در رابطه و یا تنوع طلبی هم می تواند از دالیل 

عمدۀ این اتفاق باشد.

به گفته وی، فقر جنسی، تأخیر در رابطه و مشکالت فرهنگی و 

که  بوده  حیوان خواهی  عمده   مشکالت  از  یکی  نیز  اجتامعی 

امراض جسمی و روحی را سبب می شود؛ زیرا بیشرتین حیوان 

بازان به مشکالت روحی-روانی رسدچار هستند، این اشخاص در 

ذهن خود چیز های را می پرورانند که باعث آشفتگی روحی آن ها 

شده و منی توانند فعالیت های روزمره خود را به درستی پیش  بربند.

آقای رایان می افزاید که این چنین اشخاص به امراض گوناگون 

جسمی مانند: انتانی، سفلیس، زردی ها و انواع مختلفی پاراژیدها 

باکرتی های  حیوانات  اکرثیت  بدن  در  زیرا  می شوند؛  مبتال 

کشنده یی وجود دارد که از طریق رابطۀ جنسی به انسا ن ها منتقل 

می شود و زند گی آن ها را به مخاطره می اندازد که رایج ترین آن 

مرض »کانگو« است.

حیوانات،  با  جنسی  رابطٔه  می گوید:  ادامه  در  رایان  داکرت 

از این عفونت ها از متاس  عفونت هایی را به همراه دارد، برخی 

معمولی و برخی از آن ها از طریق مایع منی و مایعات واژینال، 

ادرار، بزاق، مدفوع و خون حیوانات به انسان ها منتقل می شود.

واکنش های  حیوانات،  با  داشنت  رابطه  رایان،  داکرت  گفته  به 

آلرژیکی را نیز به همراه دارد و باعث بیامری های کبد، ریه، مغز، 

قلب و کلیه در شخص مذکور شده و به احتامل زیاد آن ها را به 

رسطان نیز مبتال می کند.

آزارواذیت  باعث  از مشکالت ذکرشده،  ناشایسته جدا  این عمل 

به  باید  به حیوان خواهی  نیز می گردد؛ اشخاص مبتال  حیوانات 

زودترین فرصت به درمان خود اقدام کرده و از فاجعه  یی که قرار 

است اتفاق بیفتد، جلوگیری منایند.

در آستانه ده سالگی راه مدنیت

نبی ساقی؛ نویسنده
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خشونت زنان دیروز بر زنان امروزی!
بعضی زنان برای رسکوب زناِن نسل بعد از خود با مردان همدست می شوند

شمیم فروتن

بیامری به نام حیوان خواهی
فقر جنسی، یکی از علت های اصلی  حیوان خواهی است

در مسیر روشنگری و اطالع رسانی
| ویژۀ 10سالگی

راه  از طریق شبکه های اجتامعی باخرب شدم که »روزنامۀ  زمستان 1379 

مدنیت« مسابقۀ مقاله /خاطره نویسی  در عرصۀ »زندگی زنان در افغانستان« به راه 

از  از روستا به شهر آمده بودم و قصه های بسیاری  تازه  انداخته است. من که 

و  بیازمایم  را  بختم  گرفتم  داشتم، تصمیم  با خود  روستا  زناِن  زندگی  دشواری 

رسگذشت یکی از زنان دهکدۀ خود را به خاطر اشرتاک در مسابقه،بنویسم. 

می خواستم از یک طرف، روزگار نابسامان محله را منایش بدهم و از سوی دیگر، به 

امید بردن جایزه بودم. خاطره را نوشتم و به نشانی که نگاشته شده بود فرستادم. 

روزی به من تلیفون شد و گفته شد که مقالۀ شام در مسابقه برنده شده است. 

رفنت به دفرت روزنامه به خاطر گرفنت »جایزه« سبب شد که با صاحب امتیاز روزنامه، 

آقای ارشاق شناخت بیشرتی پیدا کنم. مدتی بعد، در محفل چندمین سالروز 

تاسیس راه مدنیت در هوتل کابل ا ستار، نیز دعوت شدم و در جریان بیشرت 

فعالیت ها و تالش های این روزنامه قرار گرفتم. 

در نهایت به عنوان ویراستار، حدود دو- سه ماهی با »روزنامۀ راه مدنیت« همکار 

بودم و از تجارب و اندوخته های دوستان به قدر توان خودم آموختم و یاد گرفتم.

امر دشواری است.  »روزنامه نخوانی مردم«  به دلیل  افغانستان  در  روزنامه نگاری 

روزنامه، مدیر، دبیر، خربنگار، عکاس، گزارشگر، ستون نویس، ویراستار و خالصه 

پرسونل فراوانی دارد. 

این کارکنان به حقوق و معاش نیاز دارند. در کشورهای دیگر، فروش روزنامه 

می تواند هزینه های روزنامه را به خوبی کفایت کند و حتا برای مالکان روزنامه ها، 

سود خوبی هم داشته باشد. 

در افغانستان هامن گونه که کسی کتاب منی خواند، کسی روزنامه هم منی خواند 

و منی َخرَد. پیام های تبلیغاتی نیز برای روزنامه ها در حدی نیست که مصارف 

روزنامه را تکافو کند.

به لحاظ مالی همیشه دچار  برای نوشنت ونرش کردن،  بنابراین روزنامه چی ها   

مضیقه هستند و برای اجرای حقوق کارکنان به برداشت من، دشواری  فراوانی 

را تحمل می کنند.

دوست نارشی دارم که می گوید چاِپ کتاب برای من عشق است نه سود. در چاپ 

بسیاری کتاب ها، نه تنها که سود منی کنم؛ بل رضر هم می کنم؛ اما کاِر کتاب 

برای من یک نوع عشق است، سود کنم یا زیان ادامه اش می دهم. 

روزنامه نگاری هم شاید برای تعدادی از دوستان، عشق باشد. شکی ندارم که برای 

گردانندگان روزنامۀ راه مدنیت نیز روزنامه نگاری، عشق است. دوستان، در رشایط 

نامساعد، شاید گاهی از جیب شخصی خود مایه بگذارند و نگذارند شمع روزنامه 

خاموش شود.

رسانه ها رکن مهم دولت داری هستند. وجود رسانه های آزاد، حرفه  یی و متعهد، 

هم برای دولت یک بازوی تواناست و هم برای مردم یک عینک تیزبین. کشورهای 

که رسانه های قدرمتند و تاثیرگذار ندارند، دولت های موفق و رضایت بخشی نیز 

ندارند. قدرت و توانایی دولت ها را در واقع از وجود رسانه های آن کشور نیز می توان 

درک کرد و فهمید. 

برای شان  و  دارم  موفقیت  آرزوی  مدنیت،  راه  روزنامۀ  در  خوبم  دوستان  برای 

دست آورد فراوانی متنا دارم. هامن گونه که بیان شد، روزنامه نگاری در رشایط 

کنونی امر دشوار و طاقت فرسایی است، اما شکی ندارم که »راه مدنیت« موانع را 

مثل همیشه از رس راه خود برخواهد داشت و به مسوولیت روشنگری و اطالع رسانی 

خویش، کامکان، قدرمتند تر از همیشه ادامه خواهد داد. 

نگرش های سنتی   
و عقب مانده، هنوز 
هم در هر بخش از 

جامعه ریشه دارد و 
این افکار غلط رصفا 

متعلق به مردان 
نیست، بل تعداد 

عظیمی از زنان جامعه 
دچار افکار و 

باورهایی دور از انتظار 
و نادرست هستند.

بعضی زنان خود   
نیز تالشی برای 

شناخت ارزش های 
خود نداشته اند. 

دخرتان و نسل بعد 
خود را محدود 

می کنند و در اکرث 
مواقع با مردان 

رسکوب گر برای 
رسکوب زناِن نسل 

بعد از خود 
همدست می شوند.

