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اگر جامعه جهانی افغانستان را 
ترک کند چه رخ می دهد؟

دا چې ښوونه او روزنه د هر انسان طبیعي حق دی، له دې نعمت 

څخه افغانې نجونې باید محرومې پاتې نه يش. د برشیت سرت الرښود 

حرضت محمد هم په دې ټېنګار کړی دی...

عــنوان های مـهم

»په لرو پرتو سیمو کې د نجونو  د زده 
کړو پروړاندي شته خنډونه«

نن مو د تېر په څېر، سبا به مو څنګه وی؟
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آگاهـان روابـط بین امللـل برایـن باورند که دعوت رسـمی تهـران از گروهی  

کـه بـه دنبـال براندازی دولت افغانسـتان اسـت، نامـرشوع تلقی می شـود؛ زیرا 

ایـن گونـه سـفرها روابـط دولت محـور دو کشـور را بـا چالش هـا همـراه کـرده و 

تحـت شـعاع قرار می دهد. با این حال، شـاری از اعضـای مجلس منایندگان 

معتقدنـد کـه با توجه بـه روی کار آمدن دولـت جدید در امریـکا، تهران اهداف 

و منافـع خـود را در افغانسـتان، بازتعریـف و آن را با جانـب گروه طالبان رشیک 

می کند تا این گروه مطابق آن عمل کنند.

این اظهارات به دنبال سفر هیات بلند رتبه طالبان به رهربی مال عبدالغنی 

برادر، معاون سیاسی و رییس دفرت طالبان در قطر به ایران مطرح می شود. 

محمد نعیم، سخنگوی دفرت ...

سیاست جنایی مشارکتی جدیدترین 

و مهم ترین گرایش سیاست جنایی 

محسوب می شود که در دوره معارص در 

غرب بنابر علل و عوامل سیاسی، 

اجتاعی، اقتصادی و جرم شناختی به 

ویژه بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام 

عدالت جزایی در استفاده رصف از 

ابزارهای سنتی، حقوق جزایی جهت 

مقابله با پدیده مجرمانه بروز پیدا کرد و 

بنابراین از عمر آن...

قیـافهقافـیهها 
درنگی بر گزیده شعر محمدتقی 

اکبری گزیده ادبیات معاصر

رییس جمهور: مرکز عدلی و قضایی 
اعتبار خود را از دست داده است

دا افغانستان بانک: ذخایر ناخالص 
کشور 9.5میلیارد دالر است

نخستین وزیر زن مالیه و خزانه داری 
در تاریخ امریکا

سازمان بین المللی کار: کرونا ۲55میلیون 
شغل تمام وقت را از بین برد

سیاست جنایی مشارکتی

روابطپرسشبـرانگیزایـرانوطالبان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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یک بام و دو هوا در سیاست ایران
ابراز نگرانی می کنند که کشورهای همسایه به  اعضای مجلس منایندگان در واکنش به سفر رسمی هیات طالبان به تهران، 

ویژه ایران در سیاست های خود با کابل صادق نیست.

در سیاست جنایی مشارکتی عالوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی نیاز به 
حمایت و مشارکت  مردم وجود دارد.

د ټول مدنیت په تاریخ کې به مو لوستی وی چې هوښیار ملتونه خپل 

تاریخ لولی او د تېر له ترخو تجربو څخه پند اخلی،...



غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه 

مسووالن  با  دیدار  در  کشور  رییس جمهوری 

نهادهای عدلی و قضایی کشور گفت که  مرکز 

عدلی و قضایی اعتبار خود را از دست داده و 

ترتیب  و  تصمیم گیری ها  زمینۀ  در  باید 

اسرتاتیژی جدید، اقدامات صورت گیرد.

با  )7دلو(  سه شنبه  امروز  رییس جمهور 

با  مبارزه  ریاست  لوی سارنوالی،  مسووالن 

و  عدلی  مرکز  و  داخله  وزارت  سنگین  جرایم 

فساد  با  مبارزه  خصوص  در  و  دیدار  قضایی 

او افزود که نقش رهربی  اداری صحبت کرد. 

فساد  با  مبارزه  زمینه  در  لوی سارنوالی  اداره 

سواالت  راستا  این  در  و  نیست  قبول  قابل 

جدی مطرح می باشد.

عالوه  خود  سخنان  ابتدای  در  رییس جمهور 

کرد که ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت 

امور داخله، صالحیت های قوی دارد و باید از 

آن استفاده کند. رییس جمهور در ادامه تاکید 

ورزید که مرکز عدلی و قضایی اعتبار خود را 

تصمیم  زمینۀ  در  باید  و  است  داده  دست  از 

اقدام  جدید  اسرتاتیژی  ترتیب  و  گیری ها 

صورت گیرد و تعریف دست آوردها واضح گردد.

به گفتۀ آقای غنی، پس از این شورای امنیت 

ملی با ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت 

داخله به گونۀ هاهنگ کار منوده و به مقام 

این مورد  ریاست جمهوری گزارش دهند و در 

نیروهای قطعات خاص با آن ها همکار خواهد 

بود. وی با بیان این که متام ادارات موازی باید 

زیر یک چرت قرار گیرند، گفت که لوی سارنوالی 

افرادی را که شهرت فساد دارند، مورد تعقیب 

ادارۀ استخدام  افراد در هیچ  این  و  قرار داده 

کرد:  بیان  رصاحت  به  رییس جمهور  نشوند. 

شیوۀ  اداری،  فساد  با  مبارزه  راستای  »در 

مدیریت واضح می خواهم و با توجه به این که 

کنفرانس  در  بین املللی  جامعه  کمک های 

راستای  در  جدی  اقدامات  به  مرشوط  جینوا 

مبارزه با فساد اداری بود، باید در امر مبارزه با 

فساد اداری جدی باشیم.«

افراد  این که  به  اشاره  با  غنی،  محمدارشف 

بازداشت  باید  اداری  فساد  به  آلوده  و  بدنام 

به  فساد  پرونده های  که  منود  تاکید  شوند، 

گونۀ دوام دار مورد تعقیب قرار گیرد و به عقب 

مورد  قضایی  و  عدلی  مرکز  نیز،  و  برنگردد 

کادرهای  حال،  عین  در  گیرد؛  قرار  بررسی 

وزارت  ریاست جرایم سنگین  به  باید  مسلکی 

تزکیه  قضایی  و  عدلی  مرکز  و  جذب  داخله 

شود، زیرا در دستگاه عدلی و قضایی بحران 

قابل قبول منی باشد.

وضوح  به  خود  سخنان  پایان  در  همچنان  او 

واضح  ارادۀ  حکومت  که  ساخت  خاطرنشان 

فساد  با  مبارزه  راستای  در  قاطع  اقدامات  و 

کار  در  فردی  هیچ  نباید  و  می خواهد  اداری 

مبارزه با فساد مداخله کند.

راه مدنیـت: نـادر نـادری، سـخنگوی هیـات 

مذاکره کننـده دولـت می گویـد کـه هیـات گـروه 

طالبـان 9روز اسـت کـه آمـاده برگزاری نشسـت 

رسمی و بحث برای ختم جنگ نشده است.

آقـای نـادری روز سه شـنبه )7دلـو( در صحفـۀ 

توییـرتش نوشـته اسـت کـه تامین صلـح و پایان 

کشـتار مردم افغانسـتان از اولویت هـای دولت و 

مـردم می باشـد.

سـخنگوی هیـات مذاکره کننـدۀ دولـت تاکیـد 

جمهـوری  صلـح  مذاکره کننـدۀ  »هیـات  کـرد: 

بـرای  نیـت  خلـوص  بـا  افغانسـتان  اسـالمی 

رسـیدن به ایـن هدف در دوحه حضـور دارند. نُه 

روز اسـت کـه جانب مقابـل هنوز آمـاده برگزاری 

مجلـس رسـمی و بحث بـرای ختم جنگ نشـده 

اسـت.«

تاکنـون گـروه طالبـان در مـورد اظهـارات آقـای 

نـادری چیـزی نگفتـه اسـت.

روز محمدامیـن  کـه چنـد  ایـن در حالی سـت 

احمـدی، عضو دیگر هیـات مذاکره کنندۀ دولت 

گفتـه بود کـه گروه طالبـان در این روزهـا به این 

فکـر هسـتند کـه بـدون درنظرداشـت خواسـت 

مـردم و دولت افغانسـتان مبنـی بر قطع جنگ و 

آتش بـس، رهایی زندانیان خود را توسـط امریکا 

عملـی کنند.

آقـای احمـدی تاکید کـرده بود که گـروه طالبان 

از طـرف دیگـر، تـالش می کننـد که بـدون توجه 

بـه  جنـگ،  قطـع  بـرای  عمومـی  خواسـت  بـه 

خشـونت و جنگ تحت عنوان »جهاد تا تشـکیل 

نظـام نـاب اسـالمی« ادامـه دهند.

وی ترصیـح کـرد کـه هیـات گـروه طالبـان در 

میـان ایـن دو آرزو، متایلـی بـرای مذاکـره جدی 

و اصولـی روی مسـایل مهـم بـا جانـب هیـات 

ندارنـد. یـا »جمهـوری«  مذاکره کننـدۀ دولـت 

کمک 35میلیون یورویی اتحادیۀ 
اروپا برای مبارزه با کویید19

راه مدنیـت: منایند گـی اتحادیـۀ اروپـا در 

کابـل اعـالم کـرده کـه ۳۵میلیـون یـورو بـرای 

تاثیـرات  کاهـش  و  کرونـا  ویـروس  بـا  مقابلـه 

افغانسـتان  بـه  آن  اقتصـادی  و  اجتاعـی 

کمک می کند.

نـرش  بـا  )7دلـو(  روز سه شـنبه  اتحادیـۀ  ایـن 

اعالمیه یـی گفتـه کـه اتحادیـه اروپـا از زمـان 

کنـون حـدود  تـا  کرونـا  ویـروس  آغـاز شـیوع 

147میلیـون یـورو بـرای مقابله بـا این ویروس 

بـه افغانسـتان کمـک کـرده اسـت.

یـورو  ۳۵میلیـون  اتحادیـه،  ایـن  گفتـۀ  بـه 

کمـک تـازه اعـالم شـده از طریـق سـه پـروژه 

کـه توسـط سـازمان صحـت جهانی، یونیسـف 

ظرفیـت  تقویـت  هـدف  بـه  آقاخـان  بنیـاد  و 

پاسـخ گویی سیسـتم های صحـی، آزمایـش و 

تـداوی بیـاران، پیش گیـری از شـیوع کرونـا، 

افزایـش آگاهـی و کاهـش خطـرات تغذیه  یـی 

بـه مـرصف برسـد.

اتحادیـه اروپـا تاکید کرد که گسـرتش ویروس 

و  کـرده  بدتـر  را  افغانسـتان  وضعیـت  کرونـا 

نیازهـای بزرگ تـری را بـرای کشـوری که ده ها 

اسـت.  آورده  وجـود  بـه  بـوده،  جنـگ  درگیـر 

ایـن نهـاد افـزوده اسـت کـه بیـکاری گسـرتده 

و محدودیـت در واردات ناامنـی غذایـی را در 

افغانسـتان افزایـش پیـدا کـرده و بـه حایـت 

اتحادیـه اروپـا و متحدانـش ۳۰۰هـزار کودک 

و مـادر خدمـات غذایـی را دریافـت خواهنـد 

کرد.

در ادامـه اعالمیـه آمـده کـه »بیـاری همه گیر 

کوییـد19 فشـارهای بیشـرتی را بـر سیسـتم 

صحـی وارد کـرده و و زمینه های آسـیب پذیری 

جنسـی و صحی را بدتر کرده اسـت. همچنان 

در ادامـه آمـده کـه ایـن بودجـه اتحادیـه اروپا 

بـه یونیسـف اجـازه می دهـد تـا بـه رسعـت بـه 

شـیوع کرونـا و چالش هـای پاسـخ دهند.

وزارت  گذشـته  روز  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

هنـد  کـه  کـرد  اعـالم  کشـور  عامـه  صحـت 

کشـور  بـه  کرونـا  واکسـین  دوز  ۵۰۰هـزار 

کمـک می کنـد. به گفتـۀ وزارت صحـت عامه، 

واکسـین،  500دوز  ایـن  توسـط  اسـت  قـرار 

شـوند،  واکسـین  کشـور  در  نفـر  ۲۵۰هـزار 

امـا هنـوز زمـان رسـیدن ایـن تعـداد واکسـین 

مشـخص  کشـور  بـه  هنـد  سـاخت  کرونـای 

اسـت. نشـده 

همچنیـن این وزارت در ۱۹قوس سـال جاری 

اعـالم کـرده بـود کـه تـا هفـت یـا هشـت مـاه 

آینـده، نخسـتین محمولـۀ واکسـین کرونـا بـا 

کمـک مالـی بانـک جهانـی و بانـک انشـکاف 

آسـیایی داخـل کشـور می شـود.

قرار اسـت کشـور تا پایان سال ۲۰۲۲میالدی 

مرجـع  دو  از  نفـوس کشـور  بـرای ۴۰درصـد 

سفارت  موتر  یک  6دلو  دوشنبه  روز  صبح 

ایتالیا در کابل هدف یک ماین مقناطیسی قرار 

و  مقناطیسی  ماین های  با  حمله  گرفت. 

ترورهای هدفمند در ماه های اخیر در شهرکابل 

و دیگر کالن شهرهای کشور به شدت افزایش 

نهادهای  وسایط  بر  حمله  ولی  است،  یافته 

است.  بی سابقه  خود  نوع  در  دپیلوماتیک 

هرچند در این حادثه به کسی آسیب نرسیده 

است.

طالبان طی ماه های اخیر به ندرت مسوولیت 

خشونت ها را به عهده گرفته است. در حوادث 

ترورهای  و  مقناطیسی  ماین های  با  حمله 

کنون  تا  گروه  این  نیز  هدفمند 

مسوولیت نگرفته است. 

گذشته  روزهای  در  کابل  پولیس 

از  را  مسرتی  یا  تخنیک گر  یک 

هشتم  حوزه  سیاه سنگ  منطقه 

کارگذاری  اتهام  به  شهرکابل 

وسایط  در  مقناطیسی  ماین های 

شده  مشخص  افراد  و  دولتی 

بازداشت کرده است.

اتهام  فرد  این  پولیس  گفته  به 

کرده  اعرتاف  و  پذیرفته  را  وارده 

است که توسط طالبان ماموریت 

نییز  امنیتی  شواهد  بود.  گرفته 

وسیعا نشان می دهد که ترورهای 

ماین های  از  استفاده  و  هدفمند 

برای  طالبان  است.  طالبان  کار  مقناطیسی 

را  متعددی  حلقات  تروریستی ،  برنامه  دو  این 

سازمان داده است.

باور  صلح  به  طالبان  که  است  این  واقعیت 

ندارد. این بی باوری طالبان به صلح از این جا 

نشات می گیرد که این گروه نه برنامه یی برای 

سیاست کردن به عنوان یک کتله مستقل دارد 

و نه برنامه یی برای اشرتاک در سیاست دارد. 

تنها آنچه برای این گروه در اولویت است انجام 

برای شان  پاکستان  ماموریتی است که توسط 

ماه به ماه و فصل به فصل جدول می شود.

گروه  این  اگر  که  است  این  ادعا  این  دلیل 

در  اشرتاک  و  سیاست کردن  برای  برنامه یی 

قدرت از طریق سیاست و حتی از طریق جنگ 

رشایط  در  اول  می داشت؛  نظامی  قدرت  و 

پیش  مصالحه  و  گفتگو  برای  که  جدیدی 

آمده است، از خود انعطاف و صالحیت نشان 

می داد. گفتگو و صلح به معنای به دست آوردن 

همه داعیه ها نیست، صلح به معنای انعطاف 

در برابر خواست های خود و طرف مقابل است. 

صلح  تعریف  ساده ترین  کوتاه  عبارت  به  یا 

خود  خواست های  50درصد  از  که  است  این 

بدون  به 50درصد خواست خود  تا  می گذری 

ادامه جنگ و منازعه برسی.

به خصوص  و  دوحه  گفتگوهای  روند  اما 

که  می دهد  نشان  طالبان،  با  دولت  مذاکرات 

خواست های  همه  به   یا  می خواهد  گروه  این 

ادامه  جنگ  به  همچنان  یا  یابد  دست  خود 

زمین  روی  »در  خودشان:  قول  به  تا  می دهد 

هنوز  نه تنها  اینکه  کا  مناند.«  باقی  فسادی 

به آتش بس تن نداده، خشونت ها علیه مردم را 

نیز شدت بخشیده است. پس در چنین وضعی 

تظاهر به گفتگو چیزی جز یک ادعای مضحک 

و خنده دار نیست.

مردم  برابر  در  را  خود  نباید  گروه  این  دوم: 

مدنی،  فعاالن  دینی،  علای  خربنگاران،   (

فعاالن حقوق برش، فعاالن حقوق زن و به همه 

به  دست کم  چون  می داد.  قرار  نظامیان(  غیر 

این واقعیت واقفند که در هر رشایطی قدرت از 

آن مردم است و دولت ها قدرت خود را از مردم 

و  از مرد  اعم  را  می گیرند. طالبان وقتی مردم 

زن و کودک می کشند، پس می خواهند بر که 

حکومت  کنند؟

سوم: طالبان در رشایط حساس فعلی دست کم 

باید مرز نهادهای دیپلوماتیک را رعایت می کرد. 

حمله بر واسطه سفارت ایتالیا نه تنها نشان از 

آینده سیاسی شان  بی برنامگی این گروه برای 

است که نشان از حاقت بی حد و مرز این گروه 

نیز است.

ناتو  که  بدانند  باید  حداقل  طالبان  رسان 

مسایل  در  خصوص  به  جهانی  معادالت  در 

افغانستان یک طرف جدی قضیه است. حمله 

نشان  ناتو  عضو  یک  دیپلوماتیک  واسطه  بر 

طالبان  گروه  مدیران  و  رهربی  که  می دهد 

هانند 20سال قبل هنوز رس از باریکی های 

سیاست های جهانی و منطقه یی در منی آورند.

