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عــنوان های مـهم

استرس در محصالن
اضطراب را بشناسیم

در گفتگو با آگاهان مطرح شد:

از نشست ترکیه، انتظار بهبودی اوضاع می رود؟
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بوده  مختلف  ابعاد  دارای  پناهندگی 

قابل بحث  موضوعات متعدد در چارچوب آن 

دالیل  و  عنارص  مانند  موضوعات  است. 

حقوق  با  ارتباط  بیشرت  اینکه  از  پناهندگی 

این  در فصل دوم  و سیاسی می گیرد،  مدنی 

بحث  در  اما  شد،  خواهد  مطرح  تحقیق 

اسناد  پناهندگی،  تاریخچه  به  راجع  کلیات، 

حقوق  رابطه  در  منطقه  یی  و  بین املللی 

پناهندگی  درخواست  میکانیزم  و  پناهندگان 

به صورت فرشده اشاره خواهد شد. 

گفتار اول؛ تاریخچه پناهندگی

بحـث پناهندگـی هرچنـد تاریخچـه طوالنـی 

دارد، امـا پـس از تشـکیل سـازمان ملـل متحد 

بـه صـورت جـدی روی ایـن مسـأله ...

 نوروز ۱۴۰۰ خورشـیدی در حالی فرا رسـید که افغانسـتان 

ناامنـی  می کنـد.  سـپری  را  دشـواری  روزهـای  و  شـب ها 

چنـان دامـن گسـرتده کـه روزی نسـت خـری از نـرد در 

چندیـن بخـش کشـور همگانـی نشـود و انفجـار ماین هـای 

کنـار جـاده و چسـپکی آرامـش مـردم را نربایـد.

اسـرتس فقـط یکـی از موانـع زیـادی اسـت کـه محصـان 
کوتاه مـدت  اسـرتس  می شـوند.  روبـرو  آن  بـا  دانشـگاه 
می توانـد بـه محصـان کمـک کنـد تـا منـره خـود را بـاال 
برنـد، مقاله یـی را ویرایـش کننـد یـا یک فرصـت کاری ...

زملی خلیل زاد؛ فرستاده ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در 

آستانۀ برگزاری نشست استانبول، به ترکیه رفت. این سفر که 

تا متامی  او تاش خواهد کرد  انجام شد،  روز شنبه )7حمل( 

جناح های درگیر جنگ افغانستان را به تقویت روند ...

شاه محمود قریشی: 
از افغانستان مستقل و دموکراتیک 

حامیت می کنیم

ارشف غني

ټاکنو رسه دې واک ولېږديږي او نړیواله

ټولنه دې څار وکړي 

کشته شدن سه کارمند واکسین 
پولیو در ننگرهار

اتحادیه اروپا: حامی جدی بخش صحی 
افغانستان هستیم

حقوق پناهندگان در نظام  بین املللی حقوق برش

قدرت نرم در سیاست خارجی امریکا پس از خروج از افغانستان

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره
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 فــواد امــان، معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع کشــور از آغــاز عملیــات گســترده جهــت پاک ســازی مســیر شــاهراه نمبــر۲ )شــاهراه 
کابل-بامیــان( در ولســوالی جلریــز والیــت میــدان  وردک خبــر داده اســت. آقــای امــان در صحبــت بــا روزنامــه راه مدنیــت گفــت 
کــه عملیــات پاک ســازی نیروهــای امنیتــی کشــور از دوشــنبه شــب )۹حمــل( به هــدف تامیــن امنیــت دایمــی در شــاهراه بامیــان-
میــدان وردک و جلوگیــری از جابه جایــی دوبــارۀ طالبــان در ایــن شــاهره راه انــدازی شــده اســت. معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع 
تاکیــد کــرد کــه ایــن عملیــات در چارچــوب یــک برنامــۀ بــزرگ امنیتــی از اســتقامت میــدان شــهر، مرکــز والیــت میــدان وردک 
و ولســوالی بهســود آغــاز شــده اســت. وی بیــان کــرد کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی در ســال جــاری تامیــن امنیــت شــاهراه ها را 

در صــد اولویت هــای کارشــان قــرار داده انــد.

وزارت دفاع ملی:

از جابه جایی دوباره طالبان در جلریز جلوگیری می کنیم

چرا نوروز۱۴۰۰ باشکوه بود؟



هوایی  حملٔه  یک  قربانیان  مدافع  وکای   
نیروهای هالندی در افغانستان، به محکمه  یی 

در کشور هالند گفته اند که نیروهای این کشور 

کافی  توجه  غیرنظامیان  جان  حفظ  برای 

نکرده اند.

گذشته  روز  نیروها  این  محکمۀ  نخستین 

افراد  مدافع  وکای  گردید.  برگزار  هالند  در 

آسیب دیده به محکمۀ محلی مسوول رسیدگی 

نظامیان  حمله  که  گفته اند  پرونده  این  به 

موجود  تهدید  میزان  با  سال  آن  در  هالندی 

»نامتناسب« بوده است.

ولسوالی  در سال ۲۰۰۷در  هوایی  این حملٔه 

و  گرفت  صورت  ارزگان  والیت  »چوره« 

نیروهای هالندی  علیه  این حمله،  بازماندگان 

ارتکاب  به  را  نیروها  این  و  کرده  دعوا  اقامٔه 

دعوا  اقامٔه  این  کرده اند.  متهم  جنگی  جرایم 

از سوی خانواده های پنج شهروند افغان که در 

این حمات کشته و زخمی شدند، طرح شده 

است.

مدافع  وکای  محکمه،  جلسٔه  نخستین  در 

در  هالندی  نیروهای  که  گفته اند  قربانیان 

اهداف  میان  تفکیک  در  حمله،  این  جریان 

از  یکی  ماندند.  ناکام  غیرنظامی  و  نظامی 

وکای این پرونده به نام لیزبت زگولد در اولین 

هالندی  قضات  به  پرونده  به  رسیدگی  جلسه 

زمان  در  )هالند(  دولت  »نیروهای  گفت: 

حمله اهداف نظامی را از غیرنظامی تشخیص 

نداده اند.

این وکا می گوید که این حمله نشان می دهد 

نیروهای  برای  افغان  شهروند  یک  زندگی  که 

نظامی ارزش خاصی ندارد.

 ۲۰۰۶ سال های  بین  در  هالندی  رسبازان 

پیامن  نیروهای  از  بخشی  به عنوان   ۲۰۱۰ و 

اتانتیک شاملی ناتو در والیت ارزگان مستقر 

یک  ۲۰۰۷به دنبال  سال  جون  ماه  در  بودند. 

حملٔه افراد گروه طالبان در »درٔه چوره«، جنگ 

و  طالبان  گروۀ  جنگ جویان  میان  شدیدی 

نیروهای ناتو صورت گرفت.  وزارت دفاع هالند 

۲۵۰نفر  حدود  که  بود  گفته  زمان  هامن  در 

یافت،  ادامه  روز  چند  که  درگیری  این  در 

کرد  عاوه  ادامه  در  وزارت  این  شدند.  کشته 

۵۰تا  بین  و  هالندی  رسباز  یک  جمله  از  که 

این  کشته شدگان  میان  در  ۸۰غیرنظامی 

هالندی  رسباز  یک  یک  اخیرا  بودند.  جنگ 

چوره  نرد  جریان  در  که  بود  کرده  ادعا  نیز 

به روی  فرماندهانش  در سال ۲۰۰۷به دستور 

را  آنها  است  ممکن  و  کرده  فیر  غیرنظامیان 

کشته باشد.

اتحادیه اروپا: حامی جدی 
بخش صحی افغانستان هستیم

در  اروپا  اتحادیه  منایندگی  مدنیت:  راه 

دادن  قرار  هدف  به  واکنش  در  افغانستان 

شدن  کشته  که  گفته  ننگرهار  در  واکسیناتور 

کار  کودکان  ایمن سازی  برای  که  سه زن 

می کنند، نقض حقوق بین املللی برشدوستانه 

است.

نوشته:  توییرتشان  صفحۀ  در  منایندگی  این 

»اتحادیه اروپا یک حامی جدی در بحش صحی 

در افغانستان و ما از طرف های دیگر می خواهیم 

که اجازه دسرتسی برای واکسیناتورها بدهند تا 

پروسه شان را تطبیق کنند.« همچنین اتحادیه 

مجرمان  که  افغانستان خواسته  دولت  از  اروپا 

باید به محاکمه کشیده و به سزای اعامل شان 

مراکز  و  کارمندان  همچنان  شوند.  رسانیده 

محافظت  احتاملی  آسیب های  از  نیز  صحی 

زن  کارمند  سه  که  حالی ست  در  این  شود. 

مسلح  مردان  جداگانه  حمله  دو  نتیجۀ   در 

این  در شهر جال آباد کشته شدند.  ناشناس 

رویداد صبح روز سه شنبه )۱۰حمل( در منطقۀ 

»مجبور آباد« ناحیۀ چهارم و منطقۀ »لعل قاسم 

آغا« از مربوطات ناحیۀ هفتم شهر جال آباد رخ 

داده است.

از سویی هم، عبدالله عبدالله، رییس شورای 

عالی مصاحلۀ ملی نیز در واکنش به این حمله 

وحشیانه  تروریستی،  حمات  این  که  گفته 

است  اسام   مقدس  دین  ارزش های  مغایر  و 

است.  کرده  نکوهش  تند  کلامت  با  را  آن  و 

رسگرم  رویداد  این  شهدای  که  کرد  عاوه  او 

تطبیق واکسین پولیو بودند که هنوز کودکان 

او  می کند.  تهدید  را  کشور  از  بخش هایی 

و  بی گناه  صحی  کارمندان  ترور  که  می گوید 

و  گمراه   تروریستی،  گروه های  کار  غیرنظامی، 

خداناشناس است.

با  گروه ها  این  که  کرد  بیان  عبدالله  آقای 

و  حضور  جلو  که  دارند  تاش  خشونت  و  ترور 

اما  بگیرند،  عمومی  عرصۀ  در  را  زنان  فعالیت 

این گونه اقدامات وحشیانه و ضدانسانی، مانع 

زنان در حکومت داری،  و مشارکت  سهم گیری 

نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها نخواهد شد.

 راه مدنیت: ارگ ریاست جمهوری اعام کرد که 

رییس جمهور غنی در حاشیه نهمین نشست وزرای 

خارجه کشورهای عضو قلب آسیا-روند استانبول، با 

پاکستان  خارجه  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود 

دیدار و در مورد صلح افغانستان گفتگو کرد.

ارگ ریاست جمهوری با نرش خرنامه یی گفته این 

دوشنبه  شهر  در  )۱۰حمل(  سه شنبه  روز  دیدار 

صورت گرفته  است. شاه محمود قریشی تاکید کرده 

که پاکستان از هدف مطلوب برای رسیدن به صلح 

که هامنا افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک 

است، حامیت می کند.

وزیر خارجۀ پاکستان ضمن اینکه افزایش خشونت 

را در افغانستان تقبیح کرده، عاوه کرد که پاکستان 

از کاهش خشونت و آتش بس در افغانستان حامیت 

می کند.

به  کشور  این  که  گفت  قریشی  آقای  همچنین 

تاش های برای برقراری صلح در افغانستان ادامه 

استفاده  خود  توان  متام  »از  افزود:  او  خواهد. 

صلح  گفت وگوهای  تا  می کنیم 

مطلوب  نتیجه ی  به  افغانستان، 

که  است  حالی  در  این  برسد.« 

بارها مقام های حکومتی، پاکستان 

از گروۀ طالبان  را متهم به حامیت 

کرده  و خواسته اند که این گروه را به 

کاهش خشونت و پذیرش آتش بس 

ترغیب کند.

همچنین محمدارشف  غنی هم در 

استانبول  آسیا-روند  قلب  نشست 

گفت که طالبان با افزایش خشونت  

روند صلح را به بن بست کشانده اند. 

وی می افزاید که نیاز است برای رسیدن به توافق 

صلح، خشونت ها در کشور کاهش یافته و آتش بس 

برقرار شود.

از سویی هم، رییس جمهور غنی در حاشیه نهمین 

نشست وزیران خارجه »قلب آسیا-روند استانبول« 

دیدار  ترکیه  خارجه  وزیر  چاووش اوغلو،  مولود  با 

کرده است. در این دیدار، هر دو طرف از افزایش 

خشونت ها ابراز نگرانی کرده و در مورد آماد گی ها 

برای تدویر نشست صلح انقره صحبت کرده اند.

پیش تر اعام شده بود که نشست انقره در ماه اپریل 

برای  مختلف  سطوح  در  آمادگی  می شود.  برگزار 

برگزاری این نشست جریان دارد. همچنان گزارش 

این نشست، روی زمان  شده که رشکت کنندگان 

برگزاری آن دچار اختاف شده اند.

 راه مدنیـت: منابـع می گوینـد کـه به دنبال 

دو حملـه جداگانـه مـردان مسـلح ناشـناس در 

شـهر جال آبـاد، سـه عضـو کمپایـن واکسـین 

پولیو کشته شده اند.

پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی  خـان،  فریـد 

راه  روزنامـه  بـه  خـر  ایـن  تاییـد  بـا  ننگرهـار 

امـروز  صبـح  رویـداد  ایـن  کـه  گفـت  مدنیـت 

سه شـنبه )10حمـل( در منطقـۀ »مجبـور آبـاد« 

از  آغـا«  قاسـم  »لعـل  منطقـۀ  و  ناحیـۀ چهـارم 

مروبطـات ناحیۀ هفتم شـهر جال آبـاد رخ داده 

اسـت. او افـزود کـه در ایـن دو رویـداد سـه تن 

مـورد  امـا اطاعـات دقیقـی در  کشـته شـده، 

علـت وقـوع ایـن رویـداد در دسـت نیسـت.

والـی  همچنیـن عطااللـه خوگیانـی، سـخنگوی 

ننگرهـار نیـز وقـوع رویـداد را تاییـد کـرده، امـا در 

مـورد تلفـات آن جزییـات ارایـه نکـرده اسـت.