انجمن جهانی هرنمندان نقاش با پا و دهان از ربابه محمدی حامیت می کند
انجمن جهانی نقاشانی که با پا ودست نقاشی می کنند، »حامیت مالی از ربابه محمدی دخرت نقاش معلول افغان را به عهده گرفته است.«  

انجمن جهانی هرنمندان نقاش با دست و دهان در زوریخ سوییس ۷۶۰ هرنمند معلول از ۷۲ کشور جهان را تحت پوشش قرار داده است. رضا قاسمی، مسئول فرهنگی سفارت افغانستان در مادرید پایتخت اسپانیا به 
بی بی سی گفت که پس از یک سال پیگیری سفارت روز گذشته منایندگی این انجمن، خرب پذیرش عضویت ربابه محمدی، دخرت نقاش معلول افغان را به سفارت افغانستان داد.

به گفته آقای قاسمی با عضویت در این انجمن، ربابه محمدی، »بورسیه حامیت مالی مادام العمر و معرفی آثارش به منایشگاه های معترب جهانی را به دست می آورد.«
ربابه محمدی در سال های اخیر منایشگاه ها و کارگاه های متعدد آموزشی در داخل و خارج از افغانستان برگزار کرده است.

الهه موسوی
جامعه شناس



تولیدکننـدگان  بـرای  بـزرگ  تهدیـد  یـک  چیـپ  جهانـی  کمبـود  می رسـد  به نظـر   

لپ تـاپ و مبایل هـای هوشـمند باشـد، زیـرا بـا افزایـش میـزان تقاضـا بـرای محصـوالت 

الکرتونیکـی در دوران شـیوع ویـروس کرونـا، بسـیاری از سـازندگان بـا کمبـود چیـپ در 

سـطح جهانـی روبـه رو شـده اند. ایـن کمبـود می توانـد تولیدات بسـیاری از محصـوالت از 

جمله تلویزیون ها، لپ تاپ ها و مبایل های هوشـمند را با مشـکل مواجه کند. 

کمبـود جهانـی چیـپ در رشایـط کنونـی می توانـد دالیل مختلفی داشـته باشـد. از جمله 

ایـن دالیـل می تـوان بـه خرید عمده توسـط رشکت هواوی یا آتش سـوزی در یـک کارخانه 

چیپ سـازی در جاپـان و یـا قرنطینه هـای ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا در کشـورهای 

جنـوب رشقـی آسـیا اشـاره کرد، امـا دلیل اصلـی این مشـکل می تواند رسمایه گـذاری کم 

در کارخانه هـای تولیدکننـده تراشـه در رشکت هـای آسـیایی نیز باشـد.

تولیـد  می توانـد  امـر  ایـن   

مبایل هـای  بـرای  چیپ هـا 

5G، لپ تاپ هـا و خودروهـا 

کنـد.  مواجـه  چالـش  بـا  را 

کـه  این سـت  حقیقـت 

تراشـه ها  ایـن  بـرای  تقاضـا 

و  بـوده  روبـه رو  افزایـش  بـا 

تولید کننـده  رشکت هـای 

میـزان  ایـن  منی تواننـد 

باشـند.  پاسـخگو  را  تقاضـا 

ایـن کمبـود قطعـات عـالوه 

بـر دسـتگاه های الکرتونیکـی اصلـی شـامل تراشـه های مربـوط بـه وای فای و بلوتـوت نیز 

بـود. خواهـد 

ایـن کمبـود تاثیـر خـود را روی موترسـازهای چینـی نیز گذاشـته و احتامال ایـن رشکت ها 

برخـی رشکت هـا  مواجـه خواهنـد شـد.  بـا کمبـود قطعـه  اول سـال ۲۰۲۱  در سـه ماه 

ماننـد NXP کـه تامیـن تراشـه های دنیـای  موتـر را برعهـده دارنـد، اعـالم کـرد کمبـود 

شـدید تراشـه ها و هم چنیـن افزایـش هزینه هـای مربـوط بـه مـواد باعـث افزایـش قیمـت 

محصـوالت رشکـت شـده اسـت.

درعیـن حـال، مدیرعامـل ایـن کمپنـی گفـت: با بازگشـت کسـب و کارها بـه حالت عادی 

بسـیاری از درخواسـت ها به طـور غیـر منتظره یـی افزایـش داشـته اسـت. برخـی معتقدنـد 

انبار کـردن تعـداد باالیـی از تراشـه ها توسـط کمپنی هایـی نظیـر هـوآوی و شـیایومی نیـز 

در ایـن موضـوع دخیـل بـوده اسـت. البتـه ایـن دو رشکت هـم اکنـون در این مـورد اظهار 

نکرده اند. نظـری 

خرب های مربوط به معرفی مبایل های رسی آیفون۱۳ پیش از تولید این محصول مورد   

مبایل های رسی  معرفی  برای  اپل تصمیمی  اینکه هنوز  با  است.  قرار گرفته  توجه همه 

و  آیفون ها  جدید  نسل  عملکرد  بهبود  مورد  در  زیادی  خربهای  اما  نداشته،  آیفون۱۳ 

استفاده از وای فای 6E  در آن منترش شده است.

به گزارش تکنا، در خربهای 

یک  توسط  منترششده 

بارکلیز  در  مالی  تحلیلگر 

در  اپل  احتامال  شد،  اعالم 

وای فای  از  آیفون۱۳  رسی 

کرد.  خواهد  استفاده    6E

چیپ  تولید  هم چنین 

رشکت  را  آن  به  مربوط 

عهده  بر   Skyworks

عملکرد  داشت.  خواهد 

باال تر  بسیار    6E وای فای 

 6 وای فای  از  قدرمتندتر  و 

کنونی است.

تفاوت وای فای 6E  با وای فای 6 در نرخ باالتر انتقال داده در باند

6گیگاهرتز است. در واقع وای فای نسل جدید به کاربران امکان می دهد تا از برنامه های 

آیفون های  باالتر استفاده کنند. همه  باند  با پهنای  افزوده  یا واقعیت  و  واقعیت مجازی 

این  می کنند.  پشتیبانی   6 وای فای  از   SE رسی  آیفون های  هم چنین  و   ۱۲ رسی۱۱، 

این  از  پیش  استفاده کند.    6E وای فای از  در نسل جدید  اپل  دارد که  احتامل وجود 

تحلیل گران پیش بینی کرده بودند که اپل در آیفون SE در سال ۲۰۲۱ تغییراتی را اعامل 

نخواهد کرد.

با  آیفون  این  تولید  شاهد   SE آیفون  درباره  منترش شده  گزارش های  در  هم چنین   

آیفون  بود  کرده  بینی  پیش  کو   مینگ- چی  اینچی هستیم.   ۶.۱ و   5.5 منایشگرهای 

اس. ای جدید با پنل بزرگرت در سال 2021میالد عرضه خواهد شد.

مغـز مـا می توانـد یـک صـدای بلنـد را در یـک محیـط پـر رسوصـدا تشـخیص بدهد و   

روی آن متمرکـز شـود، ولـی اگـر چنـد صـدای بلنـد در یـک محیـط باشـد یـا سـن مـا باال 

رفته باشـد؛ مغز ما برای تشـخیص و مترکز روی یک صدا دچار مشکل می شود.

پژوهشـگران یـک هـوش مصنوعـی ایجـاد کرده انـد کـه از یـک مجموعـه مایـک واقـع در 

اتـاق اسـتفاده می کنـد، زاویـه هرنفـر را تشـخیص می دهـد و فقـط صـدای او را  مرکـز 

می کنـد! ضبـط 

یعنـی می توانیـد بـا ایـن هوش مصنوعـی و مایکی کـه دارد، بیرون از یک اتاق بنشـینید و 

در حالـی کـه چهـار تـا هشـت نفر حـرف می زنند فقط بـه یک نفر گـوش بدهید.

خاصیتی که در عین جذابیت کمی ترسـناک هم به نظر می رسـد!