حاقت  یک  به   2001 سال  در  اگر  طالبان 

محض پا فشاری نکرده بود و اسامه بن الدن را 

به امریکا تحویل داده بود، به احتال زیاد این 

همه بدبختی و سیه روزی در پاکستان را ندیده 

بود، یا کم ازکم زندان گوانتانامو را 

تجربه نکرده و شاید اکنون صاحب 

یک حکومت دیکتاتوری بود.

خان  عمران  که  می شود  گفته 

تابستان  که  دیداری  آخرین  در 

ترمپ،  دونالد  با   1398 سال 

امریکا  پیشین  رییس جمهور 

داشت، به رصاحت گفته است که 

پاکستان روی طالبان مرصف کرده 

و توقع دارد امریکا این گروه را در 

قیمت  به  افغانستان  صلح  مساله 

پاکستان بخرد. منظور  از  مناسب 

عمران از قمیت خوب، دقیقا مقدار 

پولی است که باید امریکا به عنوان 

کمک به حکومت پاکستان بدهد.

و  اختیار  طالبان  که  است  واقعیت   این ها 

به  ندارد.  صلح  گفتگوهای  در  صالحیتی 

ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمدالله  گفته 

خانواده های رسان این گروه در پاکستان، نزد 

پاکستان  مرکزی  اطالعات  سازمان  و  ارتش 

گروگان هستند.

در  طالبان  که  است  چنین  نتیجه 

برای  برنامه یی  حالت،  خوش ببینانه ترین 

حالت  اما  ندارد؛  قدرت  به  رسیدن  و  سیاست 

گونه  هیچ  گروه  این  که  است  این  دوم  و  بد 

صالحیت و اختیاری در گفتگو های صلح و افق 

سیاسی شان نیز ندارند.

بنابراین حکومت در کنار اینکه راه های صلح را 

با این گروه باز گذاشته است، باید میدان های 

به  نیز مستحکم سازد. چون رسیدن  را  جنگ 

صلح یک احتال فرضی است ولی جنگ ادامه 

دارد و امید برای کاهش خشونت و رسیدن به 

آتش بس در رشایط موجود فرض محال است.

راه مدنیـت: مسـووالن در د افغانسـتان بانـک می گوینـد 

رشـد  گذشـته  سـال  بـه  نسـبت  کشـور  ارزی  ذخایـر  کـه 

چشـم گیری داشـته و در حـال حـارض ذخایـر ناخالص کشـور 

به 9.5میلیارد دالر امریکایی می رسد.

نثـار احمـد یوسـفزی، آمر نظـارت بانک ها د افغانسـتان بانک 

روز سه شـنبه )7دلـو( در برنامـه حسـاب دهی دولـت بـه ملت 

گفـت کـه ایـن بانک بـه منظـور ثبات قیـم شـاخص، از رشوع 

سـال مالی ۱۳۹۹حـدود 2.9میلیارد دالـر امریکایی را از 

طریـق پروسـه مزایده به فروش رسـانده اسـت.

وی در ادامـه تاکیـد کرد که د افغانسـتان بانـک متعهد به 

اصل شـفافیت و حسـاب دهی می باشـد.

بـه گفتـۀ وی، در اکـر کشـورها، فعالیـت موسسـات مالی 

تحـت تاثیـر شـیوع کرونـا قـرار گرفتـه، امـا د افغانسـتان 

بانـک در اولیـن اقـدام بـا ارایـه برنامه های منظم توانسـت 

شـکلی  بـه  دوام دار  به صـورت  را  بانک هـا  فعالیـت  کـه 

تنظیـم منایـد کـه فعالیـت آنهـا یـک روزهـم متاثـر نگردد.

او طـرح، اتخـاذ و اجـرای سیاسـت پولی، ترتیبات اسـعار، 

چـاپ،  کشـور،  اسـعار  رسـمی  ذخایـر  اداره  و  نگهـداری 

رضب و نـرش پـول کاغذی و مسـکوکات فلزی افغانسـتان، 

تنظیـم و نظارت از سـکتور مالی کشـور، ایجـاد، نگهداری 

وظایـف  انجـام  تادیـات،  سـامل  و  موثـر  سیسـتم  توسـعه  و 

منحیـث بانـک دار، مشـاور و مناینـده مالـی دولـت وتطبیـق 

د  اساسـی  مسـوولیت های  از  را  پولـی  سیاسـت های  موثـر 

افغانسـتان بانـک عنـوان کـرد.

همچنیـن آقـای یوسـفزی بـا اشـاره بـر این کـه کنـرتول نـرخ 

بانـک  افغانسـتان  د  پولـی  سیاسـت  اساسـی  هـدف  تـورم، 

و  قیـم  سـطح  کنـرتول  منظـور  بـه  کـه  کـرد  تاکیـد  اسـت، 

جلوگیـری از نوسـانات تورمـی، تـالش می مناینـد تا بـا فروش 

اسـعار و اسـناد رسمایه یـی بـه بازارهـا از رشـد بی رویـه پـول 

کننـد. جلوگیـری 

آمـر نظـارت بانک ها می افزاید کـه از آغاز سـال مالی ۱۳۹۹، 

تاکنـون نـرخ مبادلـه پـول افغانـی در مقابـل دالـر امریکایـی 

۱.۷۸ درصـد افزایـش یافته اسـت.

همچنیـن او بـا اشـاره به معامـالت پولی در رشق کشـور گفت 

کـه در سـال های قبـل اسـتفاده از پـول افغانـی در معامـالت 

اسـاس  بـه  امـا  بـود،  درصـد  چهـارده  حـدود  رشق  زون  در 

رسوی، در سـال ۱۳۹۹ در این زون، اسـتفاده از پول افغانی 

بـه ۹۴درصد رسـیده اسـت.

وی در بخشـی دیگـر از صحبت هـای خـود ترصیـح کـرد کـه 

بـه منظـور حصـول اطمینـان از تطبیـق قوانیـن، مقـررات و 

متحداملال هـای د افغاانسـتان بانـک، جلوگیـری از متویـل 

تروریزم و تطهیر پول، در سـال ۱۳۹۹خورشـیدی، ۴۵نظارت 

بانک هـا صـورت گرفتـه کـه  از  و اختصاصـی  داخـل سـاحه 

نقـش موثـر در بهبـود سـکتور بانکـی داشـته اسـت.

حفـظ  بـرای  بانـک  افغانسـتان  د  کـه  داشـت  بیـان  او 

مصونیـت سـپرده های مـردم، رهـربی ایـن بانـک فیصلـه 

ایـن  از  هـدف  کـه  کنـد  بیمـه  را  سـپرده ها  ایـن  کـرده، 

اقـدام، کمـک در بازپرداخت سـپرده های مردم می باشـد. 

از سـویی هـم، میرعزیـز بره کـی، آمـر عمومـی تادیـات د 

افغانسـتان بانـک در مـور فعالیت های تادیاتـی این بانک 

صحبـت منـوده و گفـت کـه د افغانسـتان بانـک توانسـته 

اتصـال  پروسـه   ،۱۳۹۹ مالـی  سـال  طـی  کـه  اسـت 

بانک هـای  بیـن  را  بانکـی  بیـن   تادیاتـی  سیسـتم های 

کشـور موفقانـه انجـام دهـد.

او افـزود کـه در حـال حـارض خزانـه، عوایـد و گمـرکات 

وزارت مالیه با سیسـتم های عرصی تادیاتی د افغانسـتان 

بانـک وصـل شـده و مـردم می توانـد بـا اسـتفاده از ایـن 

سیسـتم متامـی معامـالت تادیاتـی خویـش را در ارسع وقـت 

دهند. انجـام 

آمـر عمومـی تادیـات د افغانسـتان بانـک می گوید ایـن بانک 

سـاالنه حـدود ۳.۸میلیـارد افغانـی بانکنوت هـای فرسـوده را 

جمـع آوری و از دوران پـول خـارج می کنـد.
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دکتور کریمی



دا چـې ښـوونه او روزنـه د هر انسـان طبیعـي حق دی، 

لـه دې نعمـت څخـه افغانې نجونـې باید محرومـې پاتې نه 

يش. د برشیـت سـرت الرښـود حـرضت محمـد هـم پـه دې 

ټېنـګار کـړی دی چې»تعلیـم پـر هـر مسـلان نارینـه او 

مسـلانې ښـځې فـرض دی.« بل ځای کې یـې ویيل چې 

»د علـم طلـب وکـړئ اګر کـه په چین کې هـم وي« موږ خو 

لـرې پسـې مـزل ونـه کـړو چـې هېـواد کـې دننـه یـې هـم 

مخالفـت کـوو. لکـه څرنګه چې هڅـه او کوښـښ کوو چې 

زموږ نارینه اوالدونه باسـواده او د علم په ګاڼه سـمبال وي، 

همدارنګـه کورنیـو، مینـدو او پلرونو ته پـکار ده چې د خپلو 

ښـځینه اوالدونـو د زده کـړې په باره کې هـم جدي و اويس 

او پـه روزنـې او پاللـو کـې یـې خپل مسـؤلیت ادا کـړي. په 

ښـوونه او روزنـه کـې چـې کومو شـیانو تـه اړتیا لري په ښـه 

سلوک او کردار يې ورته مهیا کړي. 

د ښـوونې او روزنـې نننی سیسـتم پـه لرو پرتو سـیمو يعنې 

کلیو او بانډو کې ډېر په سسـتۍ روان دی، ځينې سـیمې 

خـو بیخـي تـرې محرومـې پاتـې دي او پـه هغو سـیمو کې 

چې نجونې ښـوونځیو ته ځي، له ډېرو سـختو سـتونزو رسه 

الس او ګریـوان دي. د بېلګـې پـه توګه غـواړم چې ځینو ته 

یې نغوتـه وکړم.

 1- د مسـلکي ښـځینه ښـوونکو نـه شـتون: پوهنـې وزارت 

تـه پـه کار دی چـې پـه دغسـې سـیمو یـا ولسـوالیو کـې 

داراملعلمین یا الحاقیې د دولسـم پاسـو ښـځینه ښـوونکو 

لـه پـاره ایجـاد کـړي تـر څـو د شـته ښـوونکو ظرفیـت لـوړ 

يش. له دولسـم ټولګي څخه فارغ ښـوونکي لسـم، یولسـم 

او دولسـم ټولګیـو زده کوونکـو تـه تدریـس کـول د ښـوونې 

او روزنـې پـه سیسـتم کـې زده کوونکـو رسه غـټ ظلم دی. 

لـه ښـوونکو څخـه چـې څـوک پوښـتنه وکـړي چـې د زده 

کوونکـو ظرفیـت ټیـټ دی پـه څـه نـه پوهیـږي نو بیـا درته 

وايـي چـې د دوه نیمـو روپو خـو همدومره ګـوړه وي. دولت 

تـه پـه کار دی چـې د ښـوونکو د معاشـاتو د لوړولو په برخه 

کـې اقـدام وکړي.

 2- د دريس مـوادو نـه شـتون: دريس توکـي لکـه کتـاب، 

دريس سـلیډونه، پـه عمـيل تدریـس کې نـور الزم مواد لکه 

البراتوارونـه، کمپيوټـر او داسـې نـور الزم شـیان چـې زده 

کوونکـي ور څخـه په زده کړه کې اسـتفاد کـوي د نجونو په 

ښـوونځیو کې هډو شـته نه، که وي هم مسـلکي ښـوونکې 

نـه دې موجـودې چې له یـادو موادو څخه اسـتفاده وکړي.

 3 - د تعمیرونـو نـه موجودیـت: شـاګردان د اوړي پـه تـوده 

هـوا کـې بـې رس پنـاه د ملـر ګرمـو وړانګـو ته ناسـت وي او 

یـا پـه باراين موسـمونو کې په ورځـو ورځـو د زده کوونکو پر 

مخ ښـوونځي تـړيل وي.

 4- ټولنیـز محدودیتونـه: ځینـې کورنـۍ له دولسـم ټولګي 

څخـه فارغـې شـوې خـور یـا لـور تـه اجـازه نـه ورکـوي چې 

خپلـو زده کـړو تـه دوام ورکـړي. ډېـرې بیا داسـې هم شـته 

چـې لـه شـپږم نه تـر نهـم ټولګي وروسـته ورتـه د نـورو زده 

کـړو اجـازه نه ورکوي. دې ټولنـې او دې محرومې ټولنې ته 

چـې کلـه پـه خپلـو کورونو کـې ښـځې خویندې لـور ګانې 

ناروغـه يش بیـا د یـوې ښـې ډاکټـرې پـه لټـه کـې وي دا 

فکـر نـه کوو چې همـدا زموږ ښـځېنه زده کوونکي دي چې 

سـبا تـه ښـې ډاکټرانـې، تکـړه ښـوونکې او نرسـانې تـرې 

جوړیـږي، دې ټولنـې بـار په خپلـو اوږو اخـيل او ټولنه کې 

شـته سـتونزو تـه د پـای ټکـی ږدي. مـوږ لـه پـکار ده چـې 

خپلـو لوڼـو تـه د ژوند په هـر عرصه کې ونډه ورکـړو او د زده 

کـړې کـوم مسـلم حـق مـو چـې تـرې اخیسـتی دی بېرتـه 

يـې ورکړو. 

دافغانسـتان د پوهنـې وزارت بانـدې هـم غـږ کـوو چـې پـه 

دې برخـه کـې ال نـور ګامونـه اوچـت کـړي. کـه د خلکـو 

پوهولـو لـه پـاره یـو عامـه پوهـاوی تـررسه يش چـې خپلـو 

نجونـو تـه ښـوونځي تـه د تـګ اجـازه ورکـړي مـوږ او هېواد 

بـه مـو د روښـانه راتلونکـې شـاهدان و اوسـو. 

کـه د نـړۍ پرمختللـو هېوادونـو تـه ځیـر شـو د پرمختـګ 

لومـړۍ عامـل يـې د ښـوونې او روزنـې د نهادونـو پیـاوړي 

کول وو. ښـوونه او روزنه به مو د سـیاالنو رسه سـیال کړي. 

مـوږ خـو چـې د سـیمې او پـه ځانګـړې توګـه د ګاونډیو له 

سـیالۍ څخـه یـې چـې وروسـته پاتـې کـړي یـوو، دا دليل 

لري چې پوهنې ته مو هر وخت نه کلمه کارولې او تېښـته 

مـو تـرې کړې. نننيـو افغـان زده کوونکـو کې یو ډېـره ناوړه 

پدیـده شـتون لري هغه دا چې ښـوونځي تـه تګ ځان رسه 

جـرب بـويل، یا لـه ښـوونځي څخه تیښـته کوي. پـه دې اړه 

کورنـۍ لـه خپلو ماشـومانو څخه پوښـتنه نه کـوي او څنګه 

چـې الزمـه ده هغسـې مو کار نـه دی کړی. مـوږ که د نړۍ 

بـې سـاري پرمختـګ تـه وګـورو، دا د پوهنې لـه برکته دی. 

پوهنـه ده چـې اونـۍ اونـۍ مزلونـه يـې څـو سـاعتونو ته را 

لنـډ کـړل، سـړه اوسـپنه یـې په حرکـت کـړه، همـدا پوهنه 

ده چـې نـړۍ يـې پـه یـو جـال کـې رانغاړلـې، لکـه انټرنټ 

یـا فیسـبوک چې د انسـانانو ډېرو سـتونزو ته يـې د حل الر 

پیـدا کـړه. پوهنـه ده چې انسـاين روبـاټ يـې رامنځته کړ، 

پـه ورځنـي ژونـد کـې انسـانان د موبایـل لـه کارونـې څخه 

څومـره مفیـده ګټـه اخـيل او موږ پـه څه باندې لګیـا یو! په 

یوويشـتمه سـدۍ کـې د ښـځو زده کـړه راته رشم ښـکاري. 

دسـلیان الیـق شـعر رایاد شـو چـې وايي:

خلکو الندې تر پښو ستوري سپوږمۍ کړل

دی له دوه مېږو ته ناست دي او شپني کا

یک بام و دو هوا در سیاست ایران

»په لرو پرتو سیمو کې د نجونو  د زده کړو پروړاندي شته خنډونه«

ابراز نگرانی می کنند که کشورهای همسایه به ویژه  اعضای مجلس منایندگان در واکنش به سفر رسمی هیات طالبان به تهران، 
ایران در سیاست های خود با کابل صادق نیست

باورند که دعوت  براین  بین امللل  روابط  آگاهان 

رسمی تهران از گروهی  که به دنبال براندازی دولت 

این  زیرا  می شود؛  تلقی  نامرشوع  است،  افغانستان 

گونه سفرها روابط دولت محور دو کشور را با چالش ها 

همراه کرده و تحت شعاع قرار می دهد. با این حال، 

شاری از اعضای مجلس منایندگان معتقدند که با 

توجه به روی کار آمدن دولت جدید در امریکا، تهران 

اهداف و منافع خود را در افغانستان، بازتعریف و آن 

را با جانب گروه طالبان رشیک می کند تا این گروه 

مطابق آن عمل کنند.

این اظهارات به دنبال سفر هیات بلند رتبه طالبان به 

رهربی مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رییس 

دفرت طالبان در قطر به ایران مطرح می شود. محمد 

نعیم، سخنگوی دفرت سیاسی این گروه در قطر به 

تازگی اعالم کرده که مالبرادر به دعوت رسمی ایران 

به تهران رفته است. هیات طالبان با 

جواد  ویژه  به  ایران  دولت  مقام های 

مناینده  و  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 

دیدار  افغانستان  امور  در  ایران  ویژه 

گفتگو خواهند  روند صلح  مورد  در  و 

کرد.

سفر هیات طالبان به ایران در رشایطی 

دولت  یک سو  از  که  می گیرد  صورت 

با  امضاشده  توافق نامه  امریکا  جدید 

طالبان را بازنگری می کند و از سوی 

در  ایران  وزیرخارجه  پیش  ماه  دیگر، 

یک گفتگوی تلویزیونی به وضوح بیان 

یک  هنوز  را  طالبان  تهران،  که  کرد 

»گروه تروریستی« می داند.

همچنین این سفر  در رشایطی انجام 

می شود که پیرشفت مذاکرات دوحه انجام می شود. 