فـرد یا گروهی تا اکنون مسـوولیت ایـن دو رویداد 

را بـه دوش نگرفته اسـت. والیت ننگرهـار در رشق 

کشـور موقعیـت دارد. بخش هایـی از ایـن والیـت 

ناامـن اسـت و گروه هـای مختلـف تروریسـتی از 

جملـه طالبـان و داعـش در آن فعالیـت گسـرتدۀ 

دارد.

دیـروز  پولیـو  واکسـین  تطبیـق  کاروزار رسارسی 

آغـاز شـد. قـرار اسـت در ایـن کارزار 9.6میلیـون 

کـودک زیـر سـن پنـج سـال واکسـین شـوند.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه در 

رشوع ایـن کار وزار گفتـه بـود هـدف از راه انـدازی 

ایـن کمپایـن محو ویروس پولیو در کشـور اسـت. 

او گفـت بـا آن کـه تاش هـا بـرای محـو پولیـو بـه 

بـر تطبیـق  شـدت ادامـه دارد،  امـا مامنعت هـا 

خانـه بـه خانـه واکسـین پولیـو از سـوی مخالفان 

در برخـی مناطـق کشـور سـبب خـأ معافیتـی 

در نـزد اطفـال شده اسـت. آقـای مجـروح، وزارت 

صحـت عامـه را یـک نهاد بی طرف و غیر سیاسـی 

خوانـده و از گـروۀ طالبـان خواسـته تـا در رونـد 

تطبیـق واکسـین پولیـو همـکاری کننـد.

گفتـه می شـود طالبـان در مناطق تحـت کنرتول 

فلـج  یـا  پولیـو  واکسـین  کاروزار  اجـرای  خـود، 

کـودکان را ممنـوع یـا محـدود کرده انـد.

در  عامـه  صحـت  وزارت  معلومـات  طبـق 

مثبـت  ۵۶واقعـه  حداقـل  سـال۲۰۲۰میادی 

پولیـو یـا فلج کـودکان ثبت شـد. این آمـار پس از 

سـال ۲۰۰۱ میـادی، باالتریـن میـزان مبتایان 

را نشـان می دهـد. کودکانـی کـه بـه ایـن بیامری 

تـا سـه سـال عمـر  مـاه  از سـه  مبتـا شـده اند، 

دارنـد.
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وکالی مدافع: حملۀ سربازان 
هالندی بر غیرنظامیان افغان 

نامتناسب بوده است

شاه محمود قریشی: 
از افغانستان مستقل و دموکراتیک حامیت می کنیم

کشته شدن سه کارمند واکسین پولیو در ننگرهار

معــاون  امــان،  فــواد  مدنیــت:  راه   

ســخنگوی وزارت دفــاع کشــور از آغــاز 

عملیــات گســرتده جهــت پاک ســازی 

ــل- مســیر شــاهراه منــر۲ )شــاهراه کاب

والیــت  جلریــز  ولســوالی  در  بامیــان( 

میدان  وردک خر داده است.

ــه راه  ــا روزنام ــت ب ــان در صحب ــای ام آق

مدنیــت گفــت کــه عملیــات پاک ســازی 

دوشــنبه  از  کشــور  امنیتــی  نیروهــای 

شــب )۹حمــل( به هــدف تامیــن امنیــت 

بامیان-میــدان  شــاهراه  در  دایمــی 

وردک و جلوگیــری از جابه جایــی دوبــارۀ 

طالبــان در ایــن شــاهره راه انــدازی شــده 

اســت.

معــاون ســخنگوی وزارت دفــاع تاکیــد 

کــرد کــه ایــن عملیــات در چارچــوب 

یــک برنامــۀ بــزرگ امنیتــی از اســتقامت 

میــدان شــهر، مرکــز والیت میــدان وردک 

ــت. ــده اس ــاز ش ــود آغ ــوالی بهس و ولس

ــی و  ــای امنیت ــه نیروه ــرد ک ــان ک وی بی

دفاعــی در ســال جــاری تامیــن امنیــت 

اولویت هــای  صــد  در  را  شــاهراه ها 

کارشــان قــرار داده انــد.

گروه هــای  کــه  کــرد  ترصیــح  او 

تروریســتی تــاش می کننــد از هــر راه 

ــا  ــانند، ام ــیب برس ــردم آس ــه م ــن ب ممک

نیروهــای امنیتــی ســینه  را ســپر و از 

می کننــد. محافظــت  مــردم 

کــه  تاکیــد  امــان  آقــای  همچنیــن 

ــتقرار  ــری از اس ــت جلوگی ــه جه ــرد ک ک

دوبــارۀ طالبــان در مســیر ایــن شــاهراه، 

بــه   می ســازیم.  بازرســی  بیس  هــای 

گفتــۀ او، نیروهــای امنیتــی در حــال 

نــد. پیش روی ا

او افــزود کــه افــراد گــروۀ طالبــان توانایی 

مقابلــه بــا نیروهــای امنیتــی و دفاعــی را 

ندارنــد و از ســاحه فــرار می کننــد.

ــی،  ــاع مل ــات وزارت دف ــاس معلوم براس

مقــدار زیــادی ســاح و مهــامت طالبــان 

و  افتــاده  امنیتــی  نیروهــای  به دســت 

ایــن  از پوســته های اخــاذی  تعــدادی 

ــت. ــده اس ــب ش ــز تخری ــروه نی گ

از ســویی هــم، مهــدی راســخ، مناینــده 

مجلــس  در  میــدان وردک  مــردم 

عملیــات  ایــن  رشوع  از  مناینــدگان 

اســتقبال منــوده و گفــت کــه ایــن اقــدام 

رضوری و مثبــت هســت کــه ســال ها 

قبــل بایــد صــورت می گرفــت و یکــی 

مــردم  خواســته های  اساســی ترین  از 

اســت. بــوده  مرکــزی  مناطــق 

دفــاع خواســت  وزارت  از  او  همچنیــن 

ــل  ــورت کام ــد به ص ــیر بای ــن مس ــه ای ک

شــود.  پاک ســازی  دشــمن  وجــود  از 

همچنــان بــرای جلوگیــری از اســتقرار 

محکــم  بیس هــای  طالبــان،  دوبــاره 

ــاط حاکــم  ــی در مســیر رسک و نق امنیت

بــر دره ایجــاد گــردد.

ــا  ــد ب ــه بای ــرد ک ــاوه ک ــخ ع ــای راس آق

جلریــز  درۀ  متنفــذان  و  موســفیدان 

صحبــت و تفاهــم گــردد تــا بــا نیروهــای 

امنیتــی در راســتای عملیــات همــکاری 

بــه  را  کابــل  منــر۲  شــاهراه  کننــد. 

والیت هــای مرکــزی از جملــه بامیــان، 

می کنــد.  وصــل  غــور  و  دایکنــدی 

ناامن تریــن  از  یکــی  شــاهراه  ایــن 

اســت. کشــور  شــاهراه های 

۶۰کیلومــرتی  در  جلریــز  ولســوالی 

ــوالی  ــن ولس ــت دارد. ای ــت موقعی پایتخ

رژیــم گــروه طالبــان  از ســقوط  پــس 

این ســو  بــه  ســال۲۰۰۱میادی  از 

بــرای  رفت وآمــد  مســیر  ناامن تریــن 

مــردم مناطــق مرکــزی اســت و هیــچ 

ــازی  ــان پاک س ــروۀ طالب ــود گ گاه از وج

نشــده اســت.

وزارت دفاع ملی:

از جابه جایی دوباره طالبان
 در جلریز جلوگیری می کنیم

راه مدنیـت: نهمیـن نشسـت وزرای خارجه قلب 

آسیا-پروسـۀ اسـتانبول روز سه شـنبه )10حمل( 

و  افغانسـتان  جمهـوری  روسـای  حضـور  بـا 

عضـو  کشـورهای  خارجـه  وزرای  تاجیکسـتان، 

دوشـنبه،  شـهر  در  بین املللـی  سـازمان های  و 

پایتخـت تاجیکسـتان برگـزار شـد.

امام علی رحامن، رییس جمهوری تاجیکسـتان 

در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه جنـگ کنونـی در 

افغانسـتان تاکیـد کرد که تجربۀ تلـخ چهار دهۀ 

اخیـر در افغانسـتان، نشـان می دهـد کـه قضیۀ 

از  بایـد  و  نـدارد  نظامـی  حـل  راه  افغانسـتان، 

طریـق گفتگـو و سیاسـی حـل گـردد.

وی می گویـد که فعالیت گروه های تروریسـتی و 

قاچـاق مواد مخـدر در افغانسـتان افزایش یافته 

و خطـر آن منطقـه و جهـان را تهدید می کند.

رییس جمهور تاجیکسـتان خطاب به کشـورهای 

حامیت کننـدۀ افغانسـتان گفـت که کشـورهای 

را  افغانسـتان  فعلـی  وضعیـت  در  بایـد  حامـی 

حامیـت کننـد تـا وضعیـت تغییـر و مـردم ایـن 

کشـور دارای شـغل و زندگـی مرفـه گردنـد.

کشـورهای  کـه  کـرد  عـاوه  او 

قدم هـای  نشسـت  ایـن  عضـو 

بحـران  رفـع  بـرای  موثـری 

برداشـت  خواهـد  افغانسـتان 

نبایـد  منطقـه  کشـورهای  و 

بگـذارد. تنهـا  را  افغانسـتان 

 امـام علـی رحـامن می گوید که 

درد مردم افغانسـتان، درد خلق 

تاجیکستان است.

افغانسـتان بـا ثبـات بـه نفـع 

منطقـه اسـت

هـم،  رییس  جمهـور  سـویی  از 

نشسـت  روز  دومیـن  در  غنـی 

قلـب آسیاــپروسۀ اسـتانبول از 

کشـورهای منطقـه خواسـت تـا 

بـرای برقراری صلـح در افغانسـتان تاش کنند، 

زیـرا بـه گفتـه وی، افغانسـتان بـا ثبـات بـه نفـع 

متـام کشـورهای منطقـه اسـت.

او تاکیـد کـرد کـه حکومـت و مـردم افغانسـتان 

طالبـان  گـروه  امـا  پایدارنـد،  صلـح  خواهـان 

بـا  صلـح  رونـد  و  داده  افزایـش  را  خشـونت ها 

مناینـدگان دولـت را به بن بسـت کشانده اسـت.

رییس جمهـور غنـی می گویـد کـه بـرای توقـف 

خشـونت ها در افغانسـتان آتش بـس زیـر نظارت 

سـازمان بین امللـل، شـکل و انتقال قـدرت باید 

از طریـق انتخابـات و قانون اساسـی افغانسـتان 

گیرد. صـورت 

همچنیـن محمـدارشف غنـی در ایـن نشسـت 

بیـان کـرد: »صلح بـرای ما یـک آرزو نیسـت، بل 

یـک رضورت مهـم اسـت. حکومت افغانسـتان و 

همدسـتان مـا به دنبـال یک راه حل و دسـتیابی 

بـه صلح هسـتیم.«

وی به موقعیـت جغرافیایی کشـور اشـاره منوده و 

گفـت کـه افغانسـتان در موقعیتـی قـرار دارد که 

نقـش چهارراهـی آسـیا را در منطقـه ایفـا کنـد. 

او بیـان کـرد روابط افغانسـتان و تاجیکسـتان بر 

اسـاس احـرتام و اعتـامد متقابل اسـتوار اسـت.

همچنیـن او ترصیـح کـرد: »امیدواریم رسحدات 

مـا به عنـوان منونه همکاری متقابـل به رسحدات 

بـاز و همکاری مبدل شـود.«

تقویـت  روی  نشسـت  ایـن  در  کـه  اسـت  قـرار 

افغانسـتان،  مـورد صلـح  در  اجـامع منطقه  یـی 

و  امنیتـی  سیاسـی،  همکاری هـای  توسـعۀ 

اقتصـادی میـان کشـورهای منطقه بحث شـود.

نشسـت مقدماتـی قلـب آسیا-پروسـۀ اسـتانبول 

و  شـده  برگـزار  تاجیکسـتان  در  گذشـته  روز 

اشـرتاک کنندگان روی اعامیـۀ مشـرتک پایانی 

کار کرده انـد.  ایـن نشسـت 

قـرار اسـت ایـن اعامیـه در پایان نشسـت امروز 

همگانی شـود.

گذشـته  روز  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

بلندپایـۀ  یـک هیـات  رییس جمهـوری در راس 

رفـت. تاجیکسـتان  بـه  دولتـی 

ملـی  دانشـگاه  در  سـفر  ایـن  جریـان  در  او   

تاجیکسـتان سـخرنانی کـرد کـه سـند دکتورای 

افتخـاری نیـز از سـوی رییـس ایـن دانشـگاه بـه 

آقـای غنـی اعطـا شـد.

آسیا-پروسـۀ  قلـب  پروسـۀ  نشسـت  نخسـتین 

اسـتانبول در سـال۲۰۱۱ در شهر استانبول و از 

آن پس این نشسـت ها در تعدادی از کشـورهای 

ایـن پروسـه از جملـه افغانسـتان برگـزار  عضـو 

شـد. هـدف از ایـن نشسـت ها تقویـت صلـح و 

رفـاه منطقه  یـی گفتـه شـده اسـت.

هشـتمین نشسـت وزیـران خارجـۀ قلـب آسـیا-

پروسـۀ اسـتانبول سـال گذشـته تحـت عنـوان 

»صلـح، مشـارکت و رفـاه« در ترکیـه برگـزار شـد. 