وقوع  از  جلوگیری  برای  روسیه  امپراتور  یکم،  نیکالی   

و  گردهامیی  و  نشست  هرگونه  اروپا،  انقالب  مشابه  انقالب  های 

تزار  به  بود.  ممنوع کرده  را  روشن فکران روس  حتی شب نشینی 

خربدادند که گروهی از روشن فکران روس به ابتکار کسی به نام 

پرتاشفسکی محفلی تشکیل داده و بحث سیاسی می کنند. تزار 

پس از چند اخطار، چون موفق نشد مانع از تشکیل این محفل 

شود، دستور دستگیری مسووالن برگزاری محفل را صادر کرد. 

از این میان »فیودور داستویفسکی«، نویسنده معروف روس پس 

از دستگیری و محاکمه به اعدام محکوم شد. 

میدانی  در  برف  بارش  زیر  را  محکومان   ،1849 22دسمرب  روز 

به ستون های چوبی بستند و در برابر جوخه اعدام قراردادند. 

داد  را  حکم  لغو  دستور  تزار  حکم،  اجرای  از  پیش  ساعت  چند 

که  لحظه یی  در  مرمی،  شلیک  از  پیش  ثانیه  چند  دستور  این  و 

و  رسید  محل  به  بودند  گرفته  نشانه  را  محکومان  سینه  نظامیان 

تبعید کاهش  به 4سال  اعدام  یافت. حکم  نجات  داستویفسکی 

یافت. 

را  هند  كلكته  ديگر  بار  جاپانی  هواپيامهای    1942 22دسمرب 

مبباران كردند. جاپان اندونزیا و برمه )ميامنار( را كه از رشق هند 

مستعمره  هند  زمان  آن  در  بود.  كرده  ترصف  ندارند  زياد  فاصله 

انگلستان بود.

از هفت  بيش  اندكی  به شدت  لرزه یی  22دسمرب 1972  زمني   

ريشرت، بيش از 12هزار تن را در يايتخت كشور نيكاراگوئه نابود 

كرد.

زادروزها  

۲۴۴- زادروز دیوکلتیان امپراتور روم از سال ۲۸۴ تا ۳۰۵ میالدی    

۱۶۳۹- زادروز ژان راسین یکی از ۳درام نویس برتر قرن هفدهم 

فرانسه همراه با کورنی و مولیر

۱۸۵۸- زادروز جاکومو پوچینی آهنگ ساز ایتالیایی

 ۱۸۸۷- زادروز رسینیواسا رامانوجان ریاضیدان اهل هندوستان    

۱۹۶۲ -زادروز رالف فاینس بازیگر انگلیسی

اهل  موسیقی  خواننده  و  تهیه کننده  بیس هانرت  زادروز   -۱۹۸۴

سویدن

بالک موقت از مسایلی ست که کاربران زیادی در   

انستاگرام دغدغه آن را دارند. 

دارد  مشکالتی  هنوز  انستاگرام  مصنوعی  هوش 

مسدود  واقعی  دلیل  بدون  را  کاربران  اقدامات  و  

اشتباهی  و  هستید  کاربرعادی  اگر شام  می کنند، 

انستاگرام اطالع  به  را  این مشکل  مرتکب نشده اید 

دهید. اکرث مواقع اکشن بالک شام برطرف خواهد 

نتیجه  و  داده اید  انجام  قبال  را  روش  این  اگر  شد، 

نگرفتید این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

بالک شدن موقت در انستاگرام؛ چرا و چگونه ؟ 

راه تشخیص دادن بالک در انستاگرام، ساده است، 

اگر با پیامی به عنوان action block  روبه رو شده اید 

مانند الیک کردن،  فعالیت هایی  انجام  به  قادر  یا  و 

کمنت گذاشنت و انتشار پست نیستید، شام بالک 

شده اید.

در اینجا چند مورد از دالیلی را بیان می کنیم که باعث 

بالک شدن شام توسط انستاگرام می شود.

تعداد زیادی از افراد را فالو و یا آنفالو کردید  

دنبال  را  زیادی  افرادی  اگر  است،  محتمل  کامال 

می کنید آن ها متقابال شام را فالو و دنبال می کنند. 

پیگیری گسرتده یا دنبال نکردن افراد زیاد ممکن شام 

می شود  باعث  رفتاری  چنین  بیندازد.  دردرس  به  را 

شام شبیه یک ربات به نظر برسید و انستاگرام، شام 

را مسدود کند.

 

الیک کردن بیش از اندازه ممنوع  

الیک کردن 3 تا 5 عکس در دقیقه 

اما  طبیعی ست،  انستاگرام  برای 

تعداد بیش تر )در حدود 100عکس( 

فقط از یک ربات برمی آید در نتیجه 

بالک  اکشن  را  شام  انستاگرام 

می کند. 

استفاده از نرم افزارهای   

مرتبط اما خطرناک

دارد  وجود  بسیاری  نرم افزارهای 

برای  اقتصادی  پیشنهادهای  که 

ارایه  شام  انستاگرام  صفحه  بهبود 

می دهند. این برنامه ها به شام کمک 

می کنند فالوور واقعی خود را افزایش 

دهید. برای محتوای خود الیک های 

دید  معرض  در  را  شام  بیش تر  اما  بگیرید،  زیادی 

انستاگرام قرار می دهند. .

کمنت گذاشنت های رسیع  

کمنت گذاشنت در مورد عکس ها روش خوبی برای 

بیش تر در معرض دید قرار گرفنت است. با این حال 

کمنت های خیلی رسیع برای تعداد زیادی از پست ها 

یا استفاده از شخص دیگری برای این  کار می تواند 

حساب شام را دچار بالک موقت در انستاگرام کند.

ارسال نظرات مشابه برای پست ها  

موقت  بالک شدن  باعث  می تواند  که  دیگری  دلیل 

انستاگرام شام شود ارسال چندین بار کمنت مشابه 

برای عکس افراد است. چیزی که شام را به دردرس 

می اندازد ربات هایی ست، کار مشابه انجام می دهند 

و  می گذارند  مشابه  کمنت های  عکس ها  برای  و 

ربطی به پست ندارد، اگر شام مانند آن ها عمل کنید 

انستاگرام شام را با ربات ها اشتباه می گیرید و صفحه 

افزایش  به  مایل  اگر  می کند،  بالک  اکشن  را  شام 

تعامل هستید از کمنت های موثر و مرتبط استفاده 

کنید.

انواع بالک شدن )بن شدن( موقت انستاگرام

تا  نوع ست که معموال  رایج ترین  اقدام موقت  بالک 

24ساعت بعد منقضی می شود.

بالک اقدام با تاریخ انقضا  

این نوع از بالک شدن زمان مشخص می کند و بعد 

این  معموال  می شود.  منقضی  تعیین شده  زمان  از 

روش با استفاده از راه های ساده برطرف منی شود و 

 یا احتامل کمی دارد بهرتین کار اینکه منتظر مبانید.

بالک اقدام بدون تاریخ انقضا  

یکی از بدترین نوع بالک شدن است، زیرا تاریخ انقضا 

ندارد و می تواند از چند ساعت تا دوهفته طول بکشد. 

بعضی از روش های رفع بالک روی این بالک تاثیر 

می کند.

بالک شدن موقت در انستاگرام و خطر   

بالک شدن برای همیشه

اگر برای اولین بار ست که با این مساله مواجه می شوید 

ممکن از خود بپرسید چه مدت طول می کشد. این به 

دفعاتی بستگی دارد که شام کارهای اشتباه از نظر 

انستاگرام انجام دادید و شام برای انجام فعالیت در 

این  صفحه خود بالک شده اید. معموال مدت زمان 

ممونعیت از 24ساعت تا 48ساعت است.

عالوه براین مدت زمان ممنوعیت به اقدامات پیگیری 

شام بستگی دارد، اگر به انجام اقدامات اشتباه ادامه 

دهید ممکن این بالک شدن موقت طوالنی تر  شود، 

است  بهرت  شده اید  موقت  بالک  اولین بار  برای  اگر 

رفتار مناسب خود را نسبت به فعالیت در انستاگرام 

رشوع کنید تا دیگر با این مساله مواجه نشوید.