آغاز مذاکرات دوحه  از  به یک ماه  این که نزدیک  با 

این  در  پیرشفتی  هیچ گونه  تاکنون  اما  می گذرد 

مذاکرات صورت نگرفته است.

بین امللل  روابط  آگاهان  از  شاری  حال،  این  با 

ناقض حقوق  با یک گروه  می گویند: هر دولتی  که 

را  دولت محور  روابط  قواعد  کند،  برقرار  رابطه  برش 

که  دولتی  اولین  وجود،  این  با  است؛  کرده  نقض 

گروه  به  برش  حقوق  ناقض  گروه  یک  از  را  طالبان 

سیاسی تبدیل و به آن مرشوعیت داد، امریکایی ها 

دور  چندین  گذشته  سال  یک  طی  واشنگنت  بود. 

مذاکره با طالبان انجام داد و رسانجام توافق نامه یی 

بدون اشرتاک دولت افغانستان با آن ها امضا کرد.  

عبدالشکور سالنگی، آگاه روابط بین امللل به روزنامه 

از  طالبان  از  تهران  دعوت  که  می گوید  مدنیت  راه 

افغانستان  که  می شود  تلقی  نامرشوع  منظر  این 

دارای یک دولت رسمی و مرشوع است که هم دارای 

و  داخلی  مرشوعیت  هم  از  و  است  ملی  حاکمیت 

بین املللی برخوردار است.

آدرسی  چه  از  »طالبان  افزود:  همچنین  سالنگی 

دولت  با  دولت  اگر  می کند؟  مذاکره  ایرانی ها  با 

است  دولت ها  مناینده  حکومت ها  می کند،  مذاکره 

و حاکمیتی دارد که بالخره یک کشور  که جغرافیا 

است. از این جهت دولت می تواند معامله کند، پس 

طالبان با چه تعریفی به ایران رفته و ایرانی ها هم با 

چه تعریفی با یک گروه دولت برانداز مذاکره می کند؟ 

می شود؟  چه  طالبان  و  کنونی  دولت  با  رابطه شان 

بنابراین با گفتگوی ایرانی ها با هیات طالبان، رابطۀ 

دو کشور تحت شعاع قرار می گیرد.«

برقراری  ایران  بین امللل،  روابط  آگاه  این  گفتۀ  به 

خواهند  توجیه  چنین  را  طالبان  با  خود  روابط 

توافق نامه امضا  این گروه  با  کرد که گویا واشنگنت 

روسیه  آن است، حتا  اصلی  پاکستان حامی  کرده، 

با سیاسیون  این گروه  طی چندین نشست میزبان 

به  با توجه  ایران  به همین خاطر،  و  بوده  افغانستان 

منافع اش چنین روابطی را برقرار می سازد.

که  می کند  نتیجه گیری  سالنگی  عبدالشکور 

جایی  افغانستان  آیندۀ  در  می خواهند  ایرانی ها 

طالبان  حضور  در  گویا  آینده  این  و  باشند  داشته 

تعریف می شود. آن گونه که امریکایی ها و پاکستانی 

تعریف مشخص در مورد آینده افغانستان دارند، ایران 

هم می خواهد که در آینده سیاسی با تعامل طالبان 

جایی برای خود باز کند.  او از یک زاویه دیگر به این 

موضوع می پردازد که طالبان با نزدیک ساخنت خود 

با ایرانی ها به دنبال امتیازگیری بیشرت از واشنگنت 

جدید  دولت  اگر  که  باورند  براین  طالبان  و  استند 

با حایت  نکند،  عملی  را  امریکا خواسته های شان 

ایران به عنوان گروه شورشی علیه دولت مورد حایت 

امریکا و حتا علیه آن ها به خشونت ها همچنان ادامه 

خواهند داد. سالنگی با اشاره به بازنگری توافق نامه 

امریکا با طالبان از سوی اداره بایدن، تاکید کرد که 

طالبان در این رشایط در کنار ایران قرار گرفته 

تا نحوه بازنگری این توافق نامه را تحت شعاع 

قرار دهد اما به نظر منی رسد که اداره بایدن 

قرار  جدی  بازنگری  مورد  را  توافق نامه  این 

دهد؛ چون بایدن در یک عمل انجام شده از 

سوی ترمپ قرار گرفته است. 

با  ترمپ  نیکویی که  کار  تنها  داد:  ادامه  او 

طالبان انجام داده امضای این قرارداد  است. 

او نقشه راه آینده تعامل امریکا با افغانستان 

منافع  جهت،  این  از  و  کرد  مشخص  را 

همین   به  و  شده  تامین  بیشرت  امریکایی ها 

توافق نامه  این  بازنگری  از  صحبت ها  خاطر 

فضاسازی  و  داشته  رسانه یی  بازخورد  بیشرت 

علیه طالبان است.

دو روز پس از ورود بایدن به کاخ سفید، دولت 

جدید واشنگنت اعالم کرد که 

بایدن توافق نامه امضا شده با 

قرار  بازنگری  مورد  را  طالبان 

بر  که  شود  دیده  تا  می دهد 

اساس آن، آیا تعهدات طالبان 

خشونت ها  کاهش  بر  مبنی 

گروه های  با  ارتباط  قطع  و 

است  شده  عملی  تروریستی 

یا خیر؟

از  شاری  حال،  همین  در 

منایندگان  مجلس  اعضای 

بایدن  آمدن  با  که  می گویند 

ایران  دولت  سفید،  کاخ  در 

در  تغییر  دنبال  به  حتا 

است.   خود  سیاست های 

منایندگان  مجلس  عضو  کروخی،  مسعوده 

و  خواسته ها  می خواهد  تهران  که  افزود 

جانب  با  دارد،   افغانستان  در  که  را  اهدافی 

یا به آن ها هشدار  گروه طالبان رشیک سازد 

بدهد که چه کاری را انجام دهند و از چه کاری 

کاخ  در  سیاست  تغییرات  بپرهیزند.»مطابق 

خود  منافع  اساس  بر  احتاال  ایران  سفید، 

مشوره هایی به طالبان می دهند و یا هم پیش 

از پیش برنامه های خود را رشیک می کنند که 

مطابق خواسته های آن عمل کنند.«

همچنان  منایندگان  مجلس  عضو  این   

خاطرنشان کرد که کشورهای همسایه به ویژه 

ایران در سیاست های خود با دولت افغانستان 

را  خود  روابط  یک طرف  از  نیست؛  صادق 

و  می کند  تعریف  حسنه  کنونی  حکومت  با 

دعوت  را  حکومت  مخالفان  دیگر،  طرف  از 

می کند و با این وجود، سیاست ایران در قبال 

افغانستان»یک بام و دو هوا« است.

اعالم اطالع وزارت خارجه درباره از سفر هیات طالبان به تهران 
وزارت خارجۀ کشور می گوید که از سفر هیات گروه طالبان به تهران آگاهی دارد. دولت ایران قبال با حکومت موضوع سفر این هیات را در جریان گذاشته بود و نظریات جانب کابل را نیز دریافت کرده بود.  

تامین  را در مورد موجودیت اجامع منطقه یی در خصوص  این گروه  و  به طالبان رشح داده  را  ایران دیدگاه های خود  این است که دولت  به تهران  از تنظیم سفر هیات طالبان  با نرشاعالمیه یی گفت که هدف  این وزارت 
آتش بس فوری، دست یابی به یک توافق جامع در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش های قانون اساسی افغانستان آگاه کند.

افغانستان پسامنازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه های تروریستی مبدل منی شود. ایران می خواهد اطمینان حاصل کند که  در ادامه آمده که 

یادداشت

روابطپرسشبـرانگیز
ایـرانوطالبان
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سید مهدی حسینی   گزارشگر

فر ید معروف

آخند،  برادر  مال  رهربی  به  گروه  این  از  هیاتی  که  گفته  طالبان 

به دعوت رسمی دولت  معاون سیاسی و رییس دفرت طالبان در قطر 

ایران، به این کشور سفر کرده اند.

محمد نعیم، سخنگوی دفرت سیاسی طالبان در قطر روز )سه شنبه 7 

دلو( در توییرت خود نوشته که روابط دو کشور، وضعیت مهاجران افغان 

و وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه موضوعات مورد 

بحث در این سفر خواهند بود.

با  گفتگو  در  نیز  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 

رسانه ها این سفر را تایید کرده است.

رسمی  غیر  صورت  به  چند  هر  ایران  و  طالبان  میان  ارتباط  سابقه 

را  گروه  این  با  ارتباط داشنت  ایرانی  مقامات  اما  است  بسیار طوالنی 

در یک سال اخیر نه تنها پنهان نکرده اند، بل با دعوت رسمی از آنها 

خواسته اند که برای گفتگو در زمینه های مختلف به تهران سفر داشته 

باشند. 

طالبان به لطف سیاست های دولت ترمپ از سطح یک گروه تروریستی 

به سطح یک گروه سیاسی ارتقا یافته و با اعتاد به نفس کاذب خود را 

طرف کشورهای ذی دخل در افغانستان می داند. 

دلیل این  دیدارها را هم مباحث مشرتک میان دو کشور ذکر می کنند. 

به عنوان مثال، وضعیت مهاجران افغان در ایران، علت این سفر گفته 

شده است. علتی که با هیچ منطقی سازگار نخواهد بود زیرا که طالبان 

مسایل  این  خصوص  در  اجرایی  صالحیت  نه  و  است  دولت  یک  نه 

دارد. متامی دنیا این نکته را می دانند که دولت رسمی و مرشوع در 

افغانستان دولت جمهوری اسالمی است که قدرت را از طریق قانونی 

تصاحب کرده و صالحیت گفتگوها در زمینه مهاجران افغان را با ایران 

دارد.

اما سوال این است که وجه مشرتک میان طالبان و جمهوری اسالمی 

ایران چیست؟ چه عواملی باعث شده است که ایران روابط پنهان و در 

سایه ابهام خود را به روابط آشکار و علنی با طالبان تغییر دهد؟ نقش 

ایران در پروسه صلح چیست؟ خواسته های ایران از طالبان چیست 

و برعکس؟ 

باشیم متوجه  و گروه طالبان داشته  ایران  میان  روابط  به  نگاهی  اگر 

و  رادیکال  قرائت  دلیل  به  تشکیل  بدو  از  طالبان  که  شد  خواهیم 

تندروانه خود روابط آشکار و نزدیکی با ایران نداشته است و اگر روابطی 

بوده دو طرف آن را پنهان نگه داشته اند. 

است.  داشته  نیز  نوساناتی  مختلف  برهه های  در  روابط  این  چند  هر 

ایران  تا  شد  باعث  رشیف،  مزار  در  ایرانی  دیپلات های  کشته شدن 

نیروهای نظامی خود را در مرز افغانستان به حالت آماده باش درآورد. 

در برهه دیگر خربهایی از کمک  تسلیحاتی ایران به طالبان در دوره 

و  ایران  پنهانی  روابط  از  نشان  که  شد  مخابره  دموکراتیک  حکومت 

طالبان داشت.

شاید در نگاه اول وجه مشرتک ایران و طالبان مخالفت هر دو با امریکا 

منطقه  در  متحده  ایاالت  سخت  رس  دشمن  عنوان  به  ایران  است. 

شناخته می شود و طالبان نیز تا قبل توافق نامه دوحه امریکا را دشمن 

درجه اول خود تلقی می کرد. دشمنی که هزینه آن برای مردم هردو 

کشور بسیار سنگین بوده است. 

به نظر می رسد حضور هیات طالبان در رشایط کنونی در تهران به این 

دلیل باشد که در گام اول ایران مشورت های خود را به گروه طالبان 

در خصوص گفتگوهای صلح همراه دولت ارایه کند. مشورت هایی که 

منافع ایران را نیز تامین خواهد کرد. در گام بعدی ایران سعی دارد که 

با نفوذ در بین رهربان طالبان از آن ها به عنوان مهره های سیاست خود 

در افغانستان استفاده کند.

سیاسی  ساختار  در  طالبان  که  صورتی  در  است  تصور  این  به  ایران 

تاثیر  تحت  آنکه  از  بیش  باید  کنند  پیدا  خود  برای  جایی  افغانستان 

بگیرند.  قرار  ایران  برنامه های  و  تاثیر سیاست ها  تحت  باشند،  امریکا 

در کل می توان گفت که سیاست ایران در قبال افغانستان هیچگاه از 

ثبات برخودار نبوده و نشان داده که برای رسیدن به منافع خود حتی 

نشست های  کرده؛  ترور  را  دیپلات هایش  که  گروهی  با  است  حارض 

دوستانه در تهران برگزار کند.

خريمحمد »سلطاين«   



هدفمندى  و  محتواگرایــى  باید  همــه  از  پیــش 
شــاعر را تحسین كرد. شعر اكربى، شناسنامه هویت شعر 
افغانســتان را، كه هامنا درد و رنج  با خود  امروز است، 
این ملت است دارد. وىل در عین حال شــعرش فقط به 
حدیث و حكایت جارى در كشــورش محــدود منانده، 
و مثال بــه نالیدن از جنگ و بدگویى از رهربان سیاســت 
كشور، خالصه نشده اســت. اینجا بعىض پرداخت هاى 
مذهبى ـ البته از نوع مناسبتى آن ـ و بعىض موضوعات 
چنین  یافت.  مى توان  هم  را  امروز  شعر  در  دیگر  رایج 
اســت كه كمرت شعرى از او را  ىب هدف و از رس تفنن 
مى یابیم. به راستى او خود مصداق این بیت هایش است 
كه مى گوید: دل سنگ و رسودم زخم دارد/ نواى تار و 
پودم زخم دارد / خدا را! همردیفى مهربانرت/ كه رستا پا 
هر  دوست/  زخمۀ  با  هم قافیه  نشد  دارد/  زخم  رسودم 

آنچه لب گشودم زخم دارد
 وىل من این سه بیت را به یك مناسبت دیگر هم انتخاب 
كرده ام، و آن این كه در یىك از آنها از »ردیف« سخن 
رفته و در دیگرى از »قافیه«، و اینها از دل مشــغوىل هاى 
مهم شاعر مایند، در عرصۀ صورت شعر. شاید درپیچیدن 
درقافیه و ردیف، در این روزگار كه یك نســل بعد از نیام 
وىل  باشد،  عجیب  كمى  مى پوســانند،  كفن  كم كم  نیز 

همین است كه هست. 
كاربرد  دارد در  اســتعداد خاص  اكربى یك  محمدتقى 
نقطه  را  اســتعداد  همین  و  ردیف،  و  قافیــه  مبتكرانــه 
اتكاى خودش در شعرســرایى قرار داده اســت. غزلهاى 
مى گویم  چرا  اصال  ردیف انــد...  داراى   ً غالبا  اكربى 
كه  مجموعه  این  در  حداقل  همیشه.  بگویم  باید  غالبا؟ّ 

من دیدم. 
اندىك  موارد  در  غریب.  و  تازه اند  غالبا  نیز  ردیفها  این 
»ها«  و  »بود«  »است«،  با ردیف هایى ساده چون  هم كه 
وســیله  به  غرابت  این  كه  مى بینیم  مى شــویم،  روبه رو 
غزل  پنج  مطلع  است  خوب  است.  شده  تأمین  قافیه ها 
آخر كتاب او را نقل كنیم تا در فضای كار قرار گیریم: 
بخوان، ستارۀ من از همیشه تارتر است /و واژه واژه ام از 
مرده  تاریخ  ده،  باده  به  را  تقویم  است/  ىب قرارتر  زخمه 
باز  است/ رسو هزارساله ات از بیخ مرده است/ مردیم و 
نیست  یا  و  ایم،  ندیده  ما  /یا  فاش نشد چیست زندگى؟ 
زندگى/ رس باختى امروز كه ارزاىن تاج است/ بشتاب كه 

این چار وجب خاك، حراج است
این  عیب.  هم  و  دارد  حسن  هم  اكربى،  تقى  كار  این 
اســتعداد او، هم شــهپر پرواز شــده و هم پاشنۀ آشیل 
که به هر یــك جداگانه می پردازیم. با یك بررســى ساده 
قالب  این  كه  درمى یابیم  فارســى،  غزل  تحول  سیر  از 
سوى  به  كنارى،  موسیقى  سادگى  ســوى  از  تدریج،  به 
غناى قافیــه و ردیف حركت كــرده و این ویژگى شاید 
رســیده  خودش  فرازهاى  از  یىك  به  هندى  مكتب  در 
عیار  قافیه  و  ردیف  نیســت؛  هم  ىب دلیل  ایــن  اســت. 
از دیدن  باال مى برند و خوانندۀ شعر،  را  موسیقى شــعر 
مختلــف،  معانــى  در  مشابه  یا  یكســان  كلمۀ  اینهمه 

لذت آفرین  شــگفتى  یك  دچار 
و  قافیه  دیگر،  سوى  از  مى شود. 
ردیف تــازه، الجرم مضمون تــازه 
شــاعر  و یك  مى آورد  با خود  هم 
بهرت  ترتیب  این  به  مضمون ساز، 

مى تواند مانور دهد. 
شام ببینید كه محمدتقى اكربى در 
تازه،  قافیه هاى  مدد  به  غزل،  این 
تازه یى  مضمون آفرینى هاى  چه 
هم  آینه ها  كه  مبین  بكند:  توانسته 
قیافه مى گیرند/ كالف زلف شام را 
پریشان  ز گیسوان  كالفه مى گیرند/ 
خدا  ز  زاهدان  كه  تسبیحى/  بباف 
در  هنوز  مى گیرند/  اضافه  رزق، 
رندوشان/  و  كوچه  ایم...  یك  خم 
مى گیرند/  دارالخالفه  دولت  رساغ 
كنم،  غزل  را  دمل  حرف  ...چگونه 

اى دوست! /دمی كه قافیه ها هم قیافه مى گیرند
به  كه  اســت  متایــزى  كار،  ایــن  دیگــر  حســن   
شــعر مى بخشد؛ چون شگردى اســت كه ممكن است 
به  و  باشد  نداشته  بسامدى  چنین  این  دیگران  شعر  در 
در  اختصاىص  محیط  یك  ایجاد  با  شــاعر  ترتیب،  این 
انبوه  معمول  فضاى  از  را  آن  شعرش،  زیبایى شناســى 