افغانسـتان از موضـوع اصلی مورد بحـث در این 

بود. نشسـت 

امام علی رحامن: 
جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد



تحلیل ویژه

شهریار آرمان

 درهنگامه  یـی کـه ایـاالت متحـده امریـکا پیمـان 
صلحـی را بـا گـروه طالبان امضـا کرده و بـرای تزریق 
ایـن گـروه بـه بدنـه سـاختار نظـام کنونـی گام هـای 
اسـتواری برمـی دارد، این پرسـش مطرح می شـود که 
آیـا تحـوالت مذکـور را می تـوان در سیاسـت خارجی 
ایـن کشـور تبارشناسـی کـرد؟ و یـا ایـن رخدادهـا 
نتیجـه قهـری شکسـت غیرمترقبـه امریـکا در میدان 

بازی افغانستان  است؟ 
پاسـخی کـه ایـن نوشـتار بـر آن تاکیـد می کنـد این 
اسـت کـه تلفیـق طالبـان بـا سـاختار نظـام کنونـی 
رونـدی اسـت کـه در راهبردهای کالن ایـاالت متحده 
پیش بینـی شـده و قابـل دریافـت از طریـق بررسـی 
منابـع مختلـف اسـت و شـواهد نشـان می دهنـد کـه 
تحـوالت اخیر در راسـتای برآورده شـدن اهـداف این 

راهبردهـا در حرکـت هسـتند. 
همچنیـن بررسـی اسـناد و مدارک مشـخص می کنند 
کـه ایـن کشـور سیاسـت های خـود را در روزگار پس 
از خروج، بر اسـتفاده از قدرت نرم این کشـور اسـتوار 
کـرده اسـت و تاکیداتـی کـه دولـت جدیـد ایـاالت 
متحـده امریـکا بـه ریاسـت جمهـوری جـو بایـدن بر 
تـداوم نقشـه راه دولـت قبلـی دارد نیـز بـه ایـن مهم 
اشـاره می کنـد کـه این کشـور بـه بـاروری محصولی 
کـه بذرهـای آن در دو دهـه گذشـته بر زمیـن جامعه 
سیاسـی و مدنی افغانسـتان کاشـته شـده، باور دارد و 
برنامه هـای خـود را در همیـن راسـتا اسـاس گذاری 

کـرده و بـه پیـش می برد.
قدرت نرم ایاالت متحده امریکا

»قـدرت نـرم« یـک اصطـالح اسـت بـرای توصیـف 
برنامه هایـی هم چون تشـریک مسـاعی و حمایت های 
به منظـور  دیگـر  کشـورهای  بـه  کشـور  یـک  مالـی 

پذیرفتـن سیاسـت هایش.  بـرای  آن هـا  تشـویق 
نـای؛  جـوزف  بـار  اولیـن  بـرای  را  اصطـالح  ایـن 
دانش منـد و سیاسـت مدار امریکایـی در دهـه1990 
میـالدی در کتابـی بـه  همین  نـام مورد اسـتفاده قرار 
داد. او قـدرت نـرم را توانایـی دسـت یابی یـک کشـور 
بـه خواسـته هایش از طریـق جـذب دیگـر کشـورها 

می دانـد؛ نـه وادار کـردن آن هـا. 
او معتقـد اسـت کـه ایـاالت متحـده امریـکا عناصـر 
اصلـی قـدرت نرم را در اختیار دارد که شـامل فرهنگ 
سیاسـت های  و  بی نظیـر  اقتصـادی  قـدرت  جـذاب، 

خارجـی خیرخواهانـه اسـت. 
او می گویـد کـه ایـن کشـور با اسـتفاده از ایـن عناصر 
می توانـد کشـورهای دیگـر را تحـت تاثیر قـرار داده و 
آن هـا را متقاعـد کند کـه راه و روش زندگـی امریکایی 
کشـور  ایـن  جهانـی  سیاسـت های  از  و  بپذیرنـد  را 
اصطـالح  مقابـل  در  اصطـالح  ایـن  کننـد.  حمایـت 
»قـدرت سـخت« قرار دارد کـه عناصر اصلـی آن زور، 
اجبـار و تهدیـد اسـت.  فرانسـیس فوکویامـا در کتاب 
لیبـرال  پیـروزی  انسـان«  آخریـن  و  تاریـخ  »پایـان 
دموکراسـی را پایـان تاریـخ می خوانـد؛ امـا سـاموئل 
هانتینگتـن در کتاب مشـهور خود »برخـورد تمدن ها 
و بازسـازی نظـم جهانـی« عقیده دارد کـه هنوز تاریخ 
بشـر سـتیزه تمدن هـا را پیـش روی خـود داشـته و 
حاکمیـت نظـم جهانـی موردنظـر فوکویاما بـا واقعیت 
فاصله بسـیار دارد. گر با دقت بیشـتری به نظرات این 
دو اندیشـمند علـوم سیاسـی نـگاه کنیـم، متوجه این 
نکتـه می شـویم کـه هردو از سـلطه نوعـی جهان بینی 
بـر جهـان صحبـت می کنند؛ سـلطه  یی کـه جهان گیر 
شـدن قـدرت معنـوی یـک نگـرش را به همـراه دارد.  
نظریـه  در  می تـوان  را  قدرتـی  چنیـن  ویژگی هـای 
قـدرت نـرم جـوزف نـای به خوبـی تشـخیص داد. نای 
در کتـاب »قـدرت نرم: ابـزار پیروزی در سیاسـت های 
مفهـوم  یـک  از  دوگانـه  تعابیـر  بـه  خـود  جهانـی« 
مشـترک در دیدگاه هـای فوکویاما و هانتینگتن اشـاره 
کـرده و معتقـد اسـت کـه ایـن دو دیـدگاه درواقع دو 
روی یـک سـکه هسـتند کـه درنهایـت ایـن نکتـه را 
برجسـته می کننـد کـه ایـن، فرهنـگ و داشـته های 
امریکاسـت کـه لیبـرال دموکراسـی را در پایـان تاریخ 

بـه پیـروزی می رسـاند. 
کسـانی  جملـه  از  جونـز  اسـتیو  دیگـر،  درجهتـی 

اسـت کـه عقیـده دارد ایـاالت متحـده در اعمـال قـدرت 
نـرم خـود موفـق عمـل نکـرده اسـت. او در مقالـه مشـهور 
خـود »شـناخت قـدرت نـرم امریـکا« مدعـی می شـود که 
»طـرح مارشـال« مثال عملیاتِی مناسـبی برای نشـان دادن 
چگونگـی موفقیـت ابـزار قـدرت نـرم درعرصـه سیاسـت 
بین الملـل اسـت؛ البتـه او در بخـش دیگـر مقالـه خـود از 
عمل کـرد دولـت امریکا در افغانسـتان و عراق، پـس از بروز 
حـوادث تروریسـتی یازدهم سـپتامبر سـال 2001 میالدی 
شـکایت می کنـد و از زبـان جـوزف نـای مدعـی می شـود 
کـه قـدرت نـرم ایـاالت  متحـده  امریـکا به طور کلـی در اثر 
اشـتباهات دولـت امریـکا در ایـن دو کشـور، کاهـش یافته 

ست.  ا
او برخـالف نظـر اریـک لـو، معتقـد اسـت کـه قـدرت نرم، 
ادامـه قـدرت سـخت نیسـت و نمی توان بـا ابـزار نظامی بر 

سـنت های قبیله  یـی در افغانسـتان پیـروز شـد. 
قدرت نرم و سیاست خارجی امریکا در افغانستان

پـس از سـقوط طالبـان و اسـتقرار نیروهـای امریکایـی در 
افغانسـتان، همـواره ایـن بحـث در میـان سیاسـت مداران 
امریکایـی مطـرح بـوده کـه چگونـه می تـوان افغانسـتان را 

بـه کشـوری تبدیـل کـرد کـه مامـن تروریزم نباشـد. 
آن هـا بـه ایـن نتیجه رسـیدند که عامـل رشـد تروریزم در 
افغانسـتان، حاکمیـت نظام هـای سیاسـی غیرمردم سـاالر، 
بحـران اقتصـادی، فقـدان جامعـه مدنـی پوینـده و تسـلط 

نظـام آموزشـی سـنتی و مبتنـی  بـر آموزه هـای تندروانـه 
مذهبـی اسـت. ایـن انگاره ها زمینـه را برای حضـور پررنگ 
قـدرت نـرم در سیاسـت خارجـی ایـن کشـور بـاز کـرد و 
سـبب شـد تـا ایـاالت متحـده برنامه هـای گسـترده  یی در 
عرصه هـای مختلـف زندگـی غیر نظامـی این کشـور؛ مانند 

سیاسـت، اقتصـاد، اجتمـاع و فرهنـگ به اجـرا درآورد.
عرصه هـای اعمالی سیاسـت قـدرت نـرم امریکا در 

فغانستان ا
در یـک نـگاه کلـی می توان گفـت که تالش هـای امریکا در 
راسـتای اهدافـی همچـون؛ )1( اسـتقرار نظام مردم سـاالر، 
پویایـی جامعـه  و  )3( شـکل گیری  اقتصـادی،  )2( رشـد 
مدنـی و )4( توسـعه نظـام آمـوزش مـدرن بـرای پی ریزی 
قـدرت نـرم ایـن کشـور در افغانسـتان صـورت گرفته انـد و 
عرصه هـای خـاص زیر را مـورد توجه و تمرکز قـرار داده اند:

بین المللـی  نهادهـای  گزارش هـای  سیاسـت:  عرصـه   .1
میـزان  گرفته انـد،  کـه صـورت  مسـتقلی  پژوهش هـای  و 
موفقیـت برنامه هـای مذکـور را در طـول دو دهـه گذشـته 
بررسـی کرده انـد و ایـن همه نشـان می دهد که افغانسـتان 
در عرصـه سیاسـت از روش هـای سـنتی؛ ماننـد برگـزاری 
مقامـات  تعییـن  در  قبیله  یـی  و  نخبه محـور  جرگه هـای 
انتخابـات عمومـی حرکـت  برگـزاری  به سـوی  حکومتـی، 
از  را  نظـام  داخـل  تنش هـای سیاسـی  توانسـته  و  کـرده 
مسـیرهای هرچنـد پرپیـچ و خم؛ امـا تقریبا مسـالمت آمیز 

کنـد.  حل و فصـل 
2. عرصـه اقتصـاد: ایـن کشـور از سـال 2001 تـا کنـون 
نوسـان هایی  دچـار  این کـه  باوجـود  میـالدی(   2020(
بـوده؛ امـا رشـد مثبـت داشـته اسـت؛ جامعه مدنـی نوپای 
افغانسـتان به صـورت پویـا در تحـوالت اجتماعـی شـرکت 
داشـته و تاثیرگـذار بـوده؛ هم چنیـن آمارها نشـان می دهد 
کـه نظـام آموزشـی مـدرن افغانسـتان به طور بی سـابقه  یی 
گسـترش یافتـه و هرسـاله بر کیفیـت و کمیـت آن افزوده 

است.  شـده 
تبارشناسـی سیاسـت قـدرت نـرم ایـاالت متحده 

یکا  مر ا
در  تـا  کـرده  تـالش  امریـکا  گذشـته  سـال  بیسـت  در 
راهبردهـای کالن خود برنامه های مشـخصی را در راسـتای 

ایجـاد و تقویـت قـدرت نـرم خـود روی دسـت بگیـرد کـه 
اسـناد موجـود در ایـن راهبردهـا نشـان از وجـود تـداوم 
در ایـن امـر دارنـد. یـک: کارنامـه جـورج بـوش: درمـورد 
اینکـه رییس جمهـور بـوش پـس از حملـه به افغانسـتان و 
سـرنگونی طالبـان تـالش کـرد بـا هزینه کردهـای هنگفت 
زمینـه را بـرای اسـتقرار یک نظـام مردم سـاالر فراهم کرده 
و از ایـن طریـق قـدرت نـرم ایـن کشـور را بنیادگـذاری 
کنـد، شـک چندانـی وجود نـدارد.  در همین راسـتا فرامرز 
تمنـا در کتـاب »سیاسـت خارجی امریـکا در افغانسـتان« 
)طـرح خاورمیانـه بـزرگ، دولت ـ ملت سـازی و مبـارزه با 
تروریـزم( نوشـته اسـت طـرح »خاورمیانـه جدیـد« امریکا 
برمبنـای ایجـاد تغییـر در سـاختارهای سیاسـی خاورمیانه 
برمبنـای الگـوی مردم سـاالری بنا شـده اسـت. ایـن طرح، 
ایجـاد نظام هـای مردم سـاالر در ایـن منطقـه بحران خیز و 
مهـم جهـان را تنهـا راه برقـراری امنیـت و ثبـات می داند. 
درهمیـن راسـتا نویسـنده معتقد اسـت که ایـاالت متحده 
اجـرای ایـن طـرح بلندپروازانـه در منطقـه خاورمیانـه را از 
افغانسـتان آغـاز کرده اسـت. این کشـور از فـردای پیروزی 
بـر طالبـان، برنامه هایـی را در افغانسـتان بـه اجـرا درآورد 
کـه در طـرح خاورمیانـه جدیـد بـرای رانـدن جوامـع ایـن 
شـده  پیش بینـی  دموکراسـی  لیبـرال  به سـوی  منطقـه 

بودند.
 او بـه ابعـادی از سیاسـت های امریکا در افغانسـتان اشـاره 

می کنـد کـه بـا مفهوم قـدرت نرم سـروکار دارد. نویسـنده 
می افزایـد کـه ایـاالت متحده بـا عملی کردن ایـن برنامه ها 
در افغانسـتان، کوشـش ورزیـد کـه ریشـه های فرهنگـی 
تنـدروی اسـالمی و تروریسـم را مـورد هجوم قـرار دهد. 