اگر فعالیت های ممنوع شام ادامه پیدا کند، به ارسال 

محتوای نامناسب ادامه دهید، فالوهای انبوه داشته 

نظرات  دهید،  ادامه  افراد  آنفالو کردن  به  و  باشید 

کنید،  ارسال  پست ها  برای  حد  از  بیش  تصادفی 

ممکن در نهایت بالک دایمی برای صفحه خود از 

انستاگرام دریافت کنید.

الگوریتم های بی رحامنه انستاگرام   

شام  که  بگیرید  نظر  در  را  مساله  این 

انستاگرام  صفحه  برای  زیادی  زمان 

خود گذاشتید، محتوای با کیفیت تولید 

کردید،  تنظیم  محتوایی  تقویم  کردید، 

استفاده  و  نادرست  فعالیت های  با  اما 

از سایت های نامعترب برای رسعت دادن 

را  آن  خود،  انستاگرام  صفحه  رشد  به 

آن  تجربه  قطعا  می دهید.  دست  از 

خوشایند نیست، ولی انستاگرام در این 

مورد بی رحامنه عمل می کند تا کاربران 

را مجاب به رعایت قوانین خود کند. 

به  احرتام گذاشنت  با  می توانید  شام 

قوانین انستاگرام به رشد و فعالیت خود 

و  روش  از  کافی ست  تنها  دهید  ادامه 

اصول درست استفاده کنید. 

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه
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داستویفسکی چگونه از اعدام نجات پیدا کرد؟
در لحظۀ که نظامیان سینه محکومان را نشانه گرفته بودند، تزار دستور لغو حکم اعدام را داد و 

داستویفسکی نجات یافت

 در دوران کرونا چگونه درست نفس بکشیم؟
آموزش تنفس دیافراگمی  

مشکل اکرثیت قریب به اتفاق ما این ا ست که درست نفس منی کشیم. بدین ترتیب، هر چند 

در متام عمرمان نفس می کشیم، ولی کم پیش می آید که ریه های ما واقعا از هوا پر و خالی 

شود... کرونا، ریه ها را هدف قرار می دهد و اگر بتوانیم ریه های خود را قوی تر کنیم، با تبادل 

آکسیجن بیش تر در بدن، سیستم ایمنی نیز تقویت خواهد شد.

چه کسانی بیش تر در معرض پوکی استخوان هستند؟
مبتالیان به پوکی استخوان با کاهش تراکم و استحکام استخوان  ها در معرض خطر شکستگی   

استخوان قرار می گیرند که استخوان های مچ دست، ستون فقرات و لگن آسیب  پذیری بیش تری دارند.
پوکی استخوان در زنان بیش تر از مردان است، هم چنین سفیدپوستان بیش تر به این عارضه دچار 

می شوند. افرادی که قدی کوتاه و جثه یی کوچک دارند، به عبارتی استخوان بندی آن ها کوچک است هم 
در معرض پوکی استخوان قرار می گیرند.

کمبود جهانی چیپ بر اثر افزایش 
میزان تقاضا

احتامال آیفون۱۳ اپل مجهز به وای فای 
6E  خواهد بود

چطور وقتی همه حرف می زنند به یک 
نفر گوش دهیم؟ 

چرا انستاگرام شام را بالک می کند؟



پس از حمالت راکتی بر سفارت امریکا در بغداد،   

مایک پمپئو وزیرخارجه امریکا در واکنش به این حمالت 

این حمالت شبه نظامیان مورد حامیت  گفته که عامل 

ایران می باشد.

روز  صبح  پمپئو  العربیه،  خربی  شبکه  گزارش  به 

دوشنبه)1جدی( در برگه تویرتش نوشته است:»یک بار 

و  آشکار  طور  به  ایران  مورد حامیت  دیگر شبه نظامیان 

متهورانه با راکت مناطقی در بغداد را هدف قرار دادند 

که منجر به مجروح شدن تعدادی از غیرنظامیان عراقی 

شد.«

وزیرخارجه امریکا با بیان این که عامالن حمله به سفارت 

که  نوشته  همچنان  تویرتش  در  شوند،  مجازات  امریکا 

مردم عراق مستحق آن است تا مجازات عامالن این حمله 

راکتی را ببینند.

شام گاه روز یک شنبه)30 جدی( مناطق پیرامون سفارت 

امریکا در منطقه سبز بغداد هدف اصابت هشت فروند 

راکت»کاتیوشا« قرار گرفتند.

به دنبال این حمالت راکتی، سخنگوی ارتش عراق به 

رسانه ها گفته که مافیای جنایت، شام گاه روز یک شنبه 

منازل مسکونی  و  تاسیسات  راکتی،  با حمالت  مجددا 

داد  قرار  هدف  بغداد  سبز  منطقه  در  را  غیرنظامیان 

از  تعدادی  به  خسارت هایی  شدن  وارد  به  منجر  که 

ساختامن ها، موترها و ارعاب ساکنان این منطقه شدند.

به  را  راکتی  حمالت  حالی که  در  عراقی  رسمی  منابع 

منطقه سبز بغداد تایید و اعالم کردند که نیروهای امنیتی 

این کشور به منطقه اعزام شده و تحقیقات خود را آغاز 

منودند و بر اساس تحقیقات ابتدایی، سکوی پرتاب این 

موشک ها نیز پیدا شده است.

حمالت راکتی درست زمانی صورت گرفت که مصطفی 

الکاظمی نخست وزیر عراق در منطقه سبز جلسه برگزار 

کرده بود و بر اساس گزارش های خربی، سامانۀ دفاعی 

سفارت امریکا این حمالت راکتی را ناکام کرد.

در همین حال، سفارت امریکا در بغداد نیز تاکید کرده 

که هدف راکت های پرتاب شده منطقه سبز بغداد بود که 

منجر به واکنش سامانۀ دفاعی سفارت شد. این حمالت 

هرچند خسارت های اندکی بر مجتمع سفارت وارد کرده 

اما مجروحیت یا تلفات انسانی را در پی نداشته است.

سفارت امریکا همچنان، این گونه حمالت به تاسیسات 

دیپلامتیک را نقض قانون بین املللی و تعدی آشکار علیه 

حاکمیت دولت عراق دانست و از همه رهربان سیاسی و 

مسئوالن دولتی این کشور خواست تا گام هایی را برای 

جلوگیری از این گونه حمالت و مجازات عامالن آن، اتخاذ 

کنند.

از سوی هم، به دنبال حمالت راکتی بر سفارت امریکا، 

فرماندهی ستاد مرکزی این کشوردر خاورمیانه در واکنش 

به این حمالت اعالم کرد: واشنگنت چنان چه منافعش به 

خطر افتد، سکوت نخواهد کرد.

در  عراق  نظامی  مقام های  با  گفتگو  در  مکنزی  جرنال 

بغداد تاکید منود که ادامه حمالت راکتی علیه سفارت 

ایاالت متحده در بغداد و نیروهای ائتالف بین املللی به 

این دلیل است که گروه های شبه نظامی وابسته به ایران 

هشدارهای واشنگنت را جدی منی گیرند.

در همین مورد، خربگزاری فرانس پرس به نقل از جرنال 

اولین  ایران در  مکنزی در گزارشی نوشته که چنان چه 

سابق  فرمانده  سلیامنی  قاسم  شدن  کشته  سال گرد 

سپاه قدس دست به حمله ای علیه منافع واشنگنت بزند، 

کشورش »آماده واکنش« است.

در آستانۀ گرامی داشت از نخستین سال گرد کشته   

یا  سنتکام  ایران،  سپاه  فرمانده  سلیامنی  قاسم  شدن 

فرماندهی مرکزی امریکا اعالم کرد که اگر ایران بخواهد 

آماده هرگونه  واشنگنت  بگیرد،  را  انتقام خون سلیامنی 

واکنش خواهد بود.

به گزارش بی بی سی فارسی، جرنال کنت مکنزی چند 

به  از سال گرد کشته شدن قاسم سلیامنی  هفته پیش 

شامری از کشورهای منطقه سفر کرده است. 