شعرهاى امروز بیرون  مى كشــد.
یــك  به  حداقل  اكربى  شــعر  در  ما  دیگر،  عبارت  به   
ویژگى بــر مى خوریم كه در كار دیگر همنســالن او یا 
نیست، یا این برجستگى را ندارد، و چنین است كه ما نیز 

ِ براى این شعر حســاب ویژه یى باز مى كنیم. 
در این روزگار هامنندسازى و هامنندپرورى كه شعرهاى 

مشابه شده است،  و  یكســان  این حد  تا  امروز،  جوانان 
همین خود كالن غنیمتى است كه ردیف ها و قافیه های 
به  هم  تازه  حــال  و  حس  تــازه، 
به  را  ما  و  مى كنند  تزریق  شــعر 
همگان  شعر  كه  مى برند  جاهایى 

منى برد. 
وىل نبایــد فراموش كرد كــه یىك 
از خطرناك تریــن چیزهــا براى یك 
در  او  شــدن  تك بعدى  شــاعر، 
تكنیك شــعرش و متسک به یىك 

دو شــگرد نسبتا ً محدود اســت. 
قافیــه و ردیف، خــود محدودیت 
در  محدودیــت  این  و  آفرین انــد 
و  ســخت تر  ردیف هاى  و  قافیه ها 
غریب تر، بیشــرت مى شــود. وقتــى 
«فردا«،  مثل  كلامتــى  شــاعر 
قافیه  براى  را  و...  »بــاال«  »دریا«، 
چندصد  شاید  مى كند،  انتخاب 
از  كه  دارد  دســرتس  در  كلمه 
كند،  انتخــاب  را  غزلش  قافیه هــاى  مى تواند  آنها  میان 
و  «قــوچ«  »بلوچ»،  »پوچ«،  چون  كلامىت  با  وقتى  وىل 
آزادى  آن  دیگــر  به  مى آید،  میــان  به  »برف كــوچ« 
حكومت  به  حدی  تــا  بایــد  و  نیســت  كار  در  عمــل 
و  قید  این  از  آزادى  بــراى  یا  داد،  در  تن  قافیه هــا 
چكاد،  هر  كه  سان  این  كرد:  نوآورى هایی   چنین  بند، 

»چین«ات  به  منى رسند  هرگز  توست/  رقص  چكاچاك 
»متوچـ ...« ها 

مى شود  بیدل  بیت  این  مصداق  شاعر  كه  جاست  این 
توام  بال  با  قفس  دارم،  پرواز  من  كه  آنجا  كه:چو صبح 

آفریدند 
ایــن ردیف و قافیه هــا، در آن واحد هم قفس اند و هم 

بال. ممكن است شاعرى آنچنان بال بزند كه قفس را هم 
با خود به پرواز بیاورد، وىل گاه نیز ممكن است محدودۀ 
خطرناك  این  و  نكند،  تجاوز  قفس  محیط  از  پروازش 

است. 
من شــعر اكربى را پروازى بسیار زیبا و هرنمندانه، وىل 

در داخل قفىس سنگین مى بینم.
نكتــه را هم اضافه كنیم كه گرچه، شــعر شــاعر  ایــن 
نسبت به كار دیگر شــاعران متایز مى یابد، ولی در محیط 
وقتى مجموعه  یعنى  یكنواختى مى شود،  خودش دچار 
اكربى را رساپا مى خوانیم، با وجود تنوع و زیبایى قافیه ها 
از  مالل  مى دهد،  دست  ما  به  مالل  نوعى  ردیف ها،  و 

این كه تكنیك اصىل شــاعر، همین است و بس. 
براى هرنمنایى  شــگرد  یك  فقط  نباید  توانا،  شاعر  یك 
داشته باشد، چون ممكن است این شــگرد براى عده یى 
صورت  آن  در  نه.  دیگر  جمعــى  براى  و  باشد  جذاب 
پســندید.  خواهند  محدود  عدۀ  یك  فقــط  را  شــعر 
اصوال یكــى از رموز مقبولیت شــاعراىن هامنند حافظ 
نزد همگان این اســت كه به یك هرنمنایى خاص، پناه 

نربده اند. 
این اتكا به یك هرنمندى ویژه، شــعر اكربى را از لحاظ 
كار،  این  چون  است،  كرده  محدودیت  دچار  نیز  قالب 
فقط در غزل جذابیتى ویژه دارد و بس. در قصیده امكان 
این مانورها كمرت اســت، گذشــته از آن كه دوران قصیده 
دیگر گذشته است. در رباعى و مثنوى هم غناى قافیه و 
این  چون  منى آیند،  شامر  به  ویژه یى  هرنمندى  ردیف، 

دو قالب ـ به ویژه مثنوى ـ به طور طبیعى نیاز به موسیقی 
همین  از  شاید  و  غزل،  مى ماند  پس  دارند.  غنى   كنارى 
دیگرى  چیز  غزل  جز  كتاب،  این  در  كه  باشد  روى 

منى توان یافت. 
باز شــاید از همین ناحیه  یىك دیگر از مشــكالتی كه 
غزل هایش  دورماندن  اســت،  شده  اكربى  حال  عارض 
او  اســت.  عینى  و  یكدســت  عاطفى  تجربۀ  یك  از 
بیشرت مضمون ســازى مى كند و كارش به هندى رسایان 
شباهت دارد. كمرت شــعرى از او مى تــوان یافت كه در 
بیان یك حــس و حال خاص، همراه پیوســتگى  آن 

الزم میــان ابیات وجود داشــته باشد. 
در واقع عنان اختیار شاعر، بیشرت در اختیار قافیه هایش 
كمى  شعرش  لحاظ  بدین  و  احساســاتش،  نه  اســت 
جاست  همین  است.  شده  مضمون گرایانه  و  تصنعى 
كه این بیت از خودش، به حقیقت مى پیوندد: چگونه 
قافیه ها  كه  دمی  اى دوست!/  كنم  را غزل  حرف دمل 

هم قیافه مى گیرند
دارد.  هم  استثناهایى  مى گویم،  كه  ســخنی  البته   
كه  كیست  شبانه  است:  غزل  این  روشن  استثناى  یك 
ىب انتظار در زده است؟/ درست حدس زدى: اوست، 
دور  راه  قدر   ِ این  گفتمت  چقدر  است/  آمده  عشق 
است/  دهكده  و  كوچه باغ  همین  كنار  او  كه  مرو/ 
چقدر گفتمت از یاس ها رساغ مگیر/ كه این نسیم، پر 

از عطرهاى گمشده است...
در این غــزل، یك تجربــۀ واحد شــاعرانه به تصویر 
و  دارند  ارتباط  هم  به  بیت ها  اســت.  شــده  كشــیده 
همه تصویرگــر یك فضــاى عاطفــى واحد هســتند و 
این فضا همچنان ترسیم مى شود تا مقطع شعر: صدا ز 
در نه، ز قلب شكستۀ ما بود/ كه حال خانۀ این میهامن 

رس زده است
همچنین اســت غزل »مفاتیــح« و تك وتوك غزل هاى 
دیگر، كه در آن ها عاطفه بر مضمون ســازى غلبه دارد 

و با معیارهاى غزل امروز، تطابق بیشرتى مى یابد.
بدایع  از هرنمندى ها و  این همه، شعر اكربى خاىل  با 
دیگر هم نیست. عنارص خیال او بسیار متنوع اند و در 
چند چیز كلیشه یی كه در شعر همه تكرار شده اند مثل 
چشم، آســامن، دریا، گل، بلبل، كویر و باران خالصه 
تنوعى  چنیــن  از  نیز  شــعرها  فضاى  منى شوند. 
طرح هایى  داراى  او،  غزل هــاى  بیشــرت  برخوردارند. 
بشود  كه  نیســتند  گونه  آن  از  و  ابتكارى اند  و  تــازه 
نظایرشان را در شعر شاعران دیگر هم نشــان داد. این 
بیشــرت منــود دارد. من  به ویژه در شــعرهاى تازۀ او 
فقط این چند بیــت او را كه هر یك داراى هرنمندى 
سخنان  این  از  منظور  تا  مى كنــم  نقل  هســتند،  ویژه 
تا  را/  تو  حجراالحمر  مى زنم  گل بوسه  شود:  دانسته 

غرق سنگبارش تكفیر مى شوى 
در این بیت، دو تركیب »حجراالحمر« و »سنگبارش»  

از ساخته هاى شاعر است. 
هرچه،  هرچه،  من  دل/  مانده  تو  نام  اول  حرف  حیران 

هرچه كه توضیح مى دهم 
مالحظه مى كنید كه تكرار »هرچه« به رساندن مفهوم بیت 

كه تكرار و تداوم را بیان مى كند، كمك كرده است. 
از زمزمه لربیز/ مى شد بچشانند  این همه زنبورى   كاش 
شهود عسىل را زنبورى )چراغ زنبــورى(در معناى دیگر 
خود، زنبور را تداعى مى كند كه با عسل ایهام و تناسب 

مى یابد.
سوز  زیر  مى دوختند/  كفن  آرى،  مى سوختند...  یكرسه 

برف، سوزن برگهای كاجها ِ 
شــاعر، ســرو زیر برف را به اعتبار شكل برگ هاى آن، 
چنین تصور كــرده كه در حال دوخنت كفن اســت و این 

تصویرى است كه نشان از خالقیت و ریزبینى او دارد. 
نیافته درخون  منا  از شاخ قوچ ها، حتى/  به زیر دشنه یى 
نشسته تر از من شــاعر بین دشنه، قوچ و منا تناسبى زیبا 
ایجاد كرده، چون مى دانیم كه حرضت اســامعیل در منا 
در حال ذبح شــدن بود كه خداوند از آسامن قوچى به 

جایش فرستاد.
مى گوید براى من، قوچ نه تنها منجى نیست، كه شاخش 
شعر  در  هرنمندى ها  نوع  این  از  دارد.  را  دشنه  حكم 
مــا  به  كه  پیامنــه یی  به  یافــت،  مى توان  فراوان  اكربى 
بقبوالند با شــاعرى طبق معمول روبه رو نیســتیم. چنین 
برمى گردد،  پر  دست  كتاب،  این  از  خواننده  كه  اســت 
هرچند تا حد زیادى مسحور قافیه ها و ردیف ها مى شود.
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این یادداشت نقدی اســت بر گزیده یی از شعرهای محمدتقی اکبری، که در مجموعه یی با عنوان »گزیده ادبیات معاصر« منتشر شده بود.

در این روزگار   
هامنندسازى و 

هامنندپرورى كه شعرهاى 
جوانان امروز، تا این حد 

یكســان و مشابه شده 
است، همین خود كالن 

غنیمتى است كه ردیف ها و 
قافیه های تــازه، حس و 
حــال تازه هم به شــعر 

تزریق مى كنند و ما را به 
جاهایى مى برند كه شعر 

همگان منى برد. 

تازه های نشر
مجموعه داستان »دو هزار و بیست رقم منت«، نوشته حکیم رسوش، داستان نویس جوان کشور، از سوی انتشارات مقصودی، در شهر کابل، چاپ شد.  از حکیم رسوش، دو سال پیش نیز مجموعه 

داستانی تحت عنوان »سیب های درون قاب«، از سوی انتشارات مقصودی، چاپ شده بود. 

محمدکاظم کاظمی

قیـافهقافـیهها
درنگی بر گزیده شعر محمدتقی اکبری گزیده ادبیات معاصر



و  جدیدترین  مشارکتی  جنایی  سیاست 

محسوب  جنایی  سیاست  گرایش  مهم ترین 

می شود که در دوره معارص در غرب بنابر علل و 

جرم  و  اقتصادی  اجتاعی،  سیاسی،  عوامل 

شناختی به ویژه بحران ناکارآمدی و ناتوانی نظام 

ابزارهای  از  رصف  استفاده  در  جزایی  عدالت 

پدیده  با  مقابله  جهت  جزایی  حقوق  سنتی، 

مجرمانه بروز پیدا کرد و بنابراین از عمر آن بیش 

از چند دهه منی گذرد.

قابل  و  ارزشمند  آثار  کوتاه  مدت  همین  در  اما 

حال  در  رسعت  به  و  گذاشته  جای  به  توجهی 

تحول و تکامل است. تا جایی که به عنرص اصلی 

و  از کشورها  بسیاری  جنایی  اساسی سیاست  و 

ملل  سازمان  جمله  از  بین املللی  سازمان های 

متحد تبدیل شده است.

جنایی  سیاست  تعریف  در  حقوقدانان  از  برخی 

مشارکتی می نویسند: »سیاست جنایی مشارکتی 

مشارکت  با  همراه  جنایی  سیاست  یک  یعنی 

جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم ها و نهاد های 

دیگری در کنار پولیس و دستگاه قضایی پاسخ به 

پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد.«

بر  عالوه  مشارکتی  جنایی  سیاست  بنابراین 

و  قانونی  ابزارهای  از  استفاده 

دولتی،  تقویتی  اهرام های  قضایی 

نیاز به حایت و مشارکت اهرم های 

مردم غیر دولتی دارد.

سیاست  از  منظور  کلی  طور  به 

جنایی مشارکتی بررسی و مطالعه 

سیاست  در  که  است  جایگاهی 

جنایی یک کشور به جامعه مدنی 

به مجرم،  از طریق اعطای نقش  و 

یا  جامعه  کل  ویژه  به  و  مترضر 

پاسخ های  است.  شده  داده  مردم 

اجتاعی می گویند.

جنایی  سیاست  دامنه  یا  قلمرو 

مراحل  متام  شامل  مشارکتی 

جنایی  سیاست  اجرای  و  تدوین 

مرحله  میان  این  در  که  می شود 

شامل  جنایی  سیاست  اجرایی 

مرحله پیش گیری  و مرحله غیر جزایی می باشد. 

ظهور  و  مجرمانه  پدیده های  افزایش  به  توجه  با 

و  موفقیت  عدم  نیز  و  جرایم  نوین  شکل های 

در  جزایی  حقوقی  نظام  سنتی  ابزارهای  کارآیی 

طرح  تخلفات؛  و  جرایم  از  پیش گیری   کاهش 

تشکیل های  مردم،  وسیع تر  چه  هر  مشارکت 

مردمی و نهاد های غیر دولتی در پیش گیری  از 

پیشربد  در  می تواند  مجرمین  پروری  باز  و  جرم 

اهداف سیاست جنایی مؤثر واقع گردد. 

کمک  بدون  جرایم  از  پیش گیری   واقع  در 

ومشارکت مردم منی تواند نتیجه مطلوبی حاصل 

کند. 

زیرا  نیست؛  کافی  تنهایی  به  دولتی  حرکت های 

آن  کنرتول  و  است  اجتاعی  بزرگ  معضل  جرم 

وظیفه هر شهروند است. همچنان که در جوامع 

از  جرایم  ارتکاب  از  پیش گیری   بسته  و  کوچک 

مردم  خود  نظارت  و  رسمی  غیر  کنرتول  طریق 

صورت گیرد. 

به  پایبندی  و  دین  پایه های  که  اجتاعاتی  در 

و  انسجام  و  است  قوی تر  اخالقی  ارزش های 

به  مقررات  و  نظم  است،  کامل  مردم  یکپارچگی 

تأمین  خوبی  به  مردم  امنیت  و  اجرا  کامل  طور 

می گردد.

دست یابی  جهت  جنایی،  سیاست  هر  بنابراین 

به اهداف خود به ابزاِر کارآمدی احتیاج دارد که 

جنایی  سیاست  استفاده  مورد  ابزار  به  توجه  با 

تقنینی،  جنایی  سیاست  به  را  آن  می توانیم 

سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی 

مناییم.  تقسیم  مشارکتی  جنایی  سیاست  و 

سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین 

اصول  و  جزا  قانون  اساسی،  قانون  شامل  که 

محاکات جزایی می باشد.

ابزارهای  از  استفاده  با  قضایی  جنایی  سیاست 

قضایی که مقام قضا بنابر اختیارات خود می تواند 

از آن ها استفاده کند مانند مجازات های جایگزین 

حبس یا نظام نیمه آزادی و... . 

از حایت  استفاده  با  سیاست جنایی مشارکتی 

از  استفاده  بر  عالوه  مردم  اهرم های  مشارکت  و 

به  رسیدن  در  سعی  قضایی  و  قانونی  ابزار های 

اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند.

خود  نوبه  به  مرحله  این  در  مردم  مشارکت 

جنبه های مختلفی دارد و در متام مراحل فرایند 

ترتیب  به  جا  این  در  که  می باشد  مطرح  جزایی 

مراحل  در  مشارکت  این  به  اجالی  نگاهی 

مختلف فرایند مذکور می اندازیم:

مشارکت جامعه در کشف جرم و تعقیب و 

تحقیق آن

به  جزایی  فرایند  در  مردم  مشارکت  جنبه  اولین 

تحقیق  و  تعقیب  رضورت  و  جرم  کشف  موضوع 

آن بر می گردد هانگونه که در نظام های جزایی 

و  بوده  آن سهیم  در  اعالم جرم  و  افشا  طریق  از 

مشارکت دارند.

اهمیت یافنت مشارکت مردم در این مرحله باعث 

شده است که در برخی از کشورها مانند امریکا، 

رویکرد »تعقیب اجتاعی« یا مردمی مطرح و اجرا 

گردد که در واقع به امر تعقیب، ویژگی اجتاعی 

ضمن  تعقیب  مقام های  آن  اساس  بر  و  می دهد 

به  همسایگان  و  محل  مردم  با  فزاینده  متاس 

قابل  و  جرم زا  موضوعات  و  مسایل  شناسایی 

خصوص  در  آن ها  به  و  می پردازند  تعقیب 

تشخیص و پیش گیری  از جرم رهنایی و آموزش 

می دهند. تعقیب اجتاعی به سمت یک راهربد 

تعقیب جهت یابی شده حرکت می کند که در آن 

اجتاعی  زندگی  کیفیت  به سوی  تعقیب  مترکز 

می چرخد.