دو: کارنامـه بـارک اوبامـا: رییس جمهـور اوبامـا نیـز توجه 
خاصـی بـه قـدرت نـرم در سیاسـت خارجـی خود داشـته 
اسـت. »سـند راه برد امنیـت ملی امریکا« که توسـط دولت 
اوبامـا در سـال 2015میالدی منتشـر شـد بر اهمیـت ابزار 
غیرنظامـی امریـکا بـرای رسـیدن بـه اهـداف جهانـی اش 
تاکیـد می کنـد. در ایـن سـند آمـده  اسـت: »اسـتفاده از 
قـدرت )نظامـی( تنهـا ابزاری نیسـت کـه در اختیـار داریم 
و ایـن نه فقـط ابـزار اصلـی بـرای تعامـل امریـکا در جهـان 
نیسـت، بـل همیشـه موثرتریـن وسـیله بـرای مقابلـه بـا 
چالش هایـی کـه پیـش رو داریم نیز محسـوب نمی شـود.«

در  نیـز  ترمـپ  دولـت  ترمـپ:  دونالـد  کارنامـه  سـه: 
سـند اسـتراتژی خـود در قبـال افغانسـتان کـه در سـال 
2017میالدی منتشـر شـد عـزم این دولت را بـرای اجرای 

می دهـد. نشـان  »مذاکره و خـروج«  برنامـه 
بررسـی این سـند آشـکار می سـازد که دولت ترمپ اولویت 
سیاسـت خارجـی خـود در افغانسـتان را بـر پایـه خـروج 
نظامیـان امریکایـی از این کشـور پـس از به نتیجه رسـیدن 

گفتگوهـای صلـح با گـروه طالبان اسـتوار کرده اسـت. 
هم چنیـن در متـن ایـن اسـتراتژی آمـده کـه افغانسـتان 
بایـد مسـوولیت بیش تـری در عرصه هـای نظامی، سیاسـی 
و اقتصـادی برعهـده بگیـرد. در قسـمت دیگـری از ایـن 
اسـتراتژی آمده اسـت: »هر انـدازه دولت افغانسـتان قوی تر 
باشـد؛ به همان انـدازه بـه امریـکا کم تـر نیـاز خواهـد بـود. 
امریـکا بـه حمایتـش از افغانسـتانِ  پـس از خـروج ادامـه 
خواهـد داد؛ امـا تعییـن سرنوشـت ایـن کشـور در اختیـار 
مردم افغانسـتان اسـت.« از  این  منظر و براسـاس استراتژی 
آینـده  بـرای  خارجـی  امریـکا  سیاسـت   در  تعیین شـده 
افغانسـتان، طالبـان نیـز جـزو دولـت افغانسـتان به شـمار 

رفته انـد.
قـدرت نـرم در محـراق راهبـرد سیاسـت خارجی 

امریـکا در دوران پـس از خـروج
بـه عقیده شـماری از کارشناسـان ایاالت متحده میان سـه 

قدرت نرم در سیاست خارجی امریکا

 پس از خروج از افغانستان
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گزینـه پیـش روی: 1. شکسـت در افغانسـتان، 2. ادامه جنگ 
و 3. خـروج و تراضـی برای تقسـیم قدرت میان نظـام فعلی و 

گروه طالبـان، آخری را برگزیده اسـت. 
اتخـاذ  بـر  موثـر  عوامـل  »تبییـن  مقالـه  در  شـفیعی  نـوذر 
ایـن  بـر  افغانسـتان«  بـه  نسـبت  ترمـپ  دولـت  اسـتراتژی 
سـه گانه تاکیـد می کنـد و از همیـن زاویـه دانیـل رانـدی بـر 
اهمیـت برنامه هـای مرتبـط با قـدرت نـرم ایـاالت متحده در 
افغانسـتان اصـرار مـی ورزد و معتقـد اسـت کـه ایـن کشـور 
گام هـای مهمـی را در ایـن زمینه برداشـته اسـت: مثال رشـد 
تولیـد ناخالـص ملـی افغانسـتان بـه کمـک امریـکا در فاصله 
سـال های 2002 تـا 2019 میـالدی از منفـی صفـر بـه 3.6 
درصـد رسـیده اسـت.  او در مقالـه »لـزوم طراحی اسـتراتژی 
جدیـد قـدرت نـرم بـرای کارآمـدی تعهـدات )کمک هـای( 
جدیـد امریـکا در  افغانسـتان« می نویسـد کـه بایـد تـالش 
شـود نظـام فعلـی مسـتقر در افغانسـتان هرچـه زودتـر بـه 
خودکفایـی برسـد.  این خودبسـندگی به دسـت نخواهد آمد؛ 
مگـر اینکـه بـا خـروج نظامیان خارجی از کشـور همراه باشـد 
و چنیـن خروجـی زمانـی امکان پذیـر اسـت کـه نظـام فعلـی 
کشـور زمینـه حضور طالبان در سـاختار قـدرت را فراهم کند. 
ایـن امـر به معنی شکسـت ایاالت متحده نیسـت، بـل از منظر 
نظریـه قـدرت نرم، تـرک افغانسـتان از ملزومـات روند تقویت 

قـدرت نـرم این کشـور به حسـاب می آید.
 او عقیـده دارد کـه ایـاالت متحـده زمانـی می توانـد قـدرت 
نـرم خـود را به طـور موثر بر جوامـع و کشـورهای دیگر اعمال 
کنـد کـه زمینه حضور و مشـارکت آن هـا را در سـاختار مورد 

نظـرش فراهـم کند.
 رانـدی مثـال آلمـان را مطـرح می کنـد و بـر ایـن باور اسـت 
در  اول  جهانـی  جنـگ  در  آلمـاِن شکسـت خورده  اگـر  کـه 
سـاختارهای قـدرت پـس از جنـگ سـهیم می شـد، هرگـز 
جنـگ جهانـی دوم اتفـاق نمی افتـاد؛ همان طـور کـه بـا ایـن 
سهیم سـازی، جنـگ جهانـی سـومی برپـا نشـد. بـا بحثـی 
کـه صـورت گرفـت به نظـر می رسـد کـه نظریـه قـدرت نـرم 
توانایـی تحلیـل روی دادهای سیاسـی و منطق هـای نهفته در 
پـس آن هـا را در خـود دارد و در تحلیـل سیاسـت های ایاالت 
متحـده در افغانسـتان به طـور  بدیعـی می تـوان از مولفه هـای 

ایـن نظریـه اسـتفاده کرد.
نتیجه گیری

بـا آنچـه گفتـه شـد و تحلیل نظـرات کارشناسـان و بررسـی 
اسـناد رسـمی ایـاالت متحده امریـکا در راهبردهای سیاسـت 
خارجـی سـه رییس جمهـور ایـن کشـور و بـا توجـه بـه ایـن 
نکتـه کـه هنـوز شـالوده سیاسـت های خارجـی دولـت جـو 
بایـدن بـه طـور آشـکار در اسـناد رسـمی ایـن کشـور بارتاب 
نیافته و در میدان عمل نیز اقدامات او دارای بسـامدی نیسـت 
کـه بتـوان آن هـا را در دسـتگاه های تحلیلـی بـه نتیجه گیری 
از  به جامانـده  نظـر می رسـد کـه میـراث  بـه  وادار سـاخت، 
دو دهـه دیپلماسـی، جنـگ و صلـح در افغانسـتان و اعتقـاد 
بـه رونـد مبنابـودن سیاسـت خارجـی امریـکا، می تـوان ایـن 
گونـه نتیجـه گرفت کـه این کشـور در روزگار پـس از خروج، 
بـه قـدرت نـرم خـود جهـت تاثیرگـذاری بـر تحـوالت آینده 

افغانسـتان اتـکا کـرده و بـه آن نیـاز دارد. 
در همین حـال طـرح اسـتفاده از قـدرت نـرم ایـن کشـور بـا 
از نظام سـازی،  برنامه هایـی کـه در طـول دو دهـه گذشـته 
تشـویق  تـا  مدنـی  جامعـه  تقویـت  اقتصـادی،  کمک هـای 
بـه مـدرن سـازی نظـام آموزشـی در افغانسـتان بـا موفقیـت 
نسـبی اجـرا شـده، آمـاده عملیاتی شـدن به نظر می رسـد و در 
شـرایطی که ایاالت متحـده وارد فاز ادغام طالبـان و خروج از 
افغانسـتان شـده، مشـخص اسـت که بـر روی عملکـرد قدرت 
نـرم خـود در راسـتای تامین منافـع ملی این کشـور در آینده 
افغانسـتان حسـاب ویژه  یـی بـاز کـرده و همیـن کافـی اسـت 
کـه جایگاه ایـن قدرت را در سیاسـت خارجی ایـاالت متحده 
امریـکا در کشـور مـا پـس از خـروج تعیین کننـده بدانیـم و 

منتظـر نقش آفرینـی آن در تحـوالت آینـده باشـیم.
 اینکـه آیـا امریـکا موفق خواهد شـد اهداف خـود را از طریق 
قـدرت نـرم تامیـن کنـد و یـا دوبـاره بـه اسـتفاده از زور در 
خـروج  از  پـس  افغانسـتان  قبـال  در  خارجـی اش  سیاسـت 
متوصل خواهد شـد، موضوعی اسـت که گذشـت زمـان آن را 

آشـکار خواهـد کرد. 
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 نـوروز ۱۴۰۰ خورشـیدی در حالـی فـرا رسـید کـه 

سـپری  را  دشـواری  روزهـای  و  شـب ها  افغانسـتان 

می کنـد. ناامنـی چنان دامن گسـرتده که روزی نسـت 

خـری از نـرد در چندین بخش کشـور همگانی نشـود 

آرامـش  چسـپکی  و  جـاده  کنـار  ماین هـای  انفجـار  و 

مردم را نرباید.

رسنوشـت گفتگوهـای صلـح هـم ناروشـن اسـت و همه 

آن هـم  کـه  ترکیـه دوختـه شـده  نشسـت  بـه  چشـم ها 

روشـن نیسـت چـه چراغـی فـراراه مـردم قـرار می دهـد 

و چـه امیـدی بـرای پایـان جنـگ چندیـن دهه یـی در 

کشـور دارد؟

در ایـن میـان، امـا نـوروز در سـال های پسـین قربانـی 

زاده شـدن  شـامری  می شـد.  نیـز  افراطـی  نـگاه  دو 

راه هـای  از  و  می شـدند  منکـر  را  طبیعـت  دوبـارۀ 

عنـوان  دیـن  ضـد  را  نـوروز  می کوشـیدند  گوناگـون 

امـا  بـا شـاق تکفیـر بکوبنـد؛  را  کننـد و نوروزبـاوران 

بـا  بیگانـه  را  خـود  فرهنگـی  لحـاظ  بـه  دیگـر،  شـامر 

نـوروز می پنداشـتند/می پندارند و بـا تغییـر نـام نـوروز 

بـه پرسلـی و جشـن دهقـان و جشـن گل رسخ که همه 

در دامـن نـوروز زاده می شـوند، تـاش می کردنـد خـوِد 

نـوروز را بـه حاشـیه برنـد؛ در حالـی کـه نـوروز سـینۀ 

فراخـی بـه انـدازۀ هسـتی دارد کـه همـه در بـِر آن، جـا 

می شـوند.

افراط گرایـان دینـی بـا پخـش برگه هـای تبلیغاتـی در 

روزهـا و هفته هـای پیـش از نـوروز می کوشـیدند جلـو 

شـکوه نـوروز را بگیرنـد کـه برخـی منابـر نیـز بـه ایـن 

می بخشـید.  بیشـرت  رسعـت  تاش شـان 

خوش بختانـه در سـال های پسـین شـامری از آگاهـان 

حتـا  و  مقـاالت  نوشـن  بـا  پژوهشـگران  و  دینـی 

رسـاله هایی، بـه بیـان واقعیـت نـوروز پرداختنـد که این 

کار غبـار فـرود آمده بر نوروز را زدوده اسـت.  تاش های 

خواجه بشـیراحمد انصـاری، مهران موحد، عبدالبشـیر 

خاورنیـا،  احمدذکـی  حامـد،  کامل الدیـن  فکـرت، 

عزیزاحمـد حنیـف، غام محمـد محمـدی، عبدالکبیـر 

ایـن  در  نـادری  پرتـو  و  صالحـی  عبدالکبیـر  سـتوده، 

قسـمت قابـل یاددهانـی اسـت.  چـاپ کتـاِب »نـوروز 

سـنت تکوینـی یـا بدعتـی ترشیعـی« اثـر خواجـه بشـیر 

احمـد انصـاری، یکـی از تاش هـای فکری بـرای تبیین 

نـوروز اسـت کـه سـه روز پیش از نـوروز امسـال در کابل 

رومنایـی شـد. در ایـن زمینـه، رسـانه های افغانسـتان 

به سـزایی  نقـش  نیـز  چاپـی  رسـانه های  به ویـژه 

داشـته اند. در سـال های پسـین، شـامری بـا بهره گیری 

پیشـین  حکومت هـای  از  برخـی  و  طالبانـی  ایـدۀ  از 

نام هـای  بـه  آن  تغییـر  و  نـوروز  حـذف  بـا  افغانسـتان 

دیگـر، تـاش کرده انـد بر ُرخ ایـن هویـت فرهنگی غبار 

نـوروز  و  نـرد  به جایـی  ایـن تاش هـا ره  امـا  بنشـیند؛ 

ثبـت  متدنـی  حـوزۀ  یـک  فرهنگـی  میـراث  به عنـوان 

یونسـکو شـد و نامـش شـکوه بیشـرتی بـه خـود گرفت. 

امسـال امـا وزارت اطاعات و فرهنگ کشـور با رومنایی 

از پرچـم نـوروز و برگـزاری برنامه هـای متنـوع و چندیـن 

روزه، گرامی داشـت از نـوروز را جـز برنامه هـای رسـمی 

حکومـت سـاخت و اعضـای بلندپایـۀ حکومـت کـه در 

سـال های پیـش بـه والیـت بلـخ می رفتنـد، در ارگ از 

نـوروز بزرگداشـت کردنـد. در کنـار ایـن مـوارد، مـردم 

نیـز امسـال نـوروز را چنـان باشـکوه تجلیـل کردنـد کـه 

کمـرت سـالی گـواه آن بـود. در سـال های گذشـته تنهـا 

رفـن بـه مزاررشیـف و حضـور در کارتـۀ سـخی و برخی 

تفریحگاه هـا، احسـاس نـوروزی مـردم را تبـارز می داد، 

اما امسـال پروان، ننگرهار، بدخشـان، هـرات، کندهار، 

کوهدامـن، رسوبـی و موسـهی کابـل، بـادام بـاغ، تپـۀ 

آرامـگاه مارشـال فهیـم، بـاغ چهلسـتون، بـاغ بابـر، تپـۀ 

حضـور  و  محافـل  گـواه  و...،  اکرخـان  محمـد  وزیـر 

پُرکشـور مردمـی بـه خاطـر گرامی داشـت از نـوروز بـود.