سنتکام مخفف فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایاالت 

متحده امریکا است. ساحه عمل کرد سنتکام خاورمیانه، 

شامل آفریقا و آسیای میانه است که نقش اصلی را در 

حامیت از عملیات در جنگ های عراق و افغانستان داشته 

است.

فرمانده سنتکام گفته است:»اگر ایران در آستانۀ سال گرد 

کشنت قاسم سلیامنی حمله کند، امریکا آماده واکنش 

است و آماده ایم تا از خودمان، دوستان مان و رشکای مان 

در منطقه دفاع کنیم و ما آماده ایم تا در صورت نیاز واکنش 

نشان دهیم.«

نامعلوم  مکان  از  که  مکنزی  خربگزاری ها،  گزارش  به 

روزنامه نگاران صحبت  با  تلفونی  به صورت  و  در منطقه 

می کرد، افزود:»ارزیابی من این است که ما در موقعیت 

بسیار خوبی قرار داریم و آماده مقابله با هر اقدامی هستیم 

که ایرانی ها و یا گروه های مورد حامیت ایران ممکن است 

انجام دهند.«

جرنال مکنزی افزوده که او به تازگی از بغداد بازدید کرده 

و با جرنال امریکایی»پل کولورت« و نیز جرنال عبد امیر 

رشید یارالله رییس ستاد ارتش عراق دیدار داشته است.

به  همچنان  سنتکام  فرمانده  گزارش ها،  این  اساس  بر 

سوریه رفته و با نیروهای امریکایی مستقر در یک پایگاه در 

جنوب این کشور نزدیک به مرز با اردن و عراق نیز دیدار 

کرد.

را  مکنزی  اعالم نشدۀ کنت  از خربنگاران، سفر  شامری 

از اهداف و قصد  از نگرانی های واشنگنت  نشانۀ آشکار 

ایران برای پاسخ به کشنت قاسم سلیامن می دانند.

در یک اقدام مشابه دیگر، سفرهای هفتۀ گذشته جرنال 

مارک میلی، رئیس ستاد مشرتک ارتش امریکا به قطر، 

تا  نیز  افغانستان  و  امارات، ارسائیل  عربستان سعودی، 

زمان خروج او از منطقه، مخفی نگه داشته شد.

در حالی که ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس 

جمهوری امریکا به کاهش نیروهایش در عراق و افغانستان 

ادامه می دهد، پنتاگون با هدف منرصف کردن ایران از هر 

اقدامی، مواضع خود را در اطراف عراق به طور چشم گیری 

تقویت کرده است.

با این همه، قاسم سلیامن فرمانده سپاه ایران در سیزدهم 

جدی سال 1398 با حمله پهپادی امریکایی در نزدیک 

فرودگاه بغداد کشته شد. کشنت قاسم سلیامن، روابط 

دیپلامتیک تهران-واشنگنت را تیره کرد و دو کشور را در 

آستانۀ یک جنگ متام عیار قرار داد.

در  کرونا  ویروس  جدید  گونه  گسرتش  با  هم زمان   

بریتانیا، شامری از کشورهای اروپایی از جمله آملان، هلند 

و بلژیک ارتباطات هوایی خود را با این کشور قطع کردند.

به گزارش دویچه وله فارسی، تعدادی از کشورهای اروپایی 

به ویژه آملان، هلند و بلژیک پروازهای خود را از بریتانیا به 

خاطر گسرتش گونه جدید ویروس کرونا از دو روز پیش 

بدین سو متوقف کردند.

مسافرانی که دیرتر وارد آملان شدند، برای چندین ساعت 

در میدان هوایی منتظر ماندند و برخی از این مسافران 

ناگزیر شدند که شب را در میدان هوایی سپری کنند.

عالوه بر آملان، هالند و بلجیم، کشورهای فرانسه، ایرلند، 

سویس، کانادا، ارجنتاین، پرو، کلمبیا و شیلی نیز متام 

پروازها از بریتانیا را متوقف کرده اند.

از جانب دیگر، فرانسه و بلیم راه های دریایی و زمینی، 

نیز  را  بریتانیا  جزیره  و  مانش  کانال  به  آهن  راه  شامل 

مسدود منودند.

دولت آملان قطع پروازهای خود با بریتانیا را تا ختم سال 

گزارش هایی که  اساس  بر  و  کرد  اعالم  میالدی  جاری 

تاهنوز رسام تایید نشده، آنگال مرکل صدر اعظم آملان در 

ر استای قطع ارتباط کامل رسارس اروپا با بریتانیا تا ششم 

جنوری تالش می کند.

دلیل قطع ارتباط هوایی این کشورها با بریتانیا، شیوع 

گونه جدیدی از ویروس کرونا است که این ویروس نخست 

در بریتانیا ظاهر شد و پس از آن، ایتالیا اعالم کرد که گونه 

این  به  بریتانیایی  این ویروس توسط یک مسافر  جدید 

کشور انتقال داده شده است.

شامری از رسانه ها به نقل از مقام های بریتانیا گزارش هایی 

را منترش کرده که نوع جدید این ویروس تا 70 درصد بیش 

از نوع عادی آن قدرت رسایت دارد و در حال حارض، در 

لندن و جنوب رشقی بریتانیا درحال گسرتش است.

مقام های  که  شده  سبب  کرونا  ویروس  جدید  جهش 

بریتانیا محدودیت های شدیدی را برقرار و امکان تردد و 

مسافرت را به شدت محدود سازند.

اتحادیه اروپا به منظور مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و   

تامین زیرساخت های الزم برای پناهجویان، به ارزش شش 

میلیارد یورو به دولت ترکیه پرداخت کرد.

به گزارش یورونیوز، نیکال میرالندرو مناینده اتحادیه اروپا 

تنها در جهت حامیت  بودجه  این  که  افزوده  ترکیه،  در 

اعطا  این کشور  به دولت  ترکیه  پناهجویان در خاک  از 

می شود.

از پیامن سال 2016 میالدی میان  این کمک بخشی 

ترکیه و اتحادیه اروپا است که ساالنه صدها هزار پناهجو 

به شکل غیرقانونی از ترکیه به سوی اروپا رسازیر می شوند.

بر اساس این پیامن، دولت ترکیه قبول کرده تا بیش از 

3.6 میلیون پناهجو عمدتا سوری را در خاک خود اسکان 

دهد و تا احد امکان از ورود آن ها به کشورهای اروپایی 

مامنعت کند و در مقابل، کشورهای اروپایی تعهد کرده که 

شش میلیارد یورو به ترکیه کمک مالی مناید.

بر اساس گزارش ها، در سال 2015 میالدی، بیش از یک 

میلیون پناهجو از ترکیه و یونان وارد اروپا شده اند.

مقام های  اروپا،  در  پناهجویان  حضور  کم سابقۀ  میزان 

اتحادیه اروپا را نگران کرد و این نگرانی ها منجر به امضای 

توافق میان ترکیه و کشورهای اروپایی شد.

گفتنی است، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 

بارها اتحادیه اروپا را به عدم پای بندی وعده ها و تعهداتش 

در ارتباط با این پیامن متهم کرده است. رئیس جمهوری 

ترکیه در سخرنانی های خود پیرامون پناهجویان گفته که 

تا کنون دولت آن بیش از ۴۰ میلیارد دالر برای پناهجویان 

اسکان یافته در این کشور، هزینه کرده است.