میانجی گری جامعه بین مجرم ومترضر

ومترضر،  مجرم  بین  جزایی  میانجی گری 

برگزاری  خانوادگی،  گروهی  نشست های 

مجازات،  تعیین  برای  نشست ها  و  مجالس 

مردمی  شوراهای  خساره،  جربان  هیأت های 

متداول ترین  از  صلح،  برقراری  برنامه های  و 

شار  به  عدالت  اجرای  شیوه های  و  جلوه ها 

و  مهمرتین  اولین،  شیوه  این  بنابراین،  می رود. 

معارص  دوران  در  آشتی دهی  شیوه  گسرتده ترین 

به شار می رود که ریشه در سنت و آداب و رسوم 

محلی و مذهبی جوامع برشی دارد و هنوز هم در 

به صورت  آفریقایی  و  آسیایی  و ملل  اقوام  برخی 

غیر رسمی و نهادینه نشده به حیات خود ادامه 

می دهد.

تاریخ  این شیوه در  به سابقه دیرینه که  توجه  با 

به  بعد  به  بیستم  قرن  هشتم  دهه  از  دارد، 

و حل  آشتی دهی  و  عنوان شیوه جدید مصالحه 

اختالفات و دعاوی جزایی مطرح و صبغه رسمی 

پیدا کرد. 

در  کیچرناونتاریو  در   ۱۹۷۴ در  بار  اولین  برای 

حل  برای  رسمی  برنامه  صورت  به  کانادا  کشور 

به  جوان  دو  جرم  ارتکاب  اثر  در  که  منازعات 

این  همچنین  گردید.  استفاده  بود،  آمده  وجود 

روش در سایر کشورهای دنیا از جمله، اسرتالیا، 

و  جنوبی  آفریقای  فلیپین،  جاپان،  نیوزیالند، 

کشور های امریکای التین در حال 

اجرا می باشد و در اسناد و مقررات 

منطقه ای و بین املللی نیز منعکس 

ده ها  و  گرفته  قرار  تأکید  مورد  و 

سازمان بین املللی از جمله انجمن 

و  اروپا  در  میانجی گری  اروپایی 

امریکا در این زمینه فعال شده اند.

این  نیز  اسالم  مقدس  دین  در 

برنامه  مهمرتین  عنوان  به  شیوه 

نسبت  و  بوده  مطرح  اجتاعی 

تأکید  دینی  آموزه های  در  آن  به 

نیز  کریم  قرآن  است.  شده  فراوان 

این مساله را مورد توجه قرار داده 

آنجا که می فرماید: » امنا املؤمنون 

همه  اخویکم«  بین  فاصلحوا  اخوه 

بین  پس  یکدیگراند  برادر  مومنان 

برادران خود صلح دهد.

و  حکم  اجرای  مرحله  در  مردم  مشارکت 

پس از آن

مشارکت مردم در مرحله اجرای حکم و پس از آن 

یکی از مهم ترین روش ها برای باز پروری و اصالح 

مجرمین می باشد. مشارکت مردم در این مرحله 

با هدف  از آن  یا پس  و  در حین اجرای مجازات 

اصالح و تربیت مجرم و بازپذیری اجتاعی او در 

نتیجه جلوگیری از تکرار جرم صورت می گیرد.

این  در  جامعه  مشارکتی  اقدامات  از  بخشی 

زندان  اصالحی  نهاد های  چارچوب  در  مرحله، 

مانند کار در زندان در قالب موسسات خصوصی 

محیط  و  آزادی  نیمه  نظام های  زندان،  داخل 

تربیت  و  اصالح  هدف  با  که  می گیرد  انجام  باز 

مجرمین اعال می شود.

مشارکت  جنبه  مهم ترین  که  گفت  می توان 

آن ها  داوطلبانه  مشارکت  به  زمینه  این  در  مردم 

می شود.  مربوط  مراقبتی  تعلیق  برنامه های  در 

به  از کشور های جهان  هان طوری که بسیاری 

مشارکت داوطلبانه مردم در باز پروری مجرمین از 

این طریق ابراز عالقه منوده اند. بخشی دیگری از 

مشارکت جامعه در مرحله بعد از اجرای مجازات 

و به خصوص پس از آزادی مجرم از زندان مربوط 

زمینه های  و  بسرت  است  ممکن  زیرا  می شود. 

ارتکاب جرایم در او فراهم بوده و مجدداٌ دست به 

ارتکاب جرایم و بزهکاری بزند. 

مرحله  از  پس  مردم  مشارکت  جهت  این  از 

برای ریشه کن سازی بسرتها و زمینه های  آزادی 

جرمزا، نقش بسیار مهم و به سزایی دارد. مردم با 

مشارکت فعال از وی حایت، مراقبت، پشتیبانی 

و رهنایی منوده و با پر کردن خالء و کمبود های 

عاطفی، روحی، روانی و اقتصادی نقش اساسی 

خود را ایفا می کنند. بنابراین مشارکت مردم در 

این مرحله در راستای اصالح، تربیت و بازپروری 

مجرمین بسیار و حایز اهمیت است.

یادداشت
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خالصه تحقیقی از مؤسسه سبز جوانان افغانستان 
در شهر کابل

در سیاست جنایی مشارکتی عالوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی 
نیاز به حمایت و مشارکت  مردم وجود دارد

بخش نخست

از  یکـی  زبالـه  نادرسـت  تنظیـم  و  نامناسـب  مدیریـت 

کـه  می باشـد  دنیـا  رسارس  در  اساسـی  چالش هـای 

افغانسـتان  نیسـت.  مسـتثنا  امـر  ایـن  از  نیـز  افغانسـتان 

کشـوری اسـت کـه جنگ هایـی دوام دار و ویرانگـر را پشـت 

رس گذاشـته و بـا چالش هـای زیـادی از جملـه بحران هـای 

اقتصادی مواجه است. 

افـزون بـرآن، ایـن کشـور بـا مشـکالت رو بـه رشـد دیگـری 

غیرپالنـی  سیسـتم  و  جمعیـت  رویـه  بـی  افزایـش  چـون 

شهرسـازی نیـز مواجـه اسـت. ایـن بحران هـا و جنگ هـای 

آسـیب های  معـرض  در  را  کشـور  زیربناهـای  دهـه،  چنـد 

اسـت.  سـاخته  آسـیب پذیر  و  داده  قـرار  جـدی 

زیسـتی  محیـط  چالش هـای  بـا  کشـور  حـارض،  درحـال 

شـدیدی از جملـه رونـد جنگل زدایـی و بحـران مدیریت آب 

مواجـه اسـت کـه چگونگی برخـورد شـاروالی ها بـا زباله  نیز 

در جمـع ایـن چالش هـا قـرار دارد. 

ایـن مشـکل، در شـهر کابـل بـه دلیـل رونـد رسیـع رو بـه 

رشـد جمعیـت شـدیدتر اسـت. شـهری بـا جمعیـت ثابـت 

سـه میلیـون و سـه میلیـون جمعیـت دیگـری کـه بـه صورت 

متنـاوب در ایـن شـهر زندگـی می کننـد بـه میـزان تولیـد 

زبالـه در این شـهر افزوده اند و مدیریـت آن نیازمند ظرفیت  

و مدیریـت اسـت.  ایـن درحالـی اسـت کـه شـاروالی کابـل 

دارای ظرفیـت الزم و مؤثـر بـرای ایـن معضـل منی باشـد. 

درحـال حـارض حـدود  انجـام شـده،  برآوردهـای  براسـاس 

70درصـد از مجمـوع زباله هـای جامـد در هوای باز، مسـیر 

راه هـا و محالتـی انداختـه می شـود کـه خطـرات زیـادی را 

در پـی دارد. 

زبالـه،  نامطلـوب  مدیریـت  از  ناشـی  مشـکالتی  افزایـش 

عواقـب ناگـواری را در کابل برجا گذاشـته اسـت. این شـهر 

بـا جمعیـت بالغ بـر پنج میلیـون اش در سـال 2018 روزانه 

بـاالی 3000 تُـن زبالـه تولیـد کـرده اسـت. 

بـا توجـه بـه آمارهـای ارایـه شـده از سـوی شـاروالی کابـل، 

بعضـی از پیامدهـای ناشـی از سـوء مدیریـت زبالـه موجـب 

و  تنفسـی  مشـکالت  جملـه  از  جـدی  صحـی  مشـکالت 

امـراض خطرنـاک دیگـری گردیـده اسـت. بسـیاری از ایـن 

مـوارد، ناشـی از نبـود یا کمبـود معلومات راجع بـه مدیریت 

و تنظیـم زبالـه می باشـد. 

زبالـه درسـال 2010 میـالدی  پالیسـی مدیریـت  هرچنـد 

ملـی  اداره  توسـط 

محیـط  از  حفاظـت 

نافـذ  و  تدویـن  زیسـت 

گردیـده، ولـی نهادهـای 

دولتی از جمله شاروالی 

در ایـن خصـوص دارای 

در  اسـت.  جـدی  خـال 

موسسـه   2015 سـال 

بـه   UNHABITAT

کـه  بزرگـی  چالش هـای 

شـاروالی ها بـا آن روبـرو 

پرداختـه  می باشـد، 

اسـت. مقابله با وضعیت 

زبالـه  مدیریـت  و  فعلـی 

در شـهر کابـل، نیازمنـد 

مـرصف 41 درصد از کل 

بودجه شـاروالی اسـت و 

ایـن  نقـاط  بعضـی  در 

حالـت، چندبرابـر هزینه 

موانـع  ایـن  دارد.  نیـاز 

مالـی و اقتصـادی، ایجـاب می کنـد تـا کاهش تولیـد زباله، 

باشـد.  وضعیـت  چنیـن  بـا  مقابلـه  راه  تنهـا 

بنابرایـن، افغانسـتان نیازمنـد ارزیابـی وضعیـت موجـود و 

مشـکالت فزاینـده در شـهرهای خـود، به خصـوص در شـهر 

و  مدیریـت  بـرای  و مطلوبـی  موثـر  راه  تـا  کابـل می باشـد 

از  ایـن تحقیـق تصویـر واضـح  پیـدا منایـد.  زبالـه  تنظیـم 

مدیریـت زبالـه را در پنـج نقطـه از شـهر کابل ارایـه می کند 

پالیسی سـازان  و  تصمیم گیرنـدگان  آن  براسـاس  کـه 

یابنـد. دسـت  مطلوبـی  راهکارهـای  بـه  می تواننـد 

تعقیب اجتامعی به   
سمت یک راهربد 

تعقیب جهت یابی شده 
حرکت می کند که در 

آن مترکز تعقیب به 
سوی کیفیت زندگی 

اجتامعی می چرخد.

  میانجی گری جزایی 
بین مجرم ومترضر، 
نشست های گروهی 
خانوادگی، برگزاری 
مجالس و نشست ها 

برای تعیین مجازات، 
هیأت های جربان 

خساره، شوراهای مردمی 
و برنامه های برقراری 

صلح، از متداول ترین 
جلوه ها و شیوه های 

اجرای عدالت به شامر 
می رود.  

با توجه به آمارهای   
ارایه شده از سوی 

شاروالی کابل، بعضی 
از پیامدهای ناشی از 

سوء مدیریت زباله 
موجب مشکالت صحی 

جدی از جمله 
مشکالت تنفسی و 
امراض خطرناک 

دیگری گردیده است. 
بسیاری از این موارد، 
ناشی از نبود یا کمبود 

معلومات راجع به 
مدیریت و تنظیم زباله 

می باشد. 

درخواست همکاری شاروالی کابل از شهروندان
 شاروالی کابل:کندن کاری و تخریب سرک و شبکات پیاده روها تخلف بزرگ شهری است!

همچنین شاروالی کابل در سایت این اداره نوشته است که خواهان کمک شهروندان و نیروهای امنیتی است تا در صورت مشاهده همچو 
تخلفات، به شاروالی کابل  آگاهی دهی نمایند.

سیاسـت جنایـی مشارکتـی

پوهندوی ذبیح اهلل ناظمی

پایتختنابسامانمدیـریتزبالـه



یک رشکت اسـرتالیایی به نام Lavo نوعی بطری هایدروجنی خانگی 

توسـعه داده کـه می توانـد سیسـتم ذخیـره انـرژی را در خانه انجـام دهد. 

پیـش از ایـن اسـتفاده از سـولر های آفتابـی نیازمنـد دسـتگاهی بـرای 

 PowerWall 2ذخیره سـازی بوده و سیسـتم بطری لیتیومی تسـال به نـام

برای این منظور مورد استفاده قرار می گرفت.

سیسـتم ذخیـره انـرژی Lavo Green یـک بطـری هایدروجنـی خانگـی 

اسـت کـه ۳۲۴ کیلوگـرم وزن دارد. بـرای اسـتفاده از این بطـری می توان 

آن را بـه یـک اینورتـر آفتابـی هیربیدی متصـل کرده تا با کمـک الکرتولیز 

آب، اکسـیجن را آزاد کرده و عملیات ذخیره سـازی هایدروجن را در فشـار 

۳۰ بـار در هیدریـد فلزی انجـام دهد.

مزیـت اصلـی ایـن بطـری ارتبـاط وای فـای بـا سیسـتم Lavo اسـت کـه 

کاربـران می تواننـد از طریـق اپ موبایـل آن را کنـرتل کننـد. همچنیـن 

بطـری  ایـن  از  اسـتفاده 

به طـور موازی در کسـب 

کوچـک  کارهـای  و 

می توانـد آنـرا به نیـروگاه 

هوشـمند  مجـازی  بـرق 

تبدیـل کنـد. قـرار اسـت 

سـه  در  دسـتگاه  ایـن 

بـا  پایانـی ۲۰۲۲  ماهـه 

شـود. عرضـه  دالـر   22.800 قیمـت 

 کمپانـی الوا مدعـی شـده این بطری می تواند تا ۳۰سـال کارکرد داشـته 

و هیچ گونه مواد شـیمیایی سـمی تولید نکند. سـازنده آن در مورد امنیت 

ایـن بطـری گفتـه اسـت: در ایـن بطـری هرگونه نشـتی به رسعـت از بین 

رفتـه و بـه همیـن دلیـل احتـال آتش سـوزی تقریبـا غیـر ممکـن خواهد 

بـود. البتـه کارایـی ایـن دسـتگاه نسـبت بـه بطری هـای مرسـوم کنونـی 

۸۰درصد اسـت. زیرا بخشـی از انرژی ذخیره شـده در تبدیل هایدروجن 

بـه انـرژی از بین خواهـد رفت.

 اطالعاتی از دست بند شیائومی 
می بند ۶ منتشر شد

تایمـز،  تـک  مجلـه  فنـاوری  دنیـای  تازه هـای  رسویـس  گـزارش  بـه 

به تازگی اطالعاتی از دسـتبند هوشـمند شـیائومی می ۶ در کدهای یک 

برنامه متعلق به دستبندهای هوشمند به نام Zepp فاش شده است. 

در واقـع، یکـی از کاربـران انجمن مجیکال یونیکورن، جزییـات زیادی در 

 GPS مـورد دسـت بند ۶ به اشـرتاک گذاشـته اسـت. ایـن دسـتبند دارای

داخلـی اسـت و به نظـر می رسـد دو مـودل از ایـن رسی سـاخته خواهـد 

 . شد

ایـن منبـع همچنیـن اعـالم کـرد 

دسـتیار  از  جدیـد  نسـخه  کـه 

و  آمـازون  هوشـمند  صوتـی 

اکسـیژن  اندازه گیـری  سنسـور 

خـون )SpO2( پشـتیبانی خواهد 

مذکـور  نرم افـزار  فایـل  کـرد. 

همچنیـن مجموعه یی از الگوهای 

می دهـد.  نشـان  را  متـاس  و  شـاره گیری 

طراحـی ایـن دسـتبند هوشـمند مشـابه می بنـد ۵ پـالس اسـت و انـدازه 

صفحه منایـش آن تغییر چندانی نکرده اسـت امـا از وضوح تصویر باالتری 

برخوردار اسـت. 

مـی بنـد ۵ در حـال حـارض دارای چندین برنامه داخلی مانند موسـیقی، 

منایشـگر رضبـان قلـب، ورزش، کیـف پـول و غیـره اسـت. طبـق مقایسـه 

آیکون هـای نسـخه جدید، یعنی می بند ۶ با نسـل پیشـین، انتظـار داریم 

کـه این دسـتبند هوشـمند از برنامه های مسـتقل بیشـرتی بهـره بربد.

سرویس اطالعات دفاعی امریکا طی چند سال 
اطالعات شهروندان را جمع آوری کرده است

یـک آژانس اطالعاتی اعالم کرده در سـال های اخیـر آژانس اطالعاتی 

دفاعـی ایـاالت متحده، متامـی اطالعات مکانی شـهروندان را جمع آوری 

کـرده و ایـن اقـدام بـدون دریافـت هیـچ گونـه مجـوز قانونـی انجام شـده 

است.

پـس از ایـن خـرب، آژانس اطالعاتی دفاعی به جمـع آوری اطالعات مکانی 

کاربـران و خریـد آن از کارگـزاران 

اعـرتاف کـرد. کارگـزار داده هـای 

کاربـران را در ازای پرداخت هزینه 

از سـازندگان برنامـه و وبسـایت ها 

آن،  از  پـس  می کنـد.  خریـداری 

هـر  بـه  می توانـد  اطالعـات  ایـن 

فروختـه  ارگانـی  یـا  و  شـخصی 

شـود.