بـا آنکـه مـردم سـالی پُر هـراس و فقر ناشـی از ناامنی و 

کرونـا را سـپری کـرده بودنـد، امـا دامن نـوروز را فرصت 

و  آن  خالـق  و  زند گـی  از  سپاسـگزاری  بـرای  بهـرتی 

نگریسـن بـه زیبایی هـای هسـتی پیـدا کردنـد. 

ایـن نتیجـه  بـه  ایـن حسـاب رسانگشـتی می تـوان  بـا 

میـان دشـمنی های چندین سـاله  از  نـوروز  کـه  رسـید 

موفـق بـه در شـده و تاش هایی کـه در راسـتای معرفی 

ایـن سـنت بـه راه انداختـه شـده بـود، شـکوه نـوروز را 

احیـا کـرده و بزرگداشـت از آن را بـار دیگـر جـزء شـکوه 

فرهنگـی مـردم کـرده اسـت.

 مـردم افغانسـتان در رشایـط کنونـی و اصـا در 

هـر رشایطـی رسنشـینان کشـتی واحـدی هسـتند. 

امـروزه مـا، از هـر قـوم و مذهـب و نـژاد و سـازمان 

داریـم.  قـرار  جنـاح  دو  در  هسـتیم،  کـه  سیاسـی 

جناحی که طرف دار وضعیِت بیسـت سـال پسـین و 

اصـاح و بهبـود ایـن وضعیـت اسـت و جناحـی کـه 

خودش را مخالف و دشمن این وضعیت می داند. 

در یـک جنـاح دولـت و نظـام نیم بنـد و رشایـط قابل 

تحمـل دیـده می شـود و در جنـاح دیگـر مخالفـان 

مسـلح مخالـف این نظام و مخالف ایـن وضعیت. در 

یـک جنـاح، انتخابـات و رأی مـردم )هرچنـد بـه نام( 

و آزادی رسـانه ها و تحصیـل زنـان و تحمـل نظریـات 

مخالـف و موسـیقی اسـت و در جنـاح دیگـر قرائـت 

واحـد از مذهـب و تحمـل نکـردن صداهـای مخالف 

و بسـته بـودن رسـانه ها و نبـودن اعـرتاض.

مـا در حـال حـارض در درون نظـام، بـه دسـته های 

مختلـف قومـی، زبانـی، حزبـی، سـمتی و گروهـی 

امـا  شـده ایم،  تقسـیم 

اگـر وضعیت تغییـر کند، 

متام مـا در گـودال واحد 

خواهیـم افتاد. حـاال اگر 

و  مذهـب  و  قـوم  هـر  از 

اندیشـه  یی کـه هسـتیم، 

نظرمـان  مـورد  فـرد  بـه 

حداقل به صورت شـکلی 

و صـوری رای می دهیـم، 

دلخواه مـان  موسـیقی 

شـغل  در  می شـنویم،  را 

دلخواه مـان کار می کنیم 

دلخواه مـان  بـه سـبک  و 

بـه  و  می پوشـیم  لبـاس 

رسـتورانت دلخواه مـان با 

فـرد دلخواه مـان غـذا می خوریـم. امـا اگـر وضعیـت 

دیگـری حاکـم شـود ایـن رنگارنگـی و تکـر از میان 

خواهـد رفـت. در آن وضعیـت، همـه مجبور هسـتند 

لباسـی بپوشـند که نظام تایید می کند، رسـتورانتی 

برونـد کـه دولـت اجـازه می دهـد. در آن صـورت از 

موسـیقی و میلـه و فلـم و انتخابـات و رای و اعرتاض 

و آزادی و تظاهـرات و از ایـن قبیـل حرف هـا دیگـر 

خـری نخواهـد بـود.

در چنـان حالتـی همـۀ ما که با رشایط بیسـت سـال 

پسـین موافـق بوده ایـم و در ایـن رشایـط تحصیـل و 

کار کرده ایـم، در یـک طـرف قـرار خواهیـم گرفـت و 

مخالفـان شـدید ایـن وضعیـت، در طـرف دیگر.

و  آزادی  هـواداران  حـاال،  همیـن  از  اسـت   بهـرت 

بـازی  وارد  واحـد  کارت  بـا  اختیـار،  و  انتخابـات 

گفتگوهـای صلـح شـوند و اختافـات سـلیقه را کنار 

بگذارنـد. بحـث اصلـی بحـث بـودن و نبودن اسـت. 

ولـی  داریـد،  سـلیقه  اختـاف  هـم  بـا  امـروز  شـام 

می توانیـد بـا وجود ایـن تفاوت ها، در کنـار هم دیگر 

نفس بکشـید و سـلیقه های مختلـف را تحمل کنید. 

فـردا ایـن وضعیـت حاکـم نخواهـد بـود. یـا بایـد بـه 

خواسـت آنهـا غـذا بخورید و لباس بپوشـید و زندگی 

کنیـد، یـا تـرک وطـن بگویید و یـا هم زندانی شـوید 

و یـا مبیریـد.

مـردم افغانسـتان، مردمـی هسـتند که گذشـته را به 

رسعـت فرامـوش می کننـد. هنـوز رهـران و بـزرگان 

و مـردم مـا خطـر و هشـدار را حـس نکرده انـد. هنوز 

یـک نـوع خـواب خرگوشـی و چشم پوشـی عجیـب، 

حاکـم اسـت. اگـر متـام جناح هـا، در صـف واحـد 

و منسـجم و متحـد عمـل نکننـد، همـه باهـم غـرق 

خواهنـد شـد. هرچنـد امـروز هـم افغانسـتان نا امن 

اسـت و جنـگ و انتحـار و انفجـار وجـود دارد، امـا 

اگـر چاره  یـی سـنجیده نشـود، فـردا اوضـاع خیلـی 

وخیم تـر از امـروز خواهـد شـد و جنـگ و چپـاول و 

ویرانـی، خانـه بـه خانـه، کوچـه بـه کوچـه، قریـه بـه 

قریـه، قـوم به قـوم و طایفه به طایفه شـعله ور خواهد 

خواهـد  راه  بـه  بی پایانـی  انتقـام  و  کشـتار  و  شـد 

افتـاد.  آینـده بسـیار قابل نگرانی و تشـویش اسـت. 

مـردم بایـد بیدار شـوند. مردمی که همه رسنشـینان 

نجـات  باهـم  همـه  یـا  هسـتند.  واحـدی  کشـتی 

می یابنـد و یـا هـم همـه بـا هـم غـرق می شـوند. 

ایـن روزها، روزهای رسنوشت سـاز و مهمی هسـتند. 

رسنوشـت  مـردم،  همبسـتگی  و  درایـت  و  هـوش 

آینـدۀ آنهـا را تعییـن خواهـد کـرد. یـا بـا هوشـیاری 

ظاهـر  واحـد  صـف  در  و  متحدانـه  آینده گـری،  و 

کرانـه  دریـای  در  را  خودشـان  یـا  شـد،  خواهنـد 

ناپیـدا، در طوفـان رهـا خواهنـد کـرد و موج هـا در 

گرفـت.   خواهنـد  تصمیـم  موردشـان 
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کوثر مرسل

)مروری بر کتاب »جامعه شناسی سیاسی افغانستان«  از عبدالقیوم سجادی(

کتاب نامه

ــی  ــی و اجتامع ــایل سیاس ــی مســ ــه بررســ ــر ب ــن اث ــجادی در ای  ســ

ــش  ــاب در شــ ــت. کت ــه اســ ــی پرداخت ــد جامعه شناســ ــتان از بع افغانســ

بخــش تدویــن یافتــه و هــر بخــش شــامل چنــد فصــل اســت. کتــاب 

جامعه شناســی سیاســی افغانســــتان یکــی از منابــــع امتحــان کانکــــور در 

مقطــع ماســــرتی رشــــتۀ روابــــط بین امللــل، در دانشــــگاه خاتم النبین در 

سال ۱۳۹۷ بود.

بخــــش اول کتــاب بــه بیــان مفاهیــــم و مباحــث نظــری پرداختــه و مفاهیــم 

ــده اســت. ایــن بخــش ســه  ــرای خواننــده توضیــح داده ِ شــ ــه روشــنی ب ب

فصــل دارد: »جامعه شناســی سیاســــی، روش و مســــایل«، »مفاهیــم و 

شــــاخص ها« و «چارچــوب نظــری مطالعــه شــکاف های قومــی و مذهبــی.«

دیگــر عنوان هــــای فصــــل ها عبارت انــــد از: »نظریــات جامعه شناســــان«، 

»الگوهــای جامعه هــــای چندقومــی» و »قوم مــــداری و قوم گرایــی« کــه 

ــد. ــرار می دهن ــده ق ــار خوانن ــات مفیــدی را در اختی مطالعــ

در بخــش دوم، نویســنده شــکاف های قومــی و سیاســت در افغانســتان 

ــی و  ــاختار قوم ــه س ــل اول ب ــت. در فص ــرده اس ــرح ک ــل مط ــه فص را در س

قبیله یــی در افغانســتان پرداختــه و در فصــل دوم قومیــت و ســاختار قــدرت 

سیاســی را بررســی کــرده اســــت. 

ــاختار قــدرت و قومیــت  ــه رابطــۀ ســ ــگاه تاریخــی، ب ــا ن ــوم ب در فصــل ســ

پرداختــه اســــت. در ایــن فصــل چهــرۀ خشــن حــکام، بــه ویــژه امیــر 

عبدالرحــامن خــان را بازمنایــی می کنــد و از ظلــم و ســتمی کــه بــر 

ادامــه دارد، می گویــد.  تــا کنــون  و  هزاره هــا رفتــه 

نویســنده بــر ایــن بــاور اســت کــه قــدرت در افغانســتان همیشــه تحــت تأثیــر 

ــع خلق شــده  ــد و همــۀ فجای ــم، اســتبداد، تبعی ــرار داشــته و ظل ــت ق قومی

در افغانســــتان، از زمــان عبدالرحــامن تــــا دوره هــای بعــد، بــــر همین مبنا 

همچنــان ادامــه یافته اســــت. 

ــر اســاس توالــی زمانــی  در برخــی از بخش هــای کتــاب، وقایــع تاریخــی ب

بیــان نشــده و ممکــن اســت خواننــده دچــار رسدرگمــی شــود، کــه بهــرت بود 

در کتابــی چنیــن ارزشــمند ایــن نکتــه نیــز رعایــت می شــد.

در بخــش ســــوم بــه شــکاف های مذهبــی و سیاســت در جامعــۀ افغانســتان 

در ســه فصــل پرداختــه می شــود. فصــل اول بــه ســــاختار مذهبــی جامعــۀ 

مــا، فصــل دوم بــه شــکاف های مذهبــی و سیاســت مذهبــی و فصــل ســــوم 

به سیاســــت مذهبی و قدرت سیاســی در افغانســــتان پرداختــــه اســــت. 

ــروان  ــت و پی ــی اســ ــۀ دین ــک جامع ــتان ی ــۀ افغانســ ــه جامع ــا کــ از آنج

ــن  ــه از ای ــن جامع ــد، ای ــی می کنن ــور زندگ ــن کش ــدد در ای ــب متع مذاه

ناحیــه ســــخت آســــیب پذیر اســت. دشــــمنان افغانســتان در طــول یــک 

ــای  ــوام و حکومت ه ــب و اق ــن مذاه ــه بی ــاد تفرق ــا ایجــ ــته، ب ــرن گذشــ ق

ــا گذاشــــن حقــوق پیــروان اقلیت هــای مختلــف و در  ــر پ ــا زی ــتبد، ب مســ

تنگنــا قــرار دادن آنهــا، شــــکاف های اجتامعــی را بــه میــان آوردنــد کــه در 

ــرد. ــج می ب ــی رن ــاد و همدل ــدم اتح ــروز از ع ــا ام ــتان ت ــۀ آن، افغانس نتیج

بخــــش چهــــارم کتــــاب بیشــــرت بــــه شــــکاف های قومــــی- مذهبــــی و 

جنگ هــــای داخلــــی دهـــۀ هفتــــاد اشاره دارد. نویسنده در فصل اول این 

بخــــش، به بررســــی قومیــــت، مذهب و نیروهای سیاســــی می پــردازد. در 

فصــل دوم بــــر شــــکاف های قومی-مذهبــی و مشــــارکت سیاســــی توجــه 

داشته است و در فصــــل ســــوم نظامیــــان )اردو( و سیاســت در افغانستان 

ــل و  ــن در کاب ــت مجاهدی ــه دول ــارم بــ ــل چهــ ــرده و در فصــ ــی ک را بررس

جنگ هــای داخلــی پرداختــه اســــت. 

در ایــن بخــش احســاس می شــــود کــــه نویســــنده تحــــت تأثیــــر عایق و 

عقایــــدش و یــا مصلحت هایــی که خودش در نظر داشــــته، نتوانســــته بــــه 

صــــورت کامــل یــــا بی طرفانــــه متــام مســــایل آن دوران و قصــور گروه های 

مجاهدیــن را بررســی کنــد.

بخــــش پنجــــم کتــاب بــــا عنــــوان »جامعه شناســــی سیاســی توســــعه و 

ــتان«،  ــی در افغانســ ــت: »جامعه شناس ــل اس ــه فص ــامل ســ ــازی« ش نوس

»احــزاب سیاســی و قــدرت سیاســی در افغانســتان« و »عاملــان دینــی، 

روشــنفکران و سیاســت».