ستاد انتخاباتی ترامپ بازهم خواستار لغو نتایج انتخابات شد
رودی جوالنی وکیل حقوقی و سخنگوی ستاد انتخاباتی دونالدترامپ بار دیگر تاکید کرده که در تالش است تا از دیوان عالی کشور   

ایاالت متحده بخواهد تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در سوم نوامرب برگزار شده، لغو و پیروزی جو بایدن را باطل کند. او با 

صدور بیانیۀ، گفته است:» تاد انتخاباتی ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواسته است تا سه حکم صادره از دادگاه ایالتی پنسیلوانیا در باره 

قوانین رای گیری از طریق پست و نتایج انتخابات را لغو کند«.
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واشنگنت: عامالن حمله به سفارت امریکا در عراق، شبه نظامیان
مورد حامیت ایران است

سنتکام: در صورت حمله ایران، آماده واکنش هستیم

قطع ارتباط هوایی شامری از کشورهای اروپایی با بریتانیا
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تحریم های واشنگنت علیه رژیم 
بشار اسد بیشرت می شود

پوتین:پاسخ گویی رسیع به استقرار 
موشک های غربی در نزدیک مرزهای 

روسیه رضوری است

سفارت ایاالت متحده امریکا در سوریه هشدار داده، تا زمانی که رژیم بشار 

اسد رییس جمهوری این کشور خشونت ها را علیه مردم سوریه خامته ندهد، 

تحریم های بیشرت اقتصادی علیه دولت اسد اعامل خواهد شد.

به رژیم بشار اسد  امریکا در سوریه  العربیه، سفارتر  به گزارش شبکه خربی 

هشدار داده که حلقه فشارها را تنگ تر و تحریم های بیشرتی علیه آن اعامل 

می کند.

تویتی  در  امریکا  سفارت 

سال  است:»یک  نوشته 

ترامپ  دونالد  پیش، 

رییس جمهوری امریکا قانون 

بازخواست  برای  را  سزار 

در  وی  رژیم  و  اسد  بشار  از 

کشور  در  جنایاتی که  قبال 

مرتکب شده اند، امضا کرد.«

ادامه فشارهای واشنگنت  با 

شخصیت های  علیه  اقتصادی  تحریم های  اعامل  قالب  در  سوریه  رژیم  بر 

از  موجود جدیدی  اعامل  به  تهدید  امریکا  دولت  رژیم،  به  وابسته  تاثیرگذار 

فشارها را مطرح کرد.

قانون  امضای  از  بعد  که  نوشته  همچنان  تویت،  ادامه  در  امریکا  سفارت 

سزار، بیش از 90 تن از حامیان اسد به دلیل مشارکت در جنگ وحشیانه 

تا زمانی که  را  این تحریم ها  تاکید منود،  غیررضوری تحریم شده و همچنان 

رژیم به اعامل خشونت علیه مردم سوریه خامته دهد، ادامه می یابد.

اعامل  گذشته،  ماه  سپتامرب  در  امریکا  خزانه داری  وزارت  همه،  این  با 

تحریم های مربوط به سوریه را همه گانی، شش فرد و 13 نهاد سوری را تحریم 

کرد.

سپاه پنجم رژیم سوریه و فرمانده آن به دلیل مامنعت از برقراری آتش بس در 

سوریه شامل تحریم های امریکا می شود و در عین حال، شبکه تجاری وابسته 

این تحریم ها  نیز شامل  ابراهیم حامی مالی اسد  به بشارسد و خواهر یارس 

شده است.

به دنبال اعامل این تحریم، وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده تا زمانی که 

رژیم اسد خشونت ها را کنار نگذارند، تحریم ها همچنان پابرجا خواهد بود اما 

دایرۀ تحریم ها شامل فعالیت های تجاری و برشدوستانه در سوریه منی شود.

بـه  رسیـع  واکنـش  خواسـتار  روسـیه،  رییس جمهـوری  پوتیـن  والدیمیـر 

استقرار موشک  های کشورهای غربی در مرزهای روسیه شد.

بـه گـزارش اسـپوتنیک، رییس جمهـوری روسـیه کـه در آخریـن نشسـت سـال 

کـه  منـود  تاکیـد  می کـرد،  سـخرنانی  کشـور  ایـن  دفـاع  وزارت  در   2020

بـه اسـتقرار موشـک های کشـورهای غربـی در مرزهـای  پاسـخ گویی رسیـع 

اسـت. روسـیه رضوری  فدراسـیون 

و  میان بـرد  موشـک های  کـه  نـدارد  قصـد  روسـیه  افـزوده:  پوتیـن همچنـان 

کوتاه بـرد  را در بخش هـای اروپایـی ایـن کشـور نیـز سـایر مناطـق فدراسـیون  

ایـن  کشـور مسـتقر کنـد؛ اما به  اسـتقرار موشـک ها توسـط کشـورهای غربی 

نزدیـک مرزهایـش پاسـخ رسیـع خواهـد داد.

رئیس جمهـور روسـیه همچنـان گفت:»مـا قصـد تولید و اسـتقرار موشـک های 

میان بـرد و کوتاه بـرد را در بخـش اروپایـی روسـیه و همچنیـن در سـایر مناطق 

کشـور نداریـم. امـا مـا باید آماده واکنش رسیع به اسـتقرار سـالح های مشـابه 

توسـط کشـورهای غربـی در نزدیکـی مرزهای خود باشـیم و درصـورت لزوم در 

کم تریـن زمـان ممکـن واکنش نشـان دهیم.«

پوتیـن در بخشـی  از سـخنان خود خاطرنشـان کـرد که با توجه بـه پایگاه های 

سیسـتم های مربوطـه کـه هـم روسـیه را تهدیـد خواهـد کـرد و هـم بـا توجه به 

نقـاط کنـرتل آن هـا، مسـکو ایـن کار را می کنـد و تردیدی هـم ندارد.

او در بخشـی از سـخنانش ترصیـح کرد:»مـا می دانیـم و بایـد هوشـیار باشـیم 

کـه اردوهـای  بـزرگ جهان پـول زیادی بـرای تضمیـن این برتری خـود هزینه  

می کننـد و روسـیه منی توانـد از ایـن موضـوع عقـب مبانـد، همـه بایـد ایـن 

موضـوع را درک کننـد.«

گفتنـی اسـت، روسـیه و ا مریـکا حـدود ده سـال پیـش، معاهـدۀ را بـا هـدف 

کاهـش و محدودسـازی تسـلیحات راهـربدی بـه امضـا رسـاند و ایـن معاهـده  

به»اسـتارت نـو« معـروف اسـت.
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نفر دوم مسابقه ›دخرت سال‹ فرانسه هدف توییت های یهودی ستیزانه قرار گرفت
پولیس فرانسه از تحقیق درباره حمالت یهودی ستیزانه که در توییرت علیه یکی از رشکت کنندگان مسابقه »دخرت سال« به راه   
افتاده، خرب داد. آپریل بنایوم، که روز شنبه گذشته در مسابقه »دخرت سال« فرانسه نفر دوم شد، در یک مصاحبه در این برنامه گفت 

که پدرش ارسائیلی تبار است.
پس از آن او در توییرت با موجی از پیام های ضد یهودی و یهودی ستیزانه رو به رو شد. سیاستمداران فرانسوی و گروه های یهودی به 

شدت ارسال این پیام ها را محکوم کردند.

طبیعت در حال نابودی است و یکی از پیامدهای آن تهدید بقای انسان است. چنین   
باشد           تا  تغییِر نظام حقوقی            باید دربرگیرنده   نیازمند پاسخی اساسی است که  وضعیتی 
حفاظت از طبیعت در مرکز آن قرار گیرد، نه در حاشیه. آخرین گزارش سازمان ملل در مورد 
تنوع زیستی، که چشم          انداِز جهانِی تنوع           زیستی ۵ نامیده می شود زنگ خطر را           به صدا 

درآورده است.

لفاظی های سیاسی  

این گزارش، نسخه  به روزی از ۲۰هدِف           تنوع زیستی است که در سال 2010 دولت ها بر رس 
آن توافق کردند. هیچ          یک از اهداف به طور کامل متحقق نشد؛ تنها ۶هدف تا حدودی به 
وقوع پیوست؛ و ۱۴هدف ناکام ماند. هشدارهای دبیر اجرایی معاهده  تنوع زیست شناختی، 
که گزارش را منترش کرده، شاهدی ست بر این مدعا. »سامانه های زندۀ زمین به عنوان یک 
کل در معرض خطر است و برش هرچه بیشرت از طبیعت به روش          های ناپایدار بهره          برداری کند 
و توان طبیعت را برای مشارکت در حیات برش           به مخاطره اندازد، رفاه، امنیت و بهروزِی خود 

را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.«
این هشدار مشابه اخطاری است که در گزارش سال 2018           هیات بین          دولتی تغییِر اقلیم 
)IPCC( مطرح شد. در این گزارش به وضوح اشاره شد که کاهش 50درصدی میزان انتشار 
کربن تا سال ۲۰۳۰ مستلزم اقدامات ساختارشکنانه و بنیادین   است و خواهان گذاری 

رسیع و فراگیر شد.