دفاعـی  اطالعاتـی  آژانـس  البتـه 

گفتـه  اعالمیه یـی  طـی  امریـکا 

اسـت ایـن اطالعات تنهـا از طریق یـک فرایند خاص و توسـط افراد مجاز 

دریافـت شـده و پرس وجـو دربـاره آن بـه تاییـد مقامـات ارشـد نیاز داشـته 

اسـت. ایـن آژانـس اطالعاتی عنوان کرده طی دو سـال و نیـم اخیر آژانس 

اطالعاتـی دفاعـی پنـج بـار اجـازه بررسـی داده هـای مکانی گوشـی های 

هوشـمند را داشـته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه در قوانیـن ایـاالت متحـده امریـکا سـازمان های 

دولتـی ملـزم بـه دریافـت حکـم پیـش از کسـب اطالعـات شـخص ثالـث 

هسـتند، امـا آژانس اطالعـات دفاعی این حکم را شـامل حـال کارگزاران 

ندانسـته و می گویـد ایـن آژانـس در ایـن مـورد از قـدرت قانـون اسـتفاده 

اسـت. نکرده 

دانـش و تکـنالوژی
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ساخت اولین بطری هایدروجنی 
با قابلیت استفاده خانگی  

حــدود دوصــد و چنــد ســال پیــش؛ ادوارد جــرن 

 توانســت نخســتین مایــه آبلــه را بــه بــازوی بیــاری 

را  واکسیناســیون  و  کنــد  تزریــق  هشــت ســاله 

بــه  بنیــاد بگــذارد. ادوارد خــودش در کودکــی 

بیــاری آبلــه مبتــال شــده بــود و تــا پایــان عمــر از 

پیامدهای آن رنج می برد.

یــا تلقیــح یکــی از  در آن دوران واکســین کردن 

ــا بیــاری آبلــه بــود امــا  روش هــای رایــج مبــارزه ب

ــود. ادوارد جــرن  ــی همــراه ب ــا ریســک های فراوان ب

نیــز کــه خــود از پیامدهــای بیــاری آبلــه رنــج 

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــر راه ــه فک ــه ب ــرد همیش می ب

ــود.  ــاک ب ــاری خطرن ــن بی ای

ــس از  ــان پ ــه شیردوش ــود ک ــنیده ب ــی ش در کودک

ابتــال بــه آبلــه گاوی هرگــز بــه بیــاری آبلــه مبتــال 

ــز باعــث تحریــک  منی شــوند و همیــن موضــوع نی

حــس کنجــکاوی اش شــد. پــس از اینکــه جــرن 

پزشــک شــد بــه بی فایــده بــودن تالش  هایــش 

ــا روش هــای ســنتی  ــاری ب ــن بی ــان ای ــرای درم ب

ــی از  ــه نوع ــه ب ــاد ک ــر افت ــن فک ــه ای ــرد و ب ــی ب پ

ــد.  ــری کن ــاک جلوگی ــاری خطرن ــن بی ــروز ای ب

او تحقیــق کــرد و دریافــت شیردوشــان تقریبــا 

هرگــز، حتــی وقتــی از مبتالیــان بــه آبلــه پرســتاری 

همیــن  بــه  منی شــوند.  آبلــه  دچــار  می کننــد 

ــه  ــه گاوی را ب ــاری آبل ــت بی ــم گرف ــر تصمی خاط

ــاری  ــه بی ــال ب ــا را از ابت ــد و آنه ــح کن ــراد تلقی اف

مرگ بارتــر آبلــه مصــون ســازد کــه البتــه در آن 

شــدیدی  مخالفت هــای  بــا  ایــده  ایــن  دوران 

ــد.  ــه ش مواج

کارهــای  نیــز  قبــل  ســال های  در  هرچنــد 

پراکنده یــی درخصــوص واکســین انجــام شــده 

بــود، ولــی اولیــن بــار وی در ســیزدهم مــی  ۱۷۹۶ 

ــه  ــپ را ک ــز فلی ــام جیم ــاله به ن ــت س ــری هش پ

پــر باغبــان خانه شــان بــود در برابــر بیــاری آبلــه 

گاوی واکســینه کــرد. ایــن بیــاری ماننــد بیــاری 

ــت.  ــان اس ــرای انس ــر از آن ب ــی کم خطرت ــه، ول آبل

پــس از آنکــه جــرن میکــروب بیــاری آبلــه را بــه آن 

ــه گاوی در  ــین آبل ــون واکس ــرد، چ ــق ک ــر تزری پ

وی مصونیــت ایجــاد کــرده بــود، جیمــز فلیــپ بــه 

بیــاری آبلــه مبتــال نشــد و در برابــر ایــن بیــاری 

ــرن  ــرت ادوارد ج ــب دک ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــون ش مص

توانســت روش واکسیناســیون را در مقابــل بیــاری 

آبلــه کشــف کنــد. 

امــروزه ایــن روش بــه شــکل گســرتده یی بــرای 

بیاری هــا  از  گســرتده ای  طیــف  بــا  مبــارزه 

می شــود. اســتفاده 

ا.ل. کامپیــر در مقاله یــی کــه ســال ۱۹۵۷ بــا 

عنــوان »پژوهــش، بخت یــاری و عملبــات ارتوپــدی« 

منتــرش شــده نوشــت کــه شــهرت »ادوارد جــرن« بــه 

ــا واکســینی اســت  دلیــل آشــنا کــردن جهانیــان ب

کــه جــان میلیون هــا نفــر را از مــرگ شــوم ناشــی 

ــر را از  ــر دیگ ــون نف ــد میلی ــده و چن ــه رهانی از آبل

ــه  ــال ب ــر ابت ــر اث ظاهــر زشــت و وحشــتناکی کــه ب

ایــن بیــاری ایجــاد می شــود، نجــات داده اســت. 

دکــرت کامپیــر در بخشــی از مقالــه اش می نویســد: 

انســان تعجــب می کنــد کــه چطــور جــرن توانســت 

پــرک و والدینــش را بــرای انجــام چنیــن کار 

خطرناکــی متقاعــد کنــد. 

شــاید در آن موقــع همه گیــری آبلــه در منطقــه 

ــه  ــک توجی ــورد ی ــن م ــود. در ای ــده ب ــود آم ــه وج ب

دایره املعــارف  ایمنــی  مبحــث  در  احتالــی 

 ،۱۲ جلــد   ،۱۹۶۲ ســال  )ویرایــش  بریتانیــکا 

صفحــه۱۱۶( آمــده اســت: »تــا قبــل از کشــف 

بــا  را  مــردم   ،۱۷۹۶ ســال  در  آبلــه  واکســین 

تزریــق مایــع بــه دســت آمــده از ترشــحات پوســتی 

می کردنــد. ایمــن  مبتالیــان 

ترتیــب  ایــن  بــه  کــه  افــرادی  از  برخــی 

واکســین کردن می شــدند آبلــه می گرفتنــد، امــا 

ــه  ــود ک ــاد ب ــدر زی ــاری آن ق ــن بی ــت از ای وحش

بســیاری ترجیــح می دادنــد بــه جــای ابتــال بــه 

شــکل طبیعــی آبلــه کــه اغلــب اوقــات کشــنده بــود 

بــه بیــاری تلقیــح شــده کــه احتــال مــرگ و میــر 

ــوند. ــال ش ــود، مبت ــرت ب ــر آن کم ــر اث ب

ــد  ــت آم ــه دس ــس ب ــه در فیپ ــه مطلوبــی ک نتیج

بــرای جــرن بســیار دلگرم کننــده بــود، امــا قبــل از 

آنکــه موفقیــت خــود را اعــالم کنــد، صــرب کــرد تــا 

آزمایــش دومــی انجــام دهــد. ایــن آزمایش دو ســال 

بعــد انجــام شــد و پــس از دومیــن واکســین کردن 

موفقیت آمیــز آبلــه گاوی و ایمن ســازی علیــه آبلــه، 

جــرن بــرای اعــالم کشــفش رســاله یی آمــاده کــرد، 

امــا تصمیــم گرفــت نخســت بــه لنــدن بــرود و 

ــد.  شــیوه اش را در آنجــا تکــرار کن

در مــدت ســه ماهــی کــه در لنــدن اقامــت داشــت 

کســی را پیــدا نکــرد کــه جــرات تــن دادن بــه 

ــه  ــن ک ــا همی ــد، ام ــته باش ــین کردن را داش واکس

بــه خانــه اش بازگشــت، »هــرنی کالیــن« کــه از 

پزشــکان برجســته شــفاخانه »ســن تومــاس« در 

لنــدن بــود چنــد واکســین کردن را بــا موفقیــت 

انجــام داد و جامعــه پزشــکی را از کارآیــی آبلــه 

آبلــه آگاه ســاخت. از  گاوی در پیش گیــری  

بــروز دو مشــکل متفــاوت باعــث شــد کــه پذیــرش 

تاخیــر  بــه  هــم  بــاز  جــرن  ایمن ســازی  روش 

بیفتــد. از یــک طــرف جــراح معتــربی بــه نــام »ج. 

اینگنهــاوز« آن را بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار داد 

ــن  ــه آن بدبی ــبت ب ــران را نس ــی دیگ ــرای مدت و ب

ســاخت. از ســوی دیگــر پزشــک تندرویــی بــه 

ــار کشــف  ــام »جــورج پیرســون« ســعی کــرد اعتب ن

ــی  ــه  کاف ــا تجرب ــش ی ــه دان ــازی را بی آنک ایمن س

ــازد و  ــود س ــد از آن خ ــته باش ــه داش ــن زمین در ای

مــاده واکســین کردن آلوده یــی تهیــه کــرد کــه 

باعــث بــروز تاول هایــی شــبیه آبلــه می شــد. جــرن 

ثابــت کــرد کــه واکســین پیرســون آلــوده بــوده 

ــه  ــص آبل ــع خال ــتفاده از مای ــت اس ــرب موفقی و خ

گاوی بــه زودی در رسارس جهــان منتــرش شــد.

ــخ  ــای تاری ــن بیاری ه ــرگ بارتری ــی از م ــه یک آبل

محســوب می شــود کــه تنهــا در قــرن بیســتم، 

شــد.  نفــر  ۳۰۰میلیــون  حــدود  مــرگ  باعــث 

ــاد  ــوال ایج ــروس واری ــیله وی ــه وس ــاری ب ــن بی ای

ــم  ــب و عالی ــه ت ــان را ب ــد انس ــود و می توان می ش

بــه  درنهایــت  کــه  کنــد  آنفلوآنــزا، دچــار  شــبه 

می شــود.  منجــر  چرکیــن  دانه هــای  برآمــدن 

ــد و در  ــدا می کردن ــات پی ــه نج ــانی ک ــی کس حت

ــدند  ــا می ش ــد، نابین ــاری منی مردن ــن بی اثــر ای

یــا ظاهــر زشــتی پیــدا می کردنــد. 

باز نشستگی و مرگ

ــی ،  ــین عموم ــین و تحس ــه تحس ــک ده ــس از ی پ

ــار کشــید و  ــج از حــوزه عمومــی کن ــه تدری جــرن ب

ــه کار بازگشــت. ــی ب ــوان داکــرت در برکل ــه عن ب

ــاری  ــر بی ــر اث ــرش ادوارد ب ــال 1810 ، پ در س

ســل درگذشــت. خواهــرش مــری یــک ســال بعــد 

دیگــرش  در ســال 1812 خواهــر  و  درگذشــت 

غــم   1815 ســال  در  درگذشــت.  آن  نــام  بــه 

ــر  ــر اث دیگــری متوجــه جــرن شــد کــه همــرش ب

بیــاری ســل درگذشــت. در نتیجــه ایــن ، پزشــک 

ــد. ــزوی ش ــرت من ــی بیش ــی حت انگلیس

در 23جنــوری 1823 ، ادوارد جــرن آخریــن بیــار 

خــود را مالقــات کــرد ، یکــی از دوســتان او کــه در 

آخریــن لحظــات زندگــی خــود بــود. صبــح روز بعــد 

ــدا شــد. او دچــار  ــه خــود پی ــاق مطالع جــرن در ات

ســکته شــدیدی شــده بــود. در تاریــخ 26 جنــوری، 

در ســاعات اولیــه روز ، داکــرت معــروف درگذشــت.

ادوارد جرن در 17 می 1749 در گلوسرتشایر ، 

برکلی متولد شد. او از  9کودک، هشتم بود! جرن 

در یک محیط مذهبی بزرگ شد. پدرش در حالی 

که ادوارد 5 ساله بود درگذشت  و برادرش روحانی 

بودند.

دوران  جرن  کرد.  مراقبت  ادوارد  از  دومی  برادر 

عشقی  و  گذراند  شهر  حومه  در  را  خود  کودکی 

به طبیعت پیدا کرد که در متام زندگی اش ادامه 

داشت. وی در سنین جوانی به »آبله« مبتال شد ، 

واقعیتی که زندگی او را رقم زد.

ادوارد جرن در سیزده سالگی در رشته طب رشوع 

در  او شاگرد یک جراح  زمان  آن  کرد.  تحصیل  به 

جامعه خود شد. طی هشت سال وی به مهارت و 

نظم و مهارت بسیار خوبی در زمینه طب و عملبات 

دست یافت. ادوارد جرن با پایان دوره کارآموزی در 

21 سالگی تصمیم گرفت به لندن برود. در آنجا به 

بخش جان هانرت ، یکی از جراحان موفق و مشهور 

در زمان خود تبدیل شد. هانرت ، که در آن زمان در 

شفاخانه سنت جورج کار می کرد ، به دلیل دانش 

کامل در زمینه آناتومی و زیست شناسی مورد توجه 

قرار گرفت.
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داسـتانکشـفواکسیـنآبلـه

مـردیکهبـر»آبلـه«پیـروزشـد

پدر ایمنی شناسی کی بود؟ 
امـروز سـال روز درگذشـت »ادوارد ِجـِر« اسـت. یـک داکـرت انگلیسـی که کاربـرد واقعی واکسیناسـیون را کشـف کـرد. او را همچنین پدر 

ایمنی شناسی می دانند و گفته می شود کار او بیش از هر کس دیگری جان انسان ها را نجات داده است.

گردآوردنده: نجمه رسا

آبله یکی از مرگ بارترین   
بیماری های تاریخ محسوب 

می شود که تنها در قرن بیستم، 
باعث مرگ حدود 3۰۰میلیون 
نفر شد. این بیماری به وسیله 

ویروس واریوال ایجاد می شود و 
می تواند انسان را به تب و عالیم 

شبه آنفلوآنزا، دچار کند که 
درنهایت به برآمدن دانه های 

چرکین منجر می شود. 



مرکـزی  بانـک  پیشـین  رییـس  یلیـن،  جنـت   

و  مالیـه  زن  وزیـر  نخسـتین  عنـوان  بـه  امریـکا 

خزانه داری کابینه بایدن تایید شد.

سـنای  مجلـس  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 

مالیـه  زن  وزیـر  عنـوان  بـه  را  یلیـن  امریـکا، جنـت 

او  کـرد.  تاییـد  بایـدن  جـو  کابینـه  خزانـه داری  و 

سـکان  کـه  اسـت  امریـکا  تاریـخ  در  زن  نخسـتین 

خزانـه داری قدرت مندتریـن اقتصـاد جهـان و نبـض 

می گیـرد. دسـت  در  را  دالـر 

اقتصـادان  دارد،  سـن  ۷۴سـال  کـه  یلیـن  خانـم 

ریاسـت جمهوری  دوره  در  کـه  اسـت  برجسـته یی 

و  آمریـکا شـد  مرکـزی  بانـک  رییـس  اوباما-بایـدن، 

پیـش از آن هـم در دهـه ۹۰ مشـاور اقتصـادی بیـل 

بـود. کلینتـون 

از خانـم یلیـن بـه عنوان یـک چهره کلیـدی در پایان 

دادن بـه رکـود اقتصادی سـال۲۰۰۷ یاد می شـود.

و  بـوده  امریـکا  خزانـه داری  رییـس  همچنیـن  او 

بررسـی  بـر  مترکـزش  شـده،  گـزارش  آن طوری کـه 

زندگـی  بـر  بانکـی  سیاسـت های  تاثیـر  چگونگـی 

از  ناشـی  اقتصـادی  مصایـب  همچنـان  و  کارگـران 

 ،۲۰۱۸ سـال  در  اسـت.  طبقاتـی  فاصلـه  افزایـش 

دونالـد ترمـپ برخالف سـنت رییسـان جمهوری چند 

عنـوان  بـه  یلیـن  خانـم  انتصـاب  از  گذشـته،  دهـه 

رییـس خزانـه داری برای یـک دوره چهارسـاله دیگر، 

امتنـاع کـرد. این رسـم از زمان ریاسـت جمهوری بیل 

کینتـون آغـاز شـده بـود و هـدف آن ایـن بـود کـه هر 

رییس جمهـور جدیـدی، رییس خزانـه داری منصوب 

از سـوی رییـس جمهـوری قبلی را بـرای دور دوم هم 

بـر رس کار نگه مـی دارد تـا بـه این ترتیب از سیاسـی 

شـدن انتصـاب مدیـران خزانـه داری پرهیـز شـود.

از زمـان کنـار گذاشـته شـدن توسـط دونالـد ترمـپ، 

خانـم یلیـن بارهـا از رهـربان سیاسـی در واشـنگنت 

خواسـته بـود کـه بـرای مقابلـه بـا مصایـب اقتصادی 

همه گیـری ویـروس کرونـا اقـدام کننـد.

بـا  گذشـته  هفتـه  سـنا  مجلـس  اقتصـادی  کمیتـه 

۲۶رای موافـق و بـدون هیـچ رای مخالفی صالحیت 

خانـم یلیـن را تاییـد کرده بـود و روز دوشـنبه )6دلو( 

موفـق شـد  اصلـی مجلـس سـنا  او در صحـن  هـم 

بـا کسـب ۸۴ رای موافـق در برابـر ۱۴رای مخالـف 

موفـق بـه کسـب رای اعتـاد شـد.

اولیـن گام بـزرگ بـر رس راه او، شـکل دهـی به طرح 

یـک میلیـارد و ۹۰۰میلیون دالری آقـای بایدن برای 

مبـارزه بـا کرونـا و جلوگیـری از بـروز رکـود اقتصادی 

او کـه در جلسـات بررسـی صالحیـت خـود  اسـت. 

از ایـن طـرح دفـاع کـرده بـود، حـاال بایـد در مقـام 

وزارت مالیـه و خزانـه داری بـرای کنگـره تبییـن کنـد 

کـه چـرا ایـن بسـته بایـد تنهـا یک مـاه پس از بسـته 

۸۰۰میلیـون دالـر کنگـره تصویـب شـود.