ــارۀ  ــث درب ــه بح ــل ب ــش فص ــم، در ش ــش شش ــنده در بخ ــان، نویس در پای

جنبش طالبان و بحران ایجادشــــده از ســــوی آنها در افغانســــتان پرداخته 

اســت. نویســنده در فصــل اول بــه »زمینه هــای شــــکل گیری طالبــان«، در 

فصــل دوم بــه »ســــازمان و تشــکیات طالبــان«، در فصل ســوم بــه »مواضع، 

افــکار سیاســــی و دینــی طالبــان«، در فصــل چهــارم بــه »عوامــل پیرشفــت 

بــه »جامعه شناســی سیاســی  پنجــم  و در فصــل  و موفقیــت طالبــان« 

طالبانیــزم» پرداختــه، و در نهایــت در فصــل ششــم موضــوع »طالبــان و 

ــرار داده اســت. ــورد بررســی ق همســایگان« را م

ــه، از  ــت ده ــتان در هش ــۀ افغانس ــی جامع ــه بررس ــع، ب ــاب در واق ــن کت ای

ــاختار  ــی و س ــدرت سیاس ــی ق ــه بازمنای ــال۱۳۸۰ و ب ــا س ــال ۱۳۰۰ ت س

ــت. ــه اســ ــن مــدت پرداخت اجتامعــی در ای

 کتــــاب جامعه شناســــی سیاســــی افغانســــتان، هامن طــــور کــــه از نــام 

ــا  ــه، ام ــه و قــدرت در افغانســتان پرداخت ــح جامعــ ــه توضی ــت ب آن پیداســ

کمــرت بــه بیــان وقایــع تاریخــی بــه شــکل گســرتده پرداختــه و تنهــــا زمانــی 

ــان را  ــی آن زم ــۀ قبیله ی ــان آورده کــه خواســته جامع ــه می ــخ را ب بحــث تاری

بــه منایــش بگــذارد.

ــده دســت  ــه خوانن ــت ب ــن ذهنی ــاب گاهــی ای ــن کت ــۀ ای ــگام مطالع در هن

ــا  ــد، ام ــب داری می کن ــی جان ــوم خاص ــنده از ق ــا نویس ــه گوی ــد ک می ده

ــر  ــاب ب ــب کت ــه مطال ــود ک ــن می ش ــود، روشــ ــام می شــ ــاب مت ــی کت وقت

ــت.  ــی اس ــر تاریخ ــندهای معت ــه س ــاع ب ــا ارج ــع و ب ــاس وقای اس

ــد،  ــدگاه باشــ ــدۀ یــک دی ــه هــر نویســنده یی ممکــن اســت دنبال کنن البت

ــر یــک دیــدگاه  ــاس ایــن کتــاب هــم ممکــن اســت مبتنــی ب ــر ایــن اســ ب

سیاســی نوشــته شــده باشــد.

ــی  ــن کتاب های ــتان از بهرتی ــی افغانســ ــی سیاســ ــاب جامعه شناســ کتــ

ــت.  ــده اس ــته ش ــتان نگاش ــوزۀ افغانس ــث در ح ــن مباح ــا ای ــه ب ــت ک اســ

ــا اینکــه در حــوزۀ جامعه شناســی نگاشــته شــده، امــا وقایــع مهــم  کتــاب ب

ــت.  ــز در دل خــود جــا داده اســ ــوم را نی ــن مرزوب تاریخــی ای

از ایــن جهــت خوانــــدن ایــن کتــاب بــرای کســــانی کــه در حــــوزۀ علــوم 

ــا  ــر و ب ــی معت ــتند، منبع ــش هس ــم و دان ــری عل ــال فراگی ــانی در ح انســ

می شــود. محســوب  ارزش 

نکتــۀ دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــــاره کــرد، این اســــت کــه قواعد ویرایشــی 

ــت  ــاب رعای ــی، در کت ــط امای ــن غل ــه و نداش ــا نیم فاصل ــه ی ــد فاصل مانن

نشــــده اســت. امیــد اســت کــــه در چاپ هــای بعــدی، کتــاب بــا ویراســــت 

جدیــدی در اختیــار خواننــدگان قــرار بگیــرد.

چهرۀ تار استبداد



بیشـرتین  وقـوع  شـاهد  والیت هـا،  میـان  در  هـرات   

گاهـی  کـه  خودکشـی هایی  خودکشی هاسـت؛  تعـداد 

منجـر بـه فـوت فرد می شـود و گاهـی منجر به پشـیامنی. 

نزدیـک بـه هشـتاد درصد این خودکشـی ها از سـوی زنان 

انجـام می شـود. همه سـاله آمـار خودکشـی ها در هـرات 

آمـار   ۱۳۹۷ سـال  در  اسـت.  والیـات  دیگـر  از  بیشـرت 

خودکشـی در ایـن والیت نیمـی از آمار خودکشـی در کل 

افغانسـتان را تشـکیل می داد. در سـال ۱۳۹۹ نیز هرات 

بـوده  زنـان  خودکشـی  گـراف  باالرفـن  شـاهد  هـم  بـاز 

است.

از آغـاز سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی تاکنـون بیـش از ۱۹۰۰ 

اقـدام بـه خودکشـی در شـفاخانه حوزه یـی هـرات به ثبت 

رسـیده کـه تـا زمـان تهیـه ایـن گـزارش، دسـت کم 30تن 

از آنـان جـان خـود را از دسـت داده بودنـد. هامن طور که 

گفته شـد هشـتاد درصـد این خودکشـی ها از سـوی زنان 

بوده اسـت.

بـه  داشـتند  قصـد  کـه  جـاری  سـال  در  ۱۵۰۰خانـم 

بـه  دسـت  دوا،  خـوردن  به ویـژه  مختلـف،  شـکل های 

در  دهنـد  پایـان  خـود  زندگـی  بـه  و  بزننـد  خودکشـی 

اسـت.  رسـیده  ثبـت  بـه  والیـت  ایـن  شـفاخانه 

محمدعـارف جالـی، رسطبیب شـفاخانه حوزه یـی هرات 

گفـت کـه آمـار خودکشـی ها در ایـن والیت سـیر صعودی 

را پیمـوده و نسـبت بـه سـال قبـل جهـش بی پیشـینه  یی 

داشـته اسـت. آقـای جالـی آمـار خودکشـی ها در ایـن 

اگـر  کـه  داد  هشـدار  و  خوانـد  تکان دهنـده  را  والیـت 

نهادهای مسـوول در این راسـتا وارد اقدام نشـوند، گراف 

خودکشـی ها بیـش از ایـن نیـز افزایـش خواهـد یافـت.

خودکشی در میان زنان شهرنشین بیشرت است؟

محمدعـارف جالـی می گوید کـه ۸۵درصد زنانـی که در 

هـرات اقـدام به خودکشـی می کنند، در شـهر و ۱۵درصد 

آمـار  ایـن  زندگـی می کننـد.  باقی مانـده در ولسـوالی ها 

در  خودکشـی  بـه  اقـدام  کـه  اسـت  آن  نشـان دهندهی 

شـهر نسـبت بـه حومـه  شـهر بیشـرت بـوده اسـت. گرچنـد 

آنچـه در ابتـدا بـه نظـر می رسـد ایـن اسـت کـه بـا توجـه 

بـاال  سـواد  سـطح  و  شـهر  در  رفاهـی  سـهولت های  بـه 

میـان شهرنشـینان، بایـد آمـار خودکشـی در شـهر کمـرت 

از اطـراف شـهر باشـد، امـا آماری کـه رسطبیب شـفاخانه  

حوزه یـی ارائـه می کنـد، نشـان دهندهی عکس آن اسـت.

در  جرم شناسـی  اسـتاد  حیدرپـور،  مهـدی  دکتـور 

دانشـگاه، بـر این باور اسـت کـه باال بودن نرخ خودکشـی 

در میـان زنـان شـهری، عوامـل متعـددی دارد. از جملـه 

اینکـه دسرتسـی به ابزارهای خودکشـی در شـهر، نسـبت 

بـه اطـراف شـهر بیشـرت اسـت. 

دکتور حیدرپور با اشـاره به اینکه بیشـرت موارد خودکشـی 

توسـط تابلت هـا و یـا سـمومی چـون )مـرگ مـوش( بـوده 

اسـت، می گویـد کـه یکـی از عواملی کـه میـزان یک جرم 

را بـاال می بـرد، سـهولت دسرتسـی بـه ابـزار جـرم اسـت. 

مثـا هـامن انـدازه کـه دسرتسـی به سـاح آسـان باشـد، 

آمـار قتـل نیز بـاال مـی رود، یا هامن طـور که دسرتسـی به 

مـواد مخـدر بـاال باشـد، میـزان معتـادان هم باال مـی رود. 

بـه همین سـان می توان گفـت به هر میزان که دسرتسـی 

بـه ابـزار خودکشـی آسـان باشـد، آمار خودکشـی هـم باال 

مـی رود. متاسـفانه در شـهرها دسرتسـی به انـواع دواهای 

بـدون نسـخه  داکـرت، کاری سـاده و آسـان اسـت. کافـی 

اسـت زنـی کـه از لحاظ روحی و روانی تحت فشـار اسـت، 

از خانـه بیـرون شـود و بـه نزدیک تریـن دواخانـه مراجعـه 

کنـد، تـا بتوانـد ابزار خودکشـی خـود را آمـاده کند.

دکتـور کبیـر حفیظـی، اسـتاد رشعیـات بـر نقـش باورهـا 

در میـزان خودکشـی تاکیـد می کنـد. او می گویـد همواره 

در تحقیقـات متعـددی ثابـت شـده کـه میـزان پایبنـدی 

مـردم  بـه  امـور دینـی، نسـبت  بـه  مردمـان روستانشـین 

دینـی  باورهـای  در  از سـویی  اسـت.  بیشـرت  شهرنشـین 

خودکشـی گناهـی کبیـره معرفـی شـده اسـت، بـه همین 

جهـت اسـت کـه مردمـان شهرنشـین بیشـرت از مردمـان 

اقـدام بـه خودکشـی می کننـد.  روستانشـین 

مدنیـت  راه  روزنامـه  بـا  صحبـت  در  حفیظـی  دکتـور 

می گویـد: »خودکشـی در رشایطـی رخ می دهـد کـه فـرد 

از لحـاظ روانـی تحـت باالترین فشـار روانی باشـد، فشـار 

روانی  یـی کـه فـرد را نسـبت به ادامـه  زندگی ناامیـد کند. 

از سـویی باورهای دینی از چند جهت باعث آن می شـوند 

تـا فـرد در رشایـط بـد روانـی قـرار نگیـرد، باورهـای دینـی 

از طرفـی بـه صـر و ارزش هـای دینـی دعـوت می کننـد 

و از سـویی خودکشـی را گنـاه کبیـره معرفـی می کننـد، 

ایـن دو در کنـار هـم باعـث می شـود کـه افـرادی کـه در 

گزینـه   بـه  کمـرت  کرده انـد،  رشـد  دیـن دار  خانواده هـای 

خودکشـی فکـر کننـد و بـه همیـن جهـت آمار خودکشـی 

در روسـتاها کمـرت از شهرهاسـت.«

اسـد حبیبـی، اسـتاد علـوم اجتامعـی بـر ایـن باور اسـت 

که باال بودن آمار خودکشـی در شـهرها، بـه دلیل افزایش 

انگیـزه بـرای ایـن امر در میان شهرنشـینان اسـت. 

آقـای حبیبـی می گویـد: »مردمانی کـه در شـهرها زندگی 

می کننـد، بـا نـوع زندگـی مرفـه آشـنا می شـوند. هرچـه 

را  خـود  همسـایه های  دارنـد،  بیشـرتی  تعامـل  باشـد 

می بیننـد کـه زندگـی مرفهی دارنـد، یا در فضـای مجازی 

زندگـی  کـه  می بیننـد  را  کشـورها  دیگـر  زنـان  زندگـی 

امـا زندگـی خودشـان مطلـوب نیسـت و  بهـرتی دارنـد، 

راهـی بـرای تغییـر آن منی بیننـد. بـه همیـن جهت اسـت 

کـه اقـدام بـه خودکشـی می کننـد. امـا برعکـس مردمـان 

روستانشـین، در فضایـی بسـته رشـد می کننـد و چنـدان 

تغییـر  مقولـه   بـا  نیسـتند. حتـی  آشـنا  مرفـه  زندگـی  بـا 

زندگـی هـم آشـنا نیسـتند و گـامن می کننـد هامن طـور 

کـه اجدادشـان زندگـی کرده انـد، آنـان هـم بایـد زندگـی 

کننـد، به همین جهت اسـت کـه آمار خودکشـی در میان 

آنهـا پایین تـر اسـت.«

نظـری  هـرات،  در  زن  حقـوق  فعـال  اکـری،  نرسیـن 

بـه دیـده  شـک می نگـرد. خانـم  آمـار  بـه  او  دیگـر دارد. 

شـفاخانه  آمـار  بـه  منی تـوان  کـه  اسـت  مدعـی  اکـری 

چنیـن  را  خـود  شـک  دلیـل  او  کـرد.  اعتـامد  حوزه یـی 

بیـان مـی دارد: اینکه آمار خودکشـی شهرنشـینان بیشـرت 

از روستانشـینان اسـت، دلیـل بـر آن منی شـود کـه زنـان 

روستانشـین خودکشـی یا اقدام به خودکشـی منی کنند، 

بـه شـفاخانه ندارنـد.  زیـرا زنـان روستانشـین دسرتسـی 

چـه بسـا مـواردی کـه زنـان اقـدام بـه خودکشـی کننـد و 

خودکشـی  اینکـه  یـا  نشـود.  خـر  آنـان  همسـایه   حتـی 

کننـد و فامیـل او ایـن مسـاله را پنهـان کننـد و مـرگ آن 

زن را طبیعـی جلـوه بدهنـد. همین طـور مـردم روسـتا بـه 

دلیـل دسرتسـی نداشـن بـه شـفاخانه، مریضـان خـود را 

در خانـه تـداوی می کننـد، لـذا می تـوان احتـامل داد که 

زنـان زیـادی خودکشـی ناموفـق انجـام بدهنـد و امـا بـه 

شـفاخانه آورده نشـوند، بـل در خانـه تـداوی شـوند.