امتیزه شدن و ازهم گسستگی  

جلوگیری از بروز فاجعه محتاج تغییراِت بنیادین است و بسیار رضوری است که به تغییر 
سیستم           بیندیشیم. باید پذیرفت که چارچوِب سیاسی  فردگرایی که تنها افراد را به پذیرِش 
تغییراِت  تا  ناگزیریم  نتیجه،  در  است؛  خورده  شکست  می کند  تشویق  فردی   مسوولیِت 

بنیادینی در این سیستم ها ایجاد کنیم.
در بیشرت موارد می          دانیم که به چه نوع تغییری در حوزه های           اجتامعی، سیاسی و اقتصادی 

نیاز داریم اما قانون به عنوان یک نظام نادیده گرفته می          شود.

هامهنگی و توازن  

در نظام های   حقوقی، حقوق فردی )و رشکتی( عنرص اصلی سازنده به شامر می رود و وقتی 
باور نادرست است:  این  آزادِی فردی به ذهن مان خطور می          کند.  آزادی می          اندیشیم،  به 
در جهاِن به          هم پیوسته، افراد در شبکۀ مرتاکمی از پیوندها و روابط زندگی می          کنند. در 
واقع، جامعه تنها توده یی از افراد نیست بل شبکه یی مرتاکم و درهم تنیده است که بیش از 

مجموعِ افراد تشکیل دهندۀ آن است.
نظام حقوقی ما مبتنی بر الگوی فردگرایانۀ معیوبی است که انسان          ها را از یکدیگر و از جهان 

طبیعی جدا می شامرد.
شبکه یی از روابط که جامعه را شکل می          دهد، می تواند توان افزا و پایدار باشد، یا مرض و 
مخرب. این شبکه ها می          تواند خالق فضای آزادی  باشد           که رضایت مندی و پایداری را برای 
نوع برش به ارمغان می آورد، یا برعکس می تواند فضایی رسشار از آزار، سوءاستفاده و استثامر 
را ایجاد کند. قانون نیز به عنوان بخشی از این شبکه  روابط هم می          تواند ابزاری باشد برای 

رسکوب مردم و ستم  بر آن ها، یا اینکه آزادی بخش باشد و رهایی دهنده.
بنابراین، زمانی که این مفهوم را بفهمیم، قانون نقشی دگرگون کننده نسبت به این شبکه ی 
درهم تنیده ی روابط اجتامعی، اقتصادی و بوم شناختی ایفا  خواهد کرد؛ نتیجه ی چنین 

تحولی حرکت از روابط زیان          بخش به سوی روابط موزون و هامهنگ خواهد بود.

زندگی  

فلسفۀ حقوِق زمین به این نکته اشاره می کند که اکنون رابطۀ میان نوع برش و سایر اجزای 
به این صورت که در نظام های    حقوقِی  طبیعت توسط قانون دستکاری و تحریف شده، 
کنونی، طبیعت عمدتاً دارایی به شامر می رود که می          تواند توسط مالکان انسانی به متلک 

درآید یا تحت سلطه و غارت قرار گیرد.
بنابراین، در نظام حقوقی موجود، افراد و رشکت          ها آزاد و مختارند که با هدف سودآوری، 
به تخریب اکوسیستم          ها و آسیب          های بوم          شناختی بپردازند. چنین رویکردی نشان          دهندۀ 
آن است که قوانین زیست محیطی اغلب مساله یی ثانوی است که به مراتب پس از اولویِت 
سودآورِی اقتصادی ممکن است مورد توجه قرار  گیرد، اما برخالف آنچه امروزه متداول است 
حفاظت از طبیعت باید هنجار تلقی شود، و نه استثنا و پایداری )sustainability( باید 

نقشی محوری و اساسی در کل نظام حقوقِی ما ایفا کند.
بنابراین ، فلسفۀ حقوِق زمین خواستار تحولی در نظام های     حقوقی است به طوری که با 
آوریم. اعطای چنین  از نظام حقوقی به حساب  اعطای حقوق به طبیعت، آن را بخشی 
مرشوعیتی به طبیعت، این امر را ممکن می سازد تا از طریق میانجی          گرِی انسانی، از حقوق 

خود محافظت کند.

تشخص حقوقی  

ایدۀ  استثنا:  یک  به جز  شده          اند،  گرفته  نادیده  گذشته  دهۀ  در  حقوقی  تحوالت  اکرث 
زیست بوم کُشی )ecoside(. کارزار           »Stop Ecocide/ زیست          بوم          کشی را متوقف کنید.« به 
دنبال آن است که تخریب طبیعت را به جرمی بین املللی تبدیل کند. این فراخوان توسط 
جنبش »شورش علیه انقراض« برپا شد و توسط معرتضان جوان به عنوان بخشی از تغییری 
که خواستار آن هستند، مطرح شد. بی تردید جرم شمردن زیست          بوم          کشی با استقبال روبه رو 
شده است، اما تحولی که نظام حقوقی ما به آن احتیاج دارد بسیار وسیع          تر است و مایۀ 

رشمساری است که ایده هایی مانند حقوِق طبیعت هنوز به رسمیت شناخته نشده          اند.
حقوق قانونِی طبیعت در برخی نقاط جهان مطرح شده است. برای مثال، در قانون اساسی 
اکوادور این حقوق به رسمیت شناخته شده           است؛ حقوقی که به زودی در دادگاهی دربارۀ 
مصون نگه داشنت یک منطقۀ حفاظت شدۀ طبیعی از مجوزهای معدن کاری به آن استناد 

خواهد شد.
و  داده شد  تشخص حقوقی  رودخانه          ای خاص  نظام  یک  به  نیوزیلند،  در  این،  بر       عالوه 

دادگاه          ها در کلمبیا و هند حقوقی را برای زیست بوم های خاص در نظر گرفتند.

تحول  

حقوق طبیعت تنها بخشی از تحول قانونِی الزم است. با قرار دادن ایدۀ هم پیوندی در مرکز 
این چارچوب           می توان افق های وسیع تری از تغییراِت الزم را مشاهده کرد.

قانون می تواند ناظر بر روابط باشد، برای مثال روابط بین انسان ها و اکوسیستم هایشان. 
چنین نگاهی بالقوه می تواند نوع رابطۀ ما با دیگران را تغییر دهد، به طوری که در آن خود 

را به صورت کلی به هم پیوسته مشاهده کنیم .
همچنین می          توان نقِش قانون را به جای حفاظت از حقوق و آزادی          های فردی، تحول شبکۀ 
روابطی دانست که جامعه را تشکیل می          دهد. از این منظر، می          توان از قانون برای دگرگونِی 
روابط اجتامعِی ناعادالنه و استثامری و سوق دادن آن  به سوی روابطی عادالنه، هامهنگ 

و توان افزا بهره برد.
»الکس می« بنیان گذار پروژۀ قانون هم پیوندی است. آن چه خواندید برگردان این نوشته با 

عنوان اصلِی زیر است:

Alex May, ‘The law of nature’, Ecologist, 15 October 2020.

قانون طبیعت
آخرین گزارش سازمان ملل در مورد تنوع زیستی

زنگ خطر را           به صدا درآورده است

اخیرا در جریان درز اطالعاتی محرمانه،  هویت   

1.95 میلیون نفراز افراد کادر حزب کمونیست چین 

گسرتده  شبکه  اطالعات  این  شد.  افشا   )CCP(

جاسوسی چین را در رسارس جهان در مرکز توجه قرار 

چین  که  را  ناگواری  ماجراهای  مساله  این  داد. 