 جـو بایـدن، رییس جمهـوری امریـکا می گویـد کـه 

براسـاس منافـع  بـا روسـیه  ایـاالت متحـده  همـکاری 

آن،  از  پیـش  امـا  اسـت  ممکـن  کشـور  دو  مشـرتک 

واشـنگنت نسـبت بـه برخـی از اقدامـات مسـکو نگران 

است.

بـه گـزارش العربیه، بایـدن این اظهارات را شـامگاه 

دوشـنبه )6 دلـو( بیـان کـرد و او گفـت: »همـکاری 

ایـاالت متحـده با روسـیه بر اسـاس منافع مشـرتک 

دو کشـور ممکـن اسـت امـا پیـش از آن بـه روسـیه 

ماننـد  امـور  برخـی  بـه  نسـبت  مـا  کـه  می گوییـم 

و  سـایربی  حمـالت  ناوالنـی،  بازداشـت  مسـاله 

در  مـان  رسبـازان  کشـنت  بـرای  مسـکو  پـاداش 

هسـتیم.« نگـران  افغانسـتان 

بایـدن همچنـان یـک فرمـان اجرایی بـرای حایت 

و  کـرد  امضـا  متحـده  ایـاالت  داخلـی  صنایـع  از 

گفـت: »ایـن دسـتورالعمل بـر تـالش دولـت بـرای 

متحـده  ایـاالت  داخلـی  محصـوالت  تولیـد  تقویـت 

اسـت.« متمرکـز 

او تأکیـد کـرد: »مهـم اسـت کـه مـا بودجـه الزم را برای 

توزیـع واکسـین و مسـاله مزایـای بیـکاری امریکایی ها 

فراهـم کنیـم. بسـیاری از جمهوری خواهـان می داننـد 

کـه مـا بایـد بـرای تأمیـن غـذا بـرای همـه امریکایی ها 

اقدامـات بیشـرتی انجـام دهیم.«

امریـکا  خارجـه  وزارت  بایـدن  جـو  سـخنان  از  پیـش 

چهـره  ناوالنـی  فـوری  آزادی  خواسـتار  بیانیه یـی  در 

بـود. شـده  پوتیـن  مخالـف  سیاسـی 

سـفید  کاخ  سـخنگوی  سـاکی،  جیـن 

بررسـی  ضمـن  متحـده  ایـاالت  افزود:»رییس جمهـور 

پاسـخ  روسـیه بـرای بازداشـت ناوالنـی چهـره برجسـته 

خواهـد  میـز  روی  را  گزینه هـا  همـه  پوتیـن،  مخالـف 

داشـت.«

را  مسـکو  نیـز  اروپایـی  کشـورهای  حـال،  همیـن  در 

تهدیـد کردنـد کـه اگـر والدیمیـر پوتیـن بـه رسکـوب 

مخالفـان ادامـه دهـد، تحریم هایـی را علیـه روسـیه در 

نظـر خواهنـد گرفـت.

ایـن هشـدار،  اروپـا، همچنـان ضمـن طـرح  اتحادیـه 

اعـالم کـرده کـه جوزپ بورل، مسـول سیاسـت خارجی 

خـود را ابتـدای مـاه فـربوری بـرای گفتگو بـا مقام های 

روسـی، عـازم مسـکو خواهـد کرد

خربگـزاری  بـه  بروکسـل  در  دیپلاتیـک  منبـع  یـک 

فرانسـه گفته اسـت:»جوزپ بورل ابتدای مـاه فربوری، 

پیام رصیح و روشـن از جانب اتحادیه اروپا را به مسـکو 

کشـورهای  خارجـه  وزرای  نشسـت  در  و  بـرد  خواهـد 

عضـو اتحادیـه اروپـا کـه قـرار اسـت ۲۲فـربوری انجام 

شـود، گـزارش جامعـی از وضعیـت حاکـم بـر روسـیه 

ارایـه خواهـد کرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه گزارش هـای مطبوعاتـی طی 

از آغـاز گفتگوهـای میـان روسـیه و  روزهـای گذشـته 

»نیوسـتارت«  پیـان  متدیـد  دربـاره  امریـکا 

هسـته یی  سـالح های  گسـرتش   منـع  بـرای 

دادنـد. دو کشـور خـرب  میـان  اسـرتاتژیک 

خربگزاری هـا بـه نقـل از شـورای امنیـت ملـی 

روسـیه گـزارش دادنـد كـه نیكـوالی پاتروشـف 

ایـن شـورا جیـک سـالیوان مشـاور  دبیـر کل 

امنیـت ملـی امریـكا در یـک متـاس تلیفونـی 

گفتگـو  »نیوسـتارت«  پیـان  متدیـد  دربـاره 

كردنـد.

مـاه  پنجـم  در  اسـت  قـرار  کـه  پیـان  ایـن 

کالهک هـای  شـود،  منقضـی  فـربوری 

می کنـد  محـدود  را  کشـور  دو  اسـرتاتژیک  هسـته یی 

 1550 از  بیـش  نبایـد  کشـورها  ایـن  از  کـدام  هـر  و 

باشـد. داشـته  کالهـک 

گفتنـی اسـت کـه روسـیه و سـازمان پیـان آتالنتیـک 

بایـدن،  جـو  پیشـنهاد  از  تازگـی  بـه  )ناتـو(  شـالی 

رییس جمهـوری امریـکا برای متدید پیـان محدودیت 

تسـلیحات اسـرتاتژیک اسـتقبال کردنـد.

كرملیـن در بیانیه ای اعالم كرد كه مسـكو از پیشـنهاد 

رییس جمهـوری آمریـكا بـرای متدیـد معاهـده جدیـد 

»نیوسـتارت« بـرای کنـرتل تسـلیحات بـا روسـیه بـرای 

پنـج سـال دیگـر اسـتقبال مـی كند.

کـه  کـرده  اعـالم  کار  بین املللـی  سـازمان   

محدودیت هـای اعـال شـده توسـط دولت هـا بـرای 

مبـارزه بـا شـیوع ویـروس کرونـا سـبب از میـان رفنت 

۸.۸درصد از سـاعت های کار در رسارس جهان شـده 

که معادل ۲۵۵میلیون شغل متام وقت است.

سـازمان  گـزارش  تازه تریـن  یورونیـوز،  گـزارش  بـه 

تاثیـر  بررسـی  بـه  کـه   ))ILOکار بین املللـی 

همه گیـری بیـاری کوویـد-۱۹ بـر بـازار جهانـی کار 

اختصـاص دارد، نشـان می دهـد کـه تبعـات شـیوع 

ایـن بیـاری بـر اشـتغال، چهـار برابـر سـنگین تر از 

و جدی تریـن  بـوده  اقتصـادی سـال۲۰۰۸  بحـران 

بحـران بـازار کار پـس از رکـود بزرگ۱۹۲۹ به شـار 

مـی رود.

سـازمان  مدیـر  رایـدر،  گای  رابطـه،  همیـن  در 

بین املللـی کار گفـت که جربان خسـارت وارد شـده 

بـه بـازار جهانـی کار، نیازمنـد تزریق کمک سـه هزار 

و ۷۰۰ میلیـارد دالـری توسـط دولت ها اسـت. او این 

رقـم را معـادل ۴.۴درصـد از تولیـد ناخالـص داخلـی 

جهـان ارزیابـی کـرد.

آقـای رایـدر خاطـر نشـان کـرد کـه مطابـق اطالعات 

کسب شـده توسـط سـازمان بین املللـی کار، زنـان و 

جوانـان بیشـرتین آسـیب را از محـل بیـکاری ناشـی 

از شـیوع ویـروس کرونـا متحمل شـده اند و در صورت 

بی توجهـی دولت هـا، بـه تبعـات شـیوع ایـن بیاری 

در بـازار کار، نگرانـی از بـه وجـود آمدن »یک نسـل از 

دسـت رفتـه« کـه در میان مـدت فرصـت پیـدا کـردن 

شـغل را پیـدا نخواهنـد کـرد، کامـال جدی اسـت.

در عیـن حـال، گـزارش سـازمان بین املللـی کار از 

رونـق نسـبی بـازار کار مشـاغل مرتبـط بـا خدمـات 

مالـی، بیمـه و ارتباطـات در سـه ماهـه دوم و سـوم 

دارد.  حکایـت  سـال۲۰۲۰ 

بـا  ابـراز امیـداری کـرد کـه  ایـن سـازمان همچنـان 

بـازار جهانـی  واکسیناسـیون کوویـد-۱۹،  گسـرتش 

کار از نیمـه دوم سـال۲۰۲۱ شـاهد رشـد معنـادار 

باشـد. تـازه  شـغلی  فرصت هـای 

پاسخ پوتین به معرتضین: همه نظرات باید در چارچوب قانون صورت گیرد

هم زمان با اعرتاضات گسرتده در مسکو، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گفته است که همه نظرات باید در چارچوب قانون صورت گیرد.  
پوتین در یک گفتگو با دانشجویان روسی، برگزارکنندگان تظاهرات اخیر را به سواستفاده از نوجوانان متهم کرده و افزود: »تروریست ها هم وقتی پشت زنان 
و کودکان پنهان می شوند، همین کار را می کنند. در این اواخر، آلکسی ناوالنی رهرب مخالفان روسیه نوار ویدیویی را در یوتیوب منترش کرده و در این نوار، 
کاخ و تجهیزات مفصلی در کنار دریای سیاه نشان داده می شود و ناوالنی ادعا می کند که این کاخ به پوتین تعلق دارد که نتیجه پول فساد است اما پوتین 
گفته که چیزهایی که به عنوان اموال من نشان داده شده، به من یا نزدیکانم تعلق ندارد. وزیرخارجه فرانسه پیش از این نیز گفته بود که تهران در مسیر 

تقویت توان مندی ظرفیت سالح امتی خود است و این اظهارات او با واکنش تند وزیرخارجه ایران مواجه شد.
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نخستین وزیر زن مالیه و خزانه داری در تاریخ امریکا

بایدن به روسیه: نگران بازداشت ناوالنی و حمالت سایبری هستیم

سازمان بین املللی کار: کرونا ۲۵۵میلیون شغل متام وقت را از بین برد
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نن مو د تېر په څېر، سبا به مو څنګه وی؟

هوښیار  چې  وی  لوستی  مو  به  کې  تاریخ  په  مدنیت  ټول  د 

ملتونه خپل تاریخ لولی او د تېر له ترخو تجربو څخه پند اخلی، د 

رسه  ډول  بیا  بیا  په  چې  پریږدی  نه  لپاره  ټاکلو  دغوره  راتلونکې 

ناکامې تګالرې و ازمایی؛ دا ځکه چې دوی د نړۍ پرمخ له روان 

پرمختګ څخه وروسته پاتی نشی. نو په کار دی چې د مدنیت تېر 

نوی  او  توګه رهربی شی  په سمه  فکرونه  او  اسباب  اړخونه،  ټول 

ټول  ملتونو  هوښیارو  د  نو  ورسوی.  ځان  اسانۍ  په  ته  پرمختګ 

داخلی اړخونه د هیواد د ښیرازۍ لپاره په یوه غږ، حرکت او هڅې 

رسه د هوساینې منزل ته ځانونه ورسوی.

موږ که د خپل هیواد د مدنیت تاریخ ته پام وکړو په بار بار تکرار 

رسه یوه مشکل څو څو ځله د مرګ کومی ته غورځولی یو. د پښتو 

یو متل دی چې یو سړی یو ځل د یو سوری نه چېچل شوی وی، 

دوهم ځل خپله سړی ګرم دی چې الس وروړی؛ نو موږ ګرم ځکه 

یو چې بار بار په دښمن باور کوو او سوری ته الس وروړو، په هر 

بار مو داسې وچیچې چې تېر مو له یاده وباسی. دې کار ټولنیز 

عادی  او … رسه  ترور، غال  وژلو،  له  کړ، خلک  ته  رامنځ  معافیت 

شول.

له هرې پدیدې رسه عادی چلندکوو او هره پدیده مو دومره تکرار 

کړه چې په معافیت بدله شوه، دا مو خپل راتلونکی نسل د پاره 

زهر وکرل. د دې عادتونو 

منځه  له  معافیتونو  او 

وړل به له موږ ډیر وخت، 

اقتصاد  اوغښتلی  وسایل 

دومره  وسیلې  وغواړی. 

له  خلک  چې  وکاریدې 

له ځان  توپک  شوقه هم 

څوک  هر  ګرځوی،  رسه 

په ډېره اسانۍ رسه کولی 

شی کوچنۍ، متوسطه او 

ډله  وسلواله  لویه  حتی 

جوړه کړی؛ ملی باورونه، 

قانون  له  او  ارزښتونه 

څخه تیښته عادی مسأله ده.

شوه،  خرابه  ورځې  کومې  له  چې  رابطه  خلکو  د  رسه  دولت  له 

جوړه  دې  رابطه  دغه  چې  پریږدی  نه  دوښمن  هوښیار  اوسه  تر 

لږول کیږی چې  په همدی الرو چارو  امکانات  زیات  بلکی  شی؛ 

د  ملت  دغه  ترڅو  وی،  زیاته  فاصله  ترمنځ دی  دولت  او  د خلکو 

خپل راتلونکې په اړه ناخربه وی او د یوی اوږدې او نه ختمیدونکې 

جګړې ښکار شی. ځکه چې د دوی ملتونه په ارامه توګه خپل ژوند 

وکړی، پرمختګ وکړی او د محصوالتو دپاره بازار ولری.

وړاندی  بې کاره دی، خلک یې داسې دلیل  زموږ ډېری ځوانان 

یو  کوی چې دولت د کار زمینه نده مساعده کړی؛ خو کله چې 

دولت د نړۍ له ترهګرۍ رسه په جګړه بوخت وی، اکره بودیجه 

عامه خدمتونه  په جګړه مرصف شی چې ونشی کوالی چې  دې 

په اسانۍ رسه وړاندی کړی، د حاکمیت په ساحه کې د خدماتو 

نشی  معموال  نو  کیږی،  پریښودل  نه  ارامه  په  ته  کولو  وړاندی 

کولی چې په جنګی ماحول کې دې چاته د ارامه کار کولو زمینه 

مساعده کړی؛ پس زموږ د ټول ستونزو مور همدغه جګړه ده چې 

دا دی څو نسلونه مو د دې تورې بال ښکار دی.

دا چې نن مو هم د پرون په څېر دی که همداسې روان وو، نو سبا 

به مو هم د نن په څېر وی، که چېری موږ داسې وکړو چې خپل 

تاریخ وګورو، له هغه عربت واخلو، سوله افغانی کړو، پردی ایزومونه 

ته  رامنځ  باور  ملی  ولګوو،  منګولې  ارزښتونه  خپلو  په  کړو،  لری 

کړو، ملی ګټې تعریف او عامه اذهانو ته ولیږدوو، یوبل په غیږ کې 

ونیسو، د یو بل د شتمنیو د لوټلو فکر لرې کړو، نو په اسانۍ رسه به 

د رفا منزل ته ورسیږو، بیا به مو سبا د نن په څیر نه وی.

محمد اسلم دانشمل

له هرې پدیدې رسه   
عادی چلندکوو او هره 

پدیده مو دومره تکرار کړه 
چې په معافیت بدله شوه، 
دا مو خپل راتلونکی نسل 

د پاره زهر وکرل. د دې 
عادتونو او معافیتونو له 

منځه وړل به له موږ ډیر 
وخت، وسایل اوغښتلی 

اقتصاد وغواړی.
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ستاره بارسا: می دانم بازیکن منفوری هستم

جوردی آلبا، مدافع اسپانیایی بارسلونا، در گفتگویی مدعی شد که سبک بازی او سبب شده تا همه از او در دنیای فوتبال منفور باشند. جوردی آلبا،   
مدافع 31ساله و اسپانیایی بارسلونا است که همواره در ترکیب ثابت کاتاالن ها حضور داشته و از زمان پیوسنت به این تیم در سال 2012، 360بازی برای 
کاتاالن ها انجام داده است. این بازیکن سبک بسیار رسعتی دارد و در اکرث مواقع با بازیکنان حریف درگیر می شود و خودش را به زمین می اندازد تا داور 
به بازیکنان خاطی کارت زرد بدهد. این کار او سبب شده تا برخی ها از او متنفر باشند و شدیداً از سبک بازی و نحوه برخوردش با بازیکنان حریف انتقاد 

کنند. جوردی آلبا مدعی شده که از این موضوع آگاه است و می داند که بازیکن منفوری در دنیای فوتبال است.

زمـان آن فـرا رسـیده اسـت کـه با هرکسـی که بخشـی از 

بازسـازی افغانسـتان بوده اسـت، با بیش از 40 کشـوری که 

هنـگام برانـدازی رژیـم طالبـان در سـال 2001 حکومت را 

تقویـت کردنـد، بـا نظامیـان مـرد و زن کـه بـرای کشـور مـا 

ثبـات آوردنـد، با سیاسـت گـذاران که 

کمـک مـان کـرد تـا نهـاد هـای را کـه 

باعـث عملکـرد و پیرشفـت یک کشـور 

می شـوند و بـا داوطلبـان برش دوسـت 

کـه تعـداد زیـاد آن ها بـرای کمـک به 

اشـتباهات  از  بسـیاری  رفـع  در  مـا 

آمـده انـد صحبـت کنیـم. اکنـون مـا 

داریـم.  احتیـاج  شـا  بـه  افغآن هـا 

مذاکـرات  نیسـت.  مشـخص  آینـده 

صلـح غیـر صادقانـه و غیرقابـل قبـول 

راه  در  کـه  فاجعه یـی  اکنـون  اسـت. 

است باید آشکار شود.

اخیـراً، مـن بـا اعضـای تیـم مذاکره کننـده افغانسـتان کـه 

بـا طالبـان کار می کننـد دیـدار کـردم. مـا دربـاره نیـاز بـه 

صلـح، توقـف خشـونت، احـرتام و حایـت از حقـوق زنـان، 

و  بـرش  حقـوق  فعـاالن  دیگـر  همچنیـن  و  روزنامه نـگاران 

جامعـه مدنـی در افغانسـتان بحـث کردیـم.