عوامل خودکشی ها

ناپسـند،  عرف هـای  خیانـت،  خانوادگـی،  خشـونت های 

ازدواج اجبـاری، فقـر، بیـکاری، از دسـت دادن عزیـزان 

دالیـل  مهم تریـن  از  اعتیـاد  و  جنگ هـا  و  منازعـات  در 

می شـوند. عنـوان  افغانسـتان  در  خودکشـی ها 

بخـش صحـت روانـی شـفاخانه حوزه یـی هـرات مهم ترین 

تنش هـای  را  والیـت  ایـن  در  خودکشـی ها  دلیـل 

خانوادگـی می دانـد. مسـووالن ایـن بخـش می گوینـد بـر 

اسـاس چشـم دید و بررسـی آنهـا، تنش هـای خانوادگـی 

خانم هاسـت. میـان  خودکشـی  عامـل  مهم تریـن 

وحیـد نـورزاد، مسـوول بخـش صحـت روانی در شـفاخانه 

تـا 250 زن  روزانـه 200  حوزه یـی هـرات می گویـد کـه 

ایـن بخـش  بـه  بـرای دریافـت مشـورت و درمـان  و مـرد 

می کننـد. مراجعـه 

دخـرتان  و  زنـان  را  75درصـد  تعـداد  ایـن  از  گفـت  او 

خودکشـی  انگیـزه  25درصـد  کـه  می دهنـد  تشـکیل 

بـه  اقـدام  یـا  و حداقـل 7درصـد هـم سـابقه خـودآزاری 

دارنـد. خودکشـی 

آقـای نـورزاد گفـت: »هنگامـی کـه ایـن افـراد بـه بخـش 

صحـت روانـی مراجعـه می کنند بـا آنان در مورد مسـایل و 

مشکات شـان گفتگـو صـورت می گیـرد و حال شـان بهـرت 

می شـود ولـی دقیقـا زمانـی که دوبـاره به خانـه و یا هامن 

رضب  مـا  تاش هـای  متـام  برمی گردنـد  تنـش زا  محیـط 

صفـر می شـود و بیـامر دوبـاره بـه افـکار منفـی سـابق اش 

مبتـا می شـود.«

وحیـد سـیفی، دانش آموختـه روان شناسـی بـر ایـن بـاور 

اسـت کـه تنش هـای خانوادگـی و از سـویی درک نشـدن 

نیازهـای زنـان از سـوی جامعـه، باعـث آن می شـود کـه 

اقـدام بـه خودکشـی در میـان زنـان بیشـرت شـود. 

تنش هـای  در  »متاسـفانه  می گویـد:  سـیفی  آقـای 

مجـرم  و  محکـوم  خانـواده  زن  همـواره  خانوادگـی، 

شـناخته می شـود، حتـی اگـر حـق بـا او باشـد، بـاز هـم 

فرهنـگ مسـلط میـان خانواده هـا بـه گونه  یـی اسـت کـه 

زن خانـواده را محکـوم می کننـد و کسـی نیسـت کـه درد 

زن را درک کنـد، همیـن مسـاله باعـث می شـود تـا آمـار 

خودکشـی میان زنان بیشـرت شـود و تنش های خانوادگی 

باشـد.« خودکشـی  عوامـل  مهم تریـن  از 

زندگی پس از اقدام به خودکشی 

بـر اسـاس آمـار بخش صحـت روانی، بسـیاری از زنانی که 

پـس از اقـدام بـه خودکشـی شـانس رسـیدن به شـفاخانه 

صحت یـاب  اینکـه  از  یافته انـد،  را  دوبـاره  زندگـی  و 

شـده اند پشـیامن هسـتند. وحیـد نـورزاد، مسـوول بخش 

صحـت روانـی در شـفاخانه حوزه یـی هـرات می گویـد کـه 

صحت یـاب  خودکشـی  از  پـس  کـه  افـرادی  70درصـد 

شـده اند، تـاش دارند تا دفعـه بعد از ابـزار قوی تری برای 

خودکشـی اسـتفاده کنند. آقـای نورزاد گفت کـه تیم آنها 

مـدام در حـال درمـان و ارائـه مشـورت بـرای ایـن بیامران 

اسـت. سـیام گل )نـام مسـتعار(، زنـی اسـت 30سـاله که 

سه سـال پیش دسـت به خودسـوزی زده اسـت. سـیامگل 

ماقـات  مانـع  متـام  سـال  ده  شـوهرش  کـه  می گویـد 

وی بـا پـدر و مـادرش شـده و بـه همیـن دلیـل، ایـن کار 

را انجـام داده اسـت. او اکنـون هـر سـه مـاه یک بـار بـه 

بخـش صحـت روانـی مراجعـه می کنـد و چنـد روزی برای 

دریافـت مشـاوره و دوا بسـرتی اسـت.

نرگـس )اسـم مسـتعار(، دخـرت 23 سـاله  یی اسـت کـه دو 

مـاه پیـش اقـدام بـه خودکشـی کـرده اسـت. او می گوید: 

»حـارض بـه ازدواج بـا نواسـه کاکایـم نبـودم و پـدرم تهدید 

کـرد کـه اگـر ازدواج نکنی حـق درس خوانـدن را نداری و 

بـه همیـن دلیـل از دواخانـه تابلیت خریدم؛ شـب تا صبح 

گریـه کـردم و دواهـا را خوردم.«

روان شناسـان می گوینـد نـوع رفتار خانواده بـا افرادی که 

دسـت به خودکشـی زده اند باید بسـیار محتاطانه باشـد؛ 

بـه گفتـه آنـان بسـیاری از افـراد کـه پـس از خودکشـی 

و  خانـواده  اعضـای  سـوی  از  بارهـا  می یابنـد،  نجـات 

نزدیـکان مـورد تحقیـر و رسزنـش قـرار می گیرنـد کـه ایـن 

رفتارهـا دوبـاره سـبب ایجـاد انگیزه یـی بـرای خودکشـی 

می شـود.

از سـویی دیگـر آقـای نـورزاد می گویـد کـه ایـن تحقیرهـا 

کوشـش  خانواده هـا  برخـی  و  مراقبت هاسـت  بـا  همـراه 

می٬کننـد عـاوه بـر تحقیـر، ایـن افـراد را تحـت نظـارت 

بگیرنـد تـا دوبـاره دسـت بـه خودکشـی نزننـد که ایـن نیز 

رفتـاری اشـتباه اسـت.

آقـای نـورزاد گفت کـه برچسـب زدن ها و گذاشـن القاب 

حـاد  افرسدگـی  بـه  منجـر  نیـز  افـراد  ایـن  بـر  مختلـف 

می شـود کـه ایـن عوامـل همـه تحریک کننـده هسـتند و 

سـبب می شـود تـا فـرد دوبـاره بـه خودکشـی فکـر کنـد.  

گفتگو؛ ساده ترین راه ممکن 

تعـداد مراکـز مشـاوره در هـرات بـا توجـه به جمعیـت این 

تنهـا 4  اسـت. در هـرات  انگشت شـامر  و  انـدک  والیـت 

مرکـز مشـاوره صحـت روانی وجـود دارد که بیشـرت آنها در 

سـال های اخیـر تاسـیس شـده اسـت.

توقـع  مراجعه کننـدگان  بیشـرت  روان شناسـان می گوینـد 

دارنـد در هـامن جلسـه اول، حالـت روانی شـان بـه حالت 

طبیعـی بازگـردد؛ حـال آنکـه پروسـه مشـاوره یـک رونـد 

اسـت. طوالنی مـدت 

آرش عمـر، مسـوول انجمـن روان شناسـان هـرات گفـت: 

»مراجعـه بـه مراکـز مشـاوره هنـوز بیـن مـردم رایـج نشـده 

بـا صحبـت مشکل شـان  باورنـد کـه  ایـن  بـر  و خیلی هـا 

حـل منی شـود و بـه همیـن دلیـل بـه ایـن مراکـز مراجعـه 

بحرانی تـر  را  وضعیـت  مسـاله  ایـن  کـه  منی کننـد 

می سـازد.«

بـه بـاور آقـای عمـر بسـیاری از مشـکات بـا گفتگـو حـل 

می شـود.

او گفـت: »بـا توجـه بـه پیرشفـت و صنعتی شـدن زندگی، 

رشایـط و نیازهـای امروزی نسـبت بـه گذشـته تغییر کرده 

تغییـر  بـا رشایـط  بـزرگان منی خواهنـد همنـوا  و گاهـی 

موضـع دهنـِد زیـرا منفعت شـان در روش هـای سـنتی و 

قدیمـی اسـت کـه ایـن سـبب ایجـاد تنـش در خانـواده و 

اقـدام بـه خودکشـی جوان ترهـا می شـود.«

از سـویی دیگـر، جامعه شناسـان بـر ایـن باورنـد کـه در 

و گفتگـو  امـروزی، جـای گفتـامن  فضـای خانواده هـای 

خالـی اسـت. 

کـه  زمانـی  تـا  می گویـد  جامعه شـناس  بهبـودی،  ترانـه 

نسـل ها پای صحبت های یکدیگر ننشـینند و احساسـات 

و تصمیم هایشـان را بـدون گفتگو بـه مرحله اجرا بگذارند، 

وضعیـت تغییـر نخواهـد کرد.

تحقیق
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  مبحث دوم؛ کلیات/ قسمت هشتم

در  متعـدد  موضوعـات  بـوده  مختلـف  ابعـاد  دارای  پناهندگـی 

چارچـوب آن قابـل بحـث اسـت. موضوعات مانند عنـارص و دالیل 

پناهندگـی از اینکـه بیشـرت ارتبـاط بـا حقـوق مدنـی و سیاسـی 

می گیـرد، در فصـل دوم ایـن تحقیـق مطـرح خواهد شـد، اما در 

بحـث کلیـات، راجع بـه تاریخچـه پناهندگی، اسـناد بین املللی 

و منطقه  یـی در رابطـه حقـوق پناهندگان و میکانیزم درخواسـت 

پناهندگـی بـه صـورت فـرشده اشـاره خواهد شـد. 

گفتار اول؛ تاریخچه پناهندگی

پـس  امـا  دارد،  طوالنـی  تاریخچـه  هرچنـد  پناهندگـی  بحـث 

ایـن  روی  جـدی  صـورت  بـه  متحـد  ملـل  سـازمان  تشـکیل  از 

مشـخص  حقوقـی  چارچـوب  و  گرفـت  صـورت  مترکـز  مسـأله 

بـرای آن ایجـاد گردیـد. قبـل از اینکـه وارد ادامـه بحـث شـویم، 

بـه تاریخچـه پناهندگـی و مفهـوم کاسـیک آن نـگاه می کنیـم 

تـا یـک چشـم انداز تاریخـی راجـع بـه این مفهوم داشـته باشـیم. 

بحـث پناهندگـی را از لحـاظ تاریخـی می تـوان در پنـج مرحلـه 

منـود.  تقسـیم بندی 

بنـد اول؛ پناهندگـی در متدن هـای باسـتان: ریشـه های تاریخی 

متـدن  برمی گـردد.  باسـتان  متدن هـای  دوران  بـه  پناهندگـی 

روم باسـتان، یونـان باسـتان، مـرص باسـتان و متـدن خاورمیـان 

تاریـخ  در  آنهـا  از  کـه  می باشـد  بـرشی  متدن هـای  مهم تریـن 

یـاد شـده اسـت، امـا در آن دوره مفهـوم پناهندگـی ماننـد امروزه 

به صـورت واضـح تعریـف شـده و مشـخص نبـوده اسـت. 

امپراتورهـای بـزرگ جهـان هرکـدام عـرف و رویه هـای منحـرص به 

خویـش را داشـته اند. در عـرص روم باسـتان و مـرص کهـن افراد در 

معـرض تهدیـد در معابـد و یـا در میـان قبیله هـای دیگـر پنـاه 

می جسـتند.

برخـی تاریـخ نـگاران سـابقه پناهندگـی را حـدود سـه هـزار قبل 

از میـاد تلقـی می کننـد و مدعی انـد کـه پناهندگـی در حـوزه 

متدنـی خاورمیانـه شـکل گرفتـه اسـت، امـا بحـث پناهندگی در 

یونـان باسـتان مـورد توجـه خاص بـوده اسـت. »در یونان باسـتان 

نهـاد پناهندگـی از چنـان ریشـه اسـتواری در سـنت اجتامعـی 

برخـوردار بـود کـه علیـه ناقضان آن مجازات های بسـیار شـدیدی 

وضـع مـی شـد. در رم باسـتان نهـاد پناهندگـی از منازعـه بر رس 

کـه  معنـا  بدیـن  می گرفـت.  رسچشـمه  مختلـف  رسزمین هـای 

حاکـم یـک رسزمیـن از اتبـاع رسزمیـن دشـمن دعـوت می کـرد 

کـه بـه رسزمیـن او پنـاه آورنـد در آن آزادانـه زندگـی کننـد.«

 شـواهد و اسـناد قبـل از میـاد نشـان می دهـد کـه فرمان روایـان 

جـان  حفـظ  بـرای  می خوردنـد  شکسـت  جنـگ  از  کـه  زمانـی 

پنـاه می برده انـد. خویـش در قلمـرو فرمانـروای دیگـر 

مسـیح،  میـاد  از  پیـش  سـال   ۱۳۰۰ »حـدود  مثـال  به عنـوان   

رامسـس دوم، فرعـون مـرص باسـتان بـه »اوری تشـوپ«، پادشـاه 

»هیتی هـا« کـه توسـط عمویـش از قـدرت خلـع شـده بـود، پنـاه 

داد.« در یونـان باسـتان، معابـد محل امنی حتـی برای محکومان 

عمومـی  حقـوق  از  امتیـاز  ایـن  و  می آمـد  شـامر  بـه  مـرگ،  بـه 

می گرفـت. رسچشـمه  یونانیـان 

سـنت پناهندگـی در رم باسـتان از منازعـه قلمروهـای مختلـف 

رسچشـمه می گرفـت، بدیـن معنـا کـه حاکـم یـک رسزمیـن از 

اتبـاع رسزمیـن خصـم و خصوصـا فراریـان از رسزمیـن دشـمن 

می خواسـت بـه رسزمیـن او پنـاه آورده و در آنجـا آزادانـه زندگـی 

. کنند

بنـد دوم؛ قـرون وسـطی )عـرص حاکمیـت ادیـان(: پـس از حاکـم 

شـدن ادیـان در جامعـه بـرشی کـه اربابـان و پیشـوایان ادیـان و 

اماکـن  بـود.  جامعـه  رسنوشـت  اصلـی  تعیین کننـده  مذاهـب 

مقـدس بـه عنـوان پناهـگاه در حالت هـای خـاص بـه رسـمیت 

پنـاه  دینـی  اماکـن  در  افـراد  زمانی کـه  بـود.  شـده  شـناخته 

می بردنـد بـر اسـاس عـرف اجتامعـی دیگـر مصـون بودنـد. در 

ایـن میـان کلیسـا یکـی برجسـته ترین مکان هـای مذهبـی برای 

پنـاه بـردن محسـوب می گردیـد. برخـی پژوهشـگران معتقدنـد 

کـه قانـون پنـاه بـردن بـه کلیسـا بـرای اولیـن بـار در قـرن هفتم 

میـادی از سـوی شـاه اتلبیرت تدوین شـد. بـا ایجاد ایـن قانون، 

پنـاه بـردن در کلیسـاها شـکل رسـمی و قانونـی به خـود گرفت.  