دموکراتیک  ملت های  داخلی  امور  در  آن  به واسطه 

اثرگذار بوده، آشکار می کند.

از  بزرگی  شبکه  اخیراً  افغانستان  ملی  امنیت  اداره 

فعالیت های  و  کرد  شناسایی  را  چینی  جاسوسان 

بر  تأثیرگذاری  هدفش  که  چین،  کمونیست  حزب 

پویایی جیوپلتیکی از طریق حضور در منطقه بود، را 

آشکار کرده است.

افغانستان  ملی  امنیت  اداره  دسمرب،  تاریخ 10  در 

یانگ یانگ«،  »لی  و  آغازمنود  را  این شبکه  رسکوبی 

یکی از عوامل اطالعاتی چین را که از ماه جون سال 

کرد.  داشت، دستگیر  فعالیت  این کشور  در  جاری 

یانگ یانگ از محل سکونتش در کابل دستگیر شد. 

اداره امنیت ملی افغانستان همچنین اسلحه، مهامت 

محل  از  را  کتامین  پودر  جمله  از  منفجره،  مواد  و 

زندگی وی کشف کرد.

اداره امنیت ملی افغانستان همچنین جاسوس چینی 

دیگر» شا هونگ« را در هامن روز از محل سکونتش در 

شیرپور کابل دستگیر کرد. در طی عملیات جستجو، 

مواد منفجره و سایر مواد بسیار قابل احرتاق نیز از 

محل سکونت هونگ کشف شد.

بعالوه، هفت جاسوس چینی دیگر به همراه یک تبعه 

افغانستان دستگیر  ملی  امنیت  اداره  توسط  تایلند 

شدند. همه افراد دستگیر شده به عنوان جاسوسان 

چینی در افغانستان فعالیت می کردند.

این  با  مرتبط  افراد  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

موضوع فاش کردند که لی یانگ یانگ و شا هونگ، 

شاهرگ این شبکه جاسوسی بوده و هر دوی آنها با 

فرماندهان شبکه حقانی دیدار داشته اند.

نقش  پاکستان  آی.اس.آی  که  است  این  بر  اعتقاد 

میانجی بین شبکه حقانی و مأموران اطالعات چین 

را بر عهده داشته است.

از نظر کارشناسان، چین با آی.اس.آی و گروه های 

تروریستی مورد حامیت پاکستان همکاری نزدیکی 

حقانی،  شبکه  با  همکاری  بر  عالوه  چین  دارد. 

پاکستان  طریق  از  نیز  را  طالبان 

برای مقابله با نفوذ امریکا متویل 

می کند.

در  تا  تالشند  در  کشور  دو  هر 

افغانستان  صلح  مذاکرات 

از  پس  و  کرده  کارشکنی 

امنیتی  نیروهای  عقب نشینی 

جایگاهی  به  متحده  ایاالت 

از  و  یافته  دست  براوضاع  مسلط 

مسائل  القاعده  و  طالبان  طریق 

افغانستان را تحت تأثیر قرار دهند. 

کرده اند  تأکید  همچنین  آنها 

منظور  به  که  چینی  جاسوسان 

ردیابی و نظارت بر فعاالن و مبارزان 

اویغوری، به افغانستان یا غرب آسیا 

فرماندهان طالبان  گریخته اند،  با 

نیز در ارتباط بوده و این اخبار را به 

دولت چین گزارش می دادند. 

لی یانگ یانگ و شا هونگ به ویژه روی محل سکونت 

اویغورها در مناطق خاصی مانند بخش هایی از والیت 

بدخشان و کرن متمرکز بوده و از طریق آی.اس.آی با 

طالبان، القاعده و فرماندهان شبکه حقانی در ارتباط 

فعالیت های  و  جنبش  به  مربوط  اخبار  تا  بوده اند 

اویغورها، به دولت چین گزارش دهند.

گفت:  نیوز  زی  به  تحوالت  این  از  آگاه  منبع  یک 

و  دادن  قرار  هدف  پروژه  روی  چینی  »جاسوسان 

طریق  از  افغانستان  در  اویغور  رهربان  بردن  بین  از 

تروریست ها کار می کردند تا از ساقط شدن جنبش 

اطمینان  چین  کمونیست  حزب  مخالف  شورشیان 

حاصل کنند.«

پیش از این، در اواخر دهه 1990، دولت پاکستان 

از  که  را  اویغورهایی  تا  بود  کرده  کمک  چین  به 

غربی  شامل  قبایلی  مناطق  به  و  گریخته  خشونت 

دولت  بربد.  بین  از  بودند،  شده  پناهنده  پاکستان 

پاکستان مخالفان اویغور را یا به چین برمی گرداند یا 

ترورمی کرد.

حوادث اخیر نشان می دهد که در لیست هدف حزب 

کمونیست چین، اویغورهای افغانستان در رده باالتری 

را که  افغانستان  اویغورهای  دارند. دولت چین  قرار 

کیانگ می رفتند،  به سین  اقوام شان  با  دیدار  برای 

بازداشت می کرد. آخرین حادثه این چنینی در سال 

2017 در مالءعام رخ داد؛ هنگامی که چین شهروند 

کرد،  بازداشت  را  عبدالغفورعبدالرشید  افغانستانی 

یک اویغور متولد و بزرگ شده در افغانستان، که برای 

دیدار با نزدیکان خود به سین کیانگ رفته بود.

افغانستان مرز مشرتک کوچکی با سین کیانگ دارد 

از خشونت حزب کمونیست  که  اویغورهایی  برای  و 

چین می گریزند، به مقصدی امن تبدیل شده  است. 

کشورهای  به  است  گذرگاهی  همچنین  کشور  این 

غرب آسیا. بیشرت اویغورها در رشایطی غیرانسانی و 

در محرومیتی شدید زندگی می کنند و در افغانستان 

کوچک  تجارت هایی  و  ناچیز  درآمد  با  کارهایی  به 

مشغولند.

که  هنگامی  پیش،  دهه  نیم 

برای  غنی  ارشف  رییس جمهور 

تالش  در  صلح  مذاکرات  آغاز 

از  تا  برآمد  نیز درصدد  بود، چین 

این فرصت استفاده کند و دولت 

ده ها  کرد  وادار  را  افغانستان 

چین  به  و  کرده  اخراج  را  اویغور 

چین  حقیقت،  در  دهد.  تحویل 

را  میانجی  نقش  داد  پیشنهاد 

برعهده گرفته و پاکستان را برای 

آوردن سازمان های تروریستی مورد 

تحت  مذاکره  میز  رس  حامیتش 

فشار بگذارد و در عوض خواستار 

اویغوری به چین  اخراج مهاجران 

شد.

عالوه بر افشای شبکه جاسوسی 

پی  در  پی  دستگیری های  چین، 

میان  شوم  رابطه  افغانستان  در 

چین و پاکستان را نیز آشکار کرده است. این رابطه 

افغانستان،  صلح  مذاکره  در  کارشکنی  بر  عالوه 

جیوپلتیکی  وضعیت  برای  بالقوه یی  پیامدهای 

منطقه یی و حقوق برش جامعه اویغور به همراه داشت. 

در حقیقت، این افشاگری باعث از بین رفنت اعتبار 

پاکستان در جهان اسالم و چین در زمینه حقوق برش 

شده  است.

جاسوسان چینی در افغانستان
عمق عملیات جاسوسی پاکستان و چین در افغانستان تا کجاست؟

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: دی.ان.ای. ایندیا/ مانیش شوکال
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حوادث اخیر   
نشان می دهد که در 

لیست هدف حزب 
کمونیست چین، 

اویغورهای افغانستان 
در رده باالتری قرار 
دارند. دولت چین 

اویغورهای افغانستان 
را که برای دیدار با 
اقوام شان به سین 
کیانگ می رفتند، 
بازداشت می کرد.