مذاکـرات  ظرفیـت  مـورد  در  مذاکره کننـده  تیـم  اگرچـه 

پرانـرژی و خوش بیـن بودنـد، امـا ناامیـدی بسـیار زیاد خود 

را از عـدم سـازش و موقعیـت سـخت طالبـان و عـدم وحدت 

ناراحت کننـده دولـت افغانسـتان ابـراز کردنـد.

اول، طالبـان: آن هـا به خشـونت خامته نخواهنـد داد، آن ها 

نسـل جدیـد جامعـه مدنی را که در دو دهه گذشـته شـکوفا 

شـده را قبـول ندارنـد و مخالـف حقـوق بـرش و قطعـاً حقوق 

زنان هسـتند.

قصـد  طالبـان  کـه  می دانیـم  مـا  اکنـون  ایـن،  بـر  عـالوه 

داشـتند از زور بـه عنـوان وسـیله برای کسـب امتیـاز در میز 

مذاکـره اسـتفاده کننـد. اکنـون، به طـور قابـل پیش بینـی، 

کـه  زمانـی  تـا  صلـح  مذاکـرات  کـه  می کننـد  ادعـا  آن هـا 

رییس جمهـور  فعلـی از قـدرت کنـار نـرود، کارسـاز نخواهـد 

بود.

مـردی   را  غنـی  رییس جمهـور  ارشف  آن هـا  دولـت:   دوم، 

دیکتاتـوری توصیـف می کنند کـه به قانون اساسـی، حقوق 

بـرش و حقـوق زنـان احـرتام منی گـذارد.

آن هـا ادعـا می کننـد کـه فقـدان اراده سیاسـی بـرای جلـو 

گیـری از فسـاد گسـرتده در دولـت و اختالفات سیاسـی بی 

پایـان موقعیـت تیـم مذاکـره کننـده در دوحـه را بـه شـدت 

تضعیـف می کنـد.

مـردم افغانسـتان شـاهد روند صلـح و مذاکراتی هسـتند که 

ایـاالت متحـده آغاز کـرده و اکنون میان دولت افغانسـتان و 

گـروه طالبـان ادامـه دارد. افغان هـا طی 43سـال گذشـته، 

هرگـز ایـن انـدازه بـه احتال صلـح نزدیک نبـوده اند.

طالیـی  فرصـت  را  رونـد  ایـن  افغان هـا  از  بسـیاری  و  مـن 

بـرای پایـان دادن بـه جنـگ می دانیـم و از همیـن رو بـرای 

پشـتیبانی از پایـان موفقیت آمیـز این روند کمـک می کنیم. 

بـه خطـر  و  از رونـد صلـح  بـرای محافظـت  ایـن حـال،  بـا 

انداخـنت رسمایـه گذاری هایـی کـه از سـوی متامـی جوانب 

صـورت گرفتـه، می خواهـم توجـه جهانیـان را بـه چنـد نکته 

مهـم جلـب کنم. 

ایـاالت متحـده و طالبـان بـه صداهـا و   توافق نامـه میـان 

خواسـته های مـردم افغانسـتان کـه بیـش از هرزمـان دیگـر 

هـدف قـرار گرفتـه و کشـته می شـوند 

مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت.)  نپرداختـه 

دادگاه  زن  قاضـی  دو  یکشـنبه،  روز 

ولـی  شـدند،  تـرور  کابـل  در  عالـی 

باقـی  ناشـناس  مسـلح  مهاجمیـن 

مانده انـد.(

پایـدار،  نتایـج  بـه  بـرای دسـت یابی   

رونـد صلـح نیـاز به زمان بیشـرت و عزم 

و اراده بیشـرت دو طـرف دارد.

مهلـت خـروج نیروهـای آمریکایـی در 

20مـاه می بایـد بازنگـری شـود، زیـرا 

زمـان پایـان جنـگ و درگیـری را منی تـوان بـا مهلـت تعیین 

قابـل  موجـود  رشایـط  و  واقعیت هـا  اسـاس  بـر  بـل  کـرد، 

می باشـد. تعریـف 

در  به ویـژه  خـود،  سیاسـت  تغییـر  بیـان  در  بایـد  طالبـان 

مـورد حقـوق زنـان و آزادی بیـان، مشـخص باشـند. در حال 

تـا   1996 سـال های  ماننـد  آن هـا  سیاسـت های  حـارض، 

اسـت. سـختگیرانه   2001

اگرچـه افغانسـتان کشـوری باثبـات نیسـت و بـه شـدت بـه 

بـه  رشوع  کشـور  ایـن  اسـت،  متکـی  خارجـی  کمک هـای 

تشـکیل نهادهـای قدرمتنـد برای 

دموکراسـی و تامیـن حقـوق برابـر 

بـرای زن و مـرد در قانون اساسـی 

کـرده  آزاد  رسـانه های  داشـنت  و 

است.

دموکراسـی نوپـای مـا در معـرض 

مداخلـه  بـه  مـا  اسـت،  خطـر 

نیـاز  خـود  بین املللـی  رشکای 

داریـم. 

تنهـا  نـه  ناامـن  افغانسـتان 

بـل  افغان هـا،  بـرای  تهدیـدی 

جهـان  متامـی  بـرای  تهدیـدی 

افغانسـتان  یـک  زیـرا  اسـت. 

پنـاه  بـه  می توانـد  بی ثبـات 

گاه هـای امن تروریزم مبدل شـود 

که توسـط دولت هـای مختلف، از 

می شـود. حایـت  مـا  همسـایه  کشـورهای  جملـه 

بـرای جلوگیـری از یـک حادثـه دیگـر ماننـد 11سـپتمرب، 

ایـاالت متحـده نباید بـرای بیرون شـدن از افغانسـتان عجله 

اساسـی  عنـارص  از  یکـی  بایـد  افغانسـتان  امنیـت  کنـد. 

امنیـت ملـی ایـاالت متحـده تلقـی شـود.

 رییس جمهور افغانسـتان باید به قانون اساسـی و حاکمیت 

قانـون احـرتام بگـذارد و بـرای وحـدت و صلـح افغانسـتان 

روزنامه نـگاران،  زنـان،  از  حایـت  شـامل  کـه  کنـد  تـالش 

حقـوق  و  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  بـرش،  حقـوق  مدافعـان 

مشـاجرات  از  بایـد  مـا  سیاسـتمداران  باشـد.  اقلیت هـا 

سیاسـی دسـت بکشـند و بـرای اتحـاد کشـور تـالش کنند.

مذاکـرات صلـح بایـد از حایـت مـردم افغانسـتان برخوردار 

بـه  را  بدبینـی  تـا  اسـت  الزم  فـوری  آتش بـس  باشـد. 

ایجـاد  صلـح  بـرای  فرهنگـی  و  کنـد  تبدیـل  خوش بینـی 

کنـد کـه شـامل متوقف سـاخنت، تصدیـق کـردن، بازدهـی، 

جـربان خسـارت و حفاظـت در مقابـل قربانی شـدن باشـد.

وضعیـت کشـور آشـفته اسـت. مـردم بـاور خـود را از دسـت 

داده انـد. آن هـا بـه انـدازه کافـی رنـج دیده انـد.

اگـر کسـانی کـه از ابتـدا از مـا حایـت می کردنـد اکنـون 

معطـوف  طالبـان  و  افغانسـتان  دولـت  بـه  را  خـود  توجـه 

کننـد و خواسـتار ایـن باشـند کـه هـر دو طـرف بـا توجـه بـه 

منافـع مشـرتک مـردم افغانسـتان پشـت میـز بنشـینند، مـا 

می توانیـم بـه جلـو حرکـت کنیـم. در واقـع، مـا می توانیـم 

جـای  بـه  می توانـد  جهانـی  جامعـه  سـپس  کنیـم.  رشـد 

اینکـه مجبـور شـود رونـد صلـح را کـه نادرسـت و محکـوم به 

شکسـت اسـت مشـاهده کنـد، بـه دسـت آوردهای خـود در 

افتخـار کننـد. افغانسـتان 

اگر جامعه جهانی افغانستان را 
ترک کند چه رخ می دهد؟

نویسنده: *سیما سمر/ منبع: *دی گلوب اند میلترجمه: *سید جمال اخگر

ترجمه

  تغییر سیاست خود، 
به ویژه در مورد حقوق 

زنان و آزادی بیان، 
مشخص باشند. در حال 

حاضر، سیاست های آن ها 
مانند سال های 199۶ تا 
۲۰۰1 سختگیرانه است.

گنوستیزیم تفکری عرفانی بود که حدود دو قرن پس از میالد مسیح در روم رواج یافت. گنوستیک ها معتقد 

بودند اوج کال و غنا در چیزهایی است که هنوز به وجود نیامده اند، چرا که هر چه پا به دایرۀ زمان بگذارد، ناگزیر، 

مشمول کهنگی و فساد و نابودی است. 

ماجرای آن معار شیرازی را شنیده اید که زیبا ترین مسجد دنیا را طراحی کرد؟ کسانی که طرح را دیدند مبهوت 

شدند.

بّناهای مشهور از آن معار خواهش می کردند اجازه بدهد مسجد را بنا کنند. ثرومتندان از راه دور می آمدند تا 

طرحش را بخرند. دزدها برای رسقت آن طرح ها نقشه می کشیدند. حاکان قدرمتند می خواستند طرح ها را به 

زور بگیرند. ولی معار خود را در اتاق مطالعه اش محبوس کرد، سه روز و سه شب به طرح هایش خیره شد، سپس 

همه را سوزاند.

معار تاب این تصور را نداشت که آن سازه در نهایت فرو بریزد یا به دست قبایل وحشی ویران شود. پیش چشمش 

می دید که مخلوقش هتک حرمت شده و با خاک یکی می شود، و از این تصویر بسیار آشفته شد. چه بهرت که 

مسجدش در کال مباند. چه بهرت که هرگز ساخته نشود.

این ماجرا یک افسانه است، ولی ایدۀ اصلی اش )اینکه وضعیت آرمانی هر چیزی پیش از زایش آن است، اینکه چه 

بهرت که به دنیا نیاید( هم هولناک است و هم خیال انگیز، به ویژه امروز که عمالً پیرشفت و بهره وری را می پرستیم. 

این نگاه بصیرتی فلسفی با خاستگاه باستانی را به خاطر می آورد که هنوز کاویدن آن ارزشمند است.

در انجیل فیلیپ، آن منت گنوستیکی که سندیّتش روشن نیست، می خوانیم: »دنیا با یک خطا به وجود آمد«. 

جهان آفرینی که دنیا را ساخت »می خواست آن را فاسدنشدنی و جاودان خلق کند«، اما درنهایت »به مقصود خود 

نرسید، چون جهان هرگز فاسدنشدنی نبود، و، در این باب، اویی که جهان را ساخت نیز به همچنین«. 

گنوستیک ها معتقد بودند که عدم۱ نشانۀ کال است، و به وجودآمدن شکلی از خوارشدن است.

است.  الوهیت عدم  واالترین صفت  بود  معتقد  اولیه،  از جالب ترین چهره های گنوستیسیزم  یکی  بازیلیدس، 

بازیلیدس، بنا به گفتۀ خودش، الهی داِن »خدای ناموجود« بود. و با تعبیر 

»اویی که نیست« به خدا اشاره می کرد، به جای آنکه خدا را خالق دنیا بداند 

که در چنربۀ وجود و زمان گرفتار شده است.

آن  می برد:  ممتازی  هستی شناسِی  قلمرِو  به  را  ما  گنوستیکی  تفکر  این 

وضعیت کالی که مقدم بر تحقق است. آنچه هنوز زاده نشده است، شاید 

هیچ باشد، ولی فقط در همین مرحله در منتهای کال است. به وجودآمدن 

یعنی هبوط به قلمرو زمان، و با زمان هم تباهی، سالخوردگی و مرگ می آید.

به سختی می توان هواداران مدرن این ایده را پیدا کرد ولی امیل سیوران، 

فیلسوف فرانسوی رومانیایی تبار، مطمئناً یکی از آن هاست. به نظر سیوران، 

که در سال ۱۹۹۵ فوت کرد، چیزی بسیار بدتر از مرگ وجود دارد: »فاجعۀ 

تولد«، و همراهش »هبوط به قلمرِو زمان«. او در کتاب ایراد متولد شدن۲ 

گسرتۀ وسیعِ هیچ بودن را که مقدم بر به وجود آمدن است ترسیم می کند.

سیوران می نویسد: »فقط آنچه مقدم بر من بوده است مرا اغوا می کند، آن 

لحظات بی شاری که من نبوده ام: در وضعیِت متولدنشده«. از این زاویه، او 

نگاهی تازه به دنیا می اندازد و درک عمیق تری از خودش می یابد: »من هرگز 

خودم را موجود حساب نکرده ام. یک ناشهروند، یک حاشیه نشین، یک هیچ 

که وجودش فقط از رس زیادت است، زیادِت هیچ بودنش«.

سیوران سلیقۀ نامتعارفی داشت. او از اهالی تراکیه خوشش می آمد چون 

»برای نوزاد می گریستند«، و از فرقۀ گنوستیِک بوغومیلیه که، »برای تربئۀ 

خدا، شیطان را مسئول افتضاح خلقت می دانستند«.

همۀ این ها یک پرسش بدیهی را پیش می کشد: چرا کاری کنیم؟ چرا این ناکامی کیهانی، این »افتضاح خلقت«، 

را چند برابر کنیم؟

می دانیم که بطالت در فرهنگ غربی بدنام است، اما فی نفسه می تواند تجربه یی فلسفی باشد. برتراند راسل 

مقاله یی طوالنی در ستایش بطالت نوشت، و اسکار وایلد می گفت فکورانه ترین و »دشوارترین کار دنیا آن است که 

هیچ  کاری نکنیم«. اساتید بزرگ بطالت در ادبیات )ابلوموف در رمان ایوان گنچاروف یا بارتلبی در رمان هرمان 

ملویل( چهره هایی در طلب امر متافیزیکی اند: آن ها مصداِق انسآن هایی هستند با پیچیدگی های نامتعارف.

بااین حال، حتی اگر نخواهیم به استقبال هیچ بودن برویم، خوِد هیچ بودن شاید بخواهد ما را در آغوش بکشد. شاید 

کاری داشته باشیم، بی حوصله هم نباشیم، و نخواهیم آن را به فردا موکول کنیم، ولی فقط فایده یی در انجامش 

نبینیم. ما در این بطالتان به یک  جور بی معنایی کیهانی آگاه می شویم. این

اهال کار هم اهل تأمل است و هم اهل عمل، یعنی بدترین ترکیب ممکن

آگاهی هم پای درک این نکته است که، با هر عملی، الجرم بیشرت در باتالق این مضحکۀ جهان گیر فرو می رویم.

شاید جالب ترین نوع بطالت هانی باشد که تقریباً همۀ ما از نزدیک با آن آشناییم: اهال کاری. هان طور که 

اهال کار چهره یی دراماتیک تر است از کسانی که عمرشان را به بطالت می گذرانند و یک قدیِس ستون نشین۳، 

ریاضت کش و بی حرکت اند.

وجه دراماتیک اهال کاری به خاطر رسشت دوگانۀ این پدیده است. اهال کار، مثل هان معار شیرازی، مبتال به 

تصویِر کامِل آن چیزی است که هنوز متولد نشده است؛ او مسحور آن  همه خلوص و شکوه می شود. او به متاشای 

چیزی می نشیند که کامل است، گذر ایام تباهش نکرده است، گرد چرخش این روزگاِر آشفته به دامنش ننشسته 

است. ولی اهال کار در همین حال می داند که همۀ این ها رفتنی اند. به محض آنکه نگاه او به کاِل مقدم بر تحقق 

می افتد، دست رسنوشت خود او را به بخشی از فرایند تحقق تبدیل می کند: تبدیل به کسی که چهرۀ ایده ال را 

مخدوش کرده و رونوشتی متزلزل از آن به دنیا آورده است، برخالف آن معار شیرازی که با آتش زدن طرح هایش 

آن چهره را حفظ کرد.

اهال کار به عمل خود می اندیشد و همۀ نقایص آتی اش را می فهمد، اما او مخلوقی است هبوط کرده به زمین، 

»انسانی دنیوی«، جزیی از »افتضاح خلقت«. برای همین، ناچار از آن عمل است. 

برایان رنجی  نکته  این  افشا می کند: درک  را در کنه خلقت  از هر چیز دیگر، اضطرابی  اهال کاری، بیش 

تحمل ناپذیر دارد که، علی رغم متام حسن نیتان، ما عامالن تباهی هستیم، که به جای خلق چیزی که کامل و 

فاسدنشدنی مباند، با خلقش، به تعبیر مؤلف گنوستیِک انجیل فیلیپ، آن را »فاسدشدنی و فناپذیر« می کنیم. 

اهال کاری و سوگواری پیوند تنگاتنگی دارند: اهال کاری یعنی سوگواری برای تزلزل مخلوقتان پیش از آنکه آن 

را به دنیا آورده باشید.

شاید بهرت باشد وقت بیشرتی را رصف اندیشیدن به َمجاز پرشکوهی کنیم که مقدم بر وجودیافنت است. باالخره 

تأمل حقیقی باید همین باشد: بده بستان با وجِه غیرواقعی چیزها، عادت به دیدنشان از زاویۀ ممتازی که به پیش 

از وجود یا عدمِ ِ وجودشان می نگرد. به این ترتیب، به جای گرفتارشدن در ظاهر گمراه کنندۀ دنیای مادی، خودمان را 

به آن برهه یی منتقل می کنیم که دنیا، با همۀ سوراخ ها و نقص هایش، هنوز رخ نداده بود.

چرا عاقل کند کاری؟ 
تأملی در باب اهمال کاری

بهترین کارهای ما آن هایی اند که انجامشان نداده ایم
منبع ترجمان؛ با اندکی تلخیص

این تفکر   
گنوستیکی ما را به 

قلمرِو هستی شناسِی 
ممتازی می برد: آن 
وضعیت کمالی که 

مقدم بر تحقق است. 
آنچه هنوز زاده نشده 

است، شاید هیچ باشد، 
ولی فقط در همین 
مرحله در منتهای 

کمال است. 
به وجودآمدن یعنی 

هبوط به قلمرو زمان، و 
با زمان هم تباهی، 

سالخوردگی و مرگ 
می آید.