پنـاه جسـن در کتاب هـای آسـامنی نیـز اشـاره شـده اسـت. در 

تـورات موسـی از خدا می خواهد که شـش شـهر را بـرای حفاظت 

پناهجویـان برگزینـد. در انجیـل از فـرار عیسـی و خانـواده اش در 

مرص و پناهنده شـدن در آن کشـور سـخن گفته شـده اسـت. در 

قـرآن از پناهجویـی تحـت نـام هجرت یاد شـده که پیامر اسـام 

بـه خاطـر تهدید هـا مکـه را بـه قصـد مدینـه تـرک می کنـد. »در 

صـدر اسـام هـر مسـلامنی حق داشـت به هـر فرد غیر مسـلامن 

کـه بـه رسزمیـن اسـام پناه مـی آورد، امـان دهد. مـدت امان یک 

سـال بـود و در ایـن مـدت پناهنـده تحـت حامیـت قـرار گرفته از 

حقـوق فـردی و اجتامعـی برخـوردار می گشـت.« در هـر صـورت، 

کلیسـا و کعبـه و برخـی اماکن مقـدس دینی به عنـوان پناهگاه 

در قـرون وسـطی مطـرح بوده اسـت، امـا با شـکل گیری دولت به 

مفهـوم مـدرن آن، ایـن وظیفـه بـه دولت هـا محـول شـد.
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چـاپ اول، تهران، ص. 7
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رشد خودکشی زنان در هرات؛

 ۸۵درصد از سوی زنان شهرنشین انجام شده است

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش

اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر

محمدهادی ابراهیمی

  نرگس )اسم مستعار(، دختر 
۲3 ساله  یی است که دو ماه پیش 
اقدام به خودکشی کرده است. او 

می گوید: »حاضر به ازدواج با 
نواسه کاکایم نبودم و پدرم تهدید 

کرد که اگر ازدواج نکنی حق 
درس خواندن را نداری و به همین 

دلیل از دواخانه تابلیت خریدم؛ 
شب تا صبح گریه کردم و دواها 

را خوردم.«



پلی فنل هـا  پلی فنل هاسـت.  منابـع  غنی تریـن  از  یکـی  ککـو   

آنتی اکسـیدان های طبیعـی  هسـتند کـه در مـواد غذایـی ماننـد میوه هـا، 

سـبزی ها، چـای و چاکلت یافت می شـوند. آن هـا دارای خـواص متعددی 

چـون کاهـش التهـاب، جریـان خـون بهـرت، کاهـش فشـار خـون و بهبـود 

سطوح قند و کلسرتول خون هستند. 

پـودر ککـو از تحت فشـار قـرار دادن لوبیـای ککو و حذف مسـکه یا چربی 

آن بـه دسـت می آیـد. امـروزه ککو برای نقـش آن در تولید چاکلت مشـهور 

اسـت، امـا تحقیقـات جدیـد نشـان می دهـد که ایـن مـادۀ غذایـی دارای 

ترکیبـات مهمـی اسـت که می تواند برای سـامتی بسـیار مفید باشـد. اما 

هـر چاکلـت یـا هـر محصولـی که حـاوی ککوسـت دقیقـاً هـامن فوایـد را 

فراهـم نخواهـد کرد.

ککـو چـه بـه صـورت پـودر و چـه بـه صـورت چاکلـت سـیاه می توانـد بـه 

کاهـش فشـار خـون باال کمـک کند. این اثـر اولین بار در مردمـی از جزایر 

امریـکای مرکـزی کـه نوشـیدنی ککویـی می خوردند دیده شـد کـه دارای 

فشـارخون پایین تـری نسـبت بـه بومی هـای آنجـا کـه ایـن نوشـیدنی را 

مـرصف منی کردنـد، بودنـد.

در یـک بررسـی آزمایشـگاهی کـه بـر روی ۳۵ نفـر انجـام شـد بـه بیـامران 

مقادیـری در حـدود ۰.۰۵ تـا ۳.۷ اونس )۱.۴-۱۰۵ گـرم( فراوردۀ ککویی 

آن هـا  شـد. سـپس  داده  فاوونـول  ملی گـرام  تـا ۱۲۱۸  تقریبـا ۳۰  یـا 

دریافتنـد کـه ککـو بـه مقـدار کـم، امـا قابـل ماحظه  یـی یعنی چیـزی در 

حـدود ۲ملی مـرت جیوه فشـار خـون را کاهـش داد و جالب این کـه این اثر 

کاهندگـی فشـارخون در افـراد مبتـا بـه فشـار خـون باال نسـبت بـه افراد 

سـامل و در افـراد مسـن نسـبت بـه افـراد جـوان بیشـرت بود.

بـه نظر می رسـد خـواص ککو فراتر از کاهش فشـار خون اسـت و می تواند 

خطـر حملـه قلبی و سـکته را هم کاهش دهد. ککوی رسشـار از فاوانول، 

سـطح نیرتیـک اسـید خون را بهـرت می کند، که باعث شـل و بزرگ شـدن 

عـروق و رگ هـای خونی شـده و جریان خـون را بهرت می کند.

بررسـی ۹مطالعه روی ۱۵۷۸۰۹ نفر حاکی از آن اسـت که مرصف بیشـرت 

چاکلـت، تأثیر زیـادی در کاهش خطر بیامری قلبی، سـکته و مرگ دارد.

چندیـن مطالعـه نشـان داده انـد کـه پلی فنل هایـی ماننـد آنچـه در ککـو 

وجـود دارد، بـا بهبـود عملکـرد مغـز و جریـان خـون، خطـر بیامری هـای 

عصبـی را کاهـش می دهـد. فاوانول هـا می تواننـد از سـد خونـی مغـزی 

)BBB( عبـور کـرده و در فعل وانفعـاالت بیوشـیمیایی رشکـت کننـد کـه 

نورون هـا و مولکول هـای مهمـی بـرای عملکـرد مغـز تولیـد می کننـد.

مطالعه  یـی دو هفته  یـی روی ۳۴فـرد مسـن نشـان داد کـه پـس از یـک 

هفتـه، بـا مـرصف ککـوی رسشـار از فانـوال، جریـان خـون بـه مغـز تـا ۸ 

درصـد و پـس از دو هفتـه تـا ۱۰ درصـد افزایـش می یابـد.

مطالعـات دیگـری هـم نشـان می دهنـد کـه مـرصف روزانـٔه فاوانـول ککو 

می توانـد عملکـرد ذهنـی را در افـرادی کـه اختـاالت ذهنـی دارنـد یـا 

ندارنـد، کاهـش بدهـد.

مطالعه  یـی روی مـرصف چاکلت و سـطح اسـرتس در زنان بـاردار حاکی از 

آن اسـت که مرصف بیشـرت چاکلت، با کاهش اسـرتس و حال بهرت فرزند 

در ارتباط اسـت.

مطالعـٔه دیگـری هـم نشـان داده که نوشـیدن ککـوی رسشـار از پلی فنل، 

انسـان را آرام تـر و شـادتر می کنـد. اگرچـه نتایج این مطالعـات امیدبخش 

هسـتند، امـا پیـش از آنکـه نظری قطعـی بدهیم، باید تحقیقات بیشـرتی 

روی خـواص ککـو بـرای حس وحـال و افرسدگـی انجـام شـوند. مسـلام 

مـرصف بیـش از انـدازٔه چاکلـت بـرای قنـد خـون خـوب نیسـت، امـا ککـو 

چنـد اثـر ضددیابتی هـم دارد.

ککـو  فاوانول هـای  کـه  هسـتند  آن  از  حاکـی  آزمایشـگاهی  مطالعـات 

ترشـح  کُنـد کنـد،  را  روده  و جـذب کربوهایـدرات در  می تواننـد هضـم 

انسـولین را بهبود ببخشـد، التهاب را کاهش بدهد و باعث جذب شـکر از 

خـون بـه عضـات شـوند.

بعضی مطالعات نشـان داده اند که مرصف بیشـرت فاوانول ها، مانند آنچه 

در ککـو وجـود دارد، می توانـد منجـر بـه خطـر کمـرت ابتا به دیابـت نوع۲ 

شود.

جالـب اینکـه مرصف ککو، حتی به شـکل چاکلت، می توانـد برای کنرتول 

وزن مفید باشـد. تصور بر این اسـت که ککو می تواند اسـتفاده از انرژی را 

تنظیم کند، اشـتها و التهاب را کاهش و اکسیداسـیون چربی و احسـاس 

سـیری را افزایش بدهد.

مطالعه  یـی نشـان داده افـرادی کـه بیشـرت چاکلـت مـرصف می کننـد، 

 )BMI( نسـبت به کسـانی که کمرت چاکلت می خورند شـاخص تودٔه بدنی

پایین تـری دارنـد؛ علی رغـم اینکـه گـروه اول کالـری و چربی بیشـرتی هم 

می کنند. مـرصف 

روی هم رفتـه، بـه نظر می رسـد ککو و محصوالت رسشـار از ککـو می توانند 

بـرای کاهـش وزن یـا حفـظ وزن مفیـد باشـند، امـا مطالعه های بیشـرتی 

باید انجام شـوند.

مطالعـات روی حیوانـات بـا اسـتفاده از رژیـم غذایـی رسشـار از ککـو یـا 

رسطـان  سـینه،  رسطـان  کاهـش  در  مثبتـی  نتایـج  ککـو،  عصاره هـای 

پانقـراس،  رسطـان پروسـتات،  رسطـان کبـد، رودٔه بـزرگ و همین طـور 

لوکمـی نشـان داده انـد.

مطالعـات روی انسـان ها حاکـی از آن هسـتند که رژیم رسشـار از فاوانول 

بـا کاهـش خطـر رسطـان در ارتبـاط اسـت، اما شـواهد متناقض هسـتند، 

چـون بعضـی آزمایش ها هیـچ فایده  یی ندارد و حتی برخـی از آن ها متوجه 

افزایـش خطر شـده اند.

مطالعـات مختـرص دربارٔه رابطٔه ککو و رسطان روی انسـان ها، حاکی از آن 

هسـتند کـه ککـو می توانـد آنتی اکسـیدان پرقدرتی باشـد و چه بسـا نقش 

مهمی هم در جلوگیری از رسطان ایفا کند، اما تحقیقات بسـیار بیشـرتی 

باید انجام شـوند.

 اسـرتس در بیـن محصـان شـایع اسـت و در صورت 

و جسـمی  عـوارض جانبـی روحـی  بـه  آن  رفـع  عـدم 

می شـود. منجـر 

کـه  دارد  زیـادی  قابـل شناسـایی  عایـم  اسـرتس   •

می توانـد عملکـرد تحصیلـی را تحـت تاثیـر قـرار دهد.

• مکاتـب و دانشـگاه ها بایـد منابـع آنایـن و حضوری 

قـرار  محصـان  اختیـار  در  را  روانـی  صحـت  کمـک 

دهنـد.

• اگـر مکتـب یـا دانشـگاه منابـع مـورد نیـاز شـام را 

نداشـته باشـد، می توانـد شـام را بـه مراکـز خدماتـی 

هدایـت کنـد.

اسـرتس فقط یکی از موانع زیادی اسـت که محصان 

دانشـگاه بـا آن روبـرو می شـوند. اسـرتس کوتاه مـدت 

می توانـد بـه محصـان کمـک کنـد تـا منـره خـود را 

بـاال برنـد، مقاله یـی را ویرایـش کننـد یـا یـک فرصت 

کاری را تعقیـب کننـد بـا ایـن حـال، اگـر اسـرتس در 

طوالنی مـدت برطـرف نشـود، می تواند عـوارض جانبی 

مرض داشـته باشـد.

تحصیلـی  مـدارک  متقاضیـان  از  نیمـی  از  بیـش   

تاثیـر  آنهـا  تحصیـل  روی  بـر  اسـرتس  کـه  گفته انـد 

می توانـد  کنرتول نشـده  اسـرتس  و  اسـت  گذاشـته 

سیسـتم  ضعـف  ماننـد  جسـمی  عـوارض  بـه  منجـر 

شـود. بـدن  ایمنـی 

عـاوه بـر عـوارض جانبـی منفی که اسـرتس بـه همراه 

گـزارش  دیگـری  زمـان  هـر  از  بیـش  دارد، محصـان 

مـدت  طوالنـی  شـکل  بـه  را  اسـرتس  کـه  داده انـد 

می کننـد. احسـاس 

 اگرچـه اکـر این اسـرتس ها اغلب ناشـی از گذراندن 

دوره هـای آموزشـی اسـت، امـا عوامـل دیگـری ماننـد 

فامیـل، دوسـتان و وظیفـه نیـز می تواننـد اسـرتس را 

افزایـش دهنـد و منجـر بـه نتایـج نامطلـوب تحصیلـی 

و فـردی شـوند.

اضطراب یا اسرتس چیست؟

فـرد  احساسـات  بـه  فزیکـی  واکنـش  یـک  اسـرتس 

رویدادهـای  هـم  و  مثبـت  رویدادهـای  هـم  اسـت. 

هنگامـی  شـوند.  اسـرتس  باعـث  می تواننـد  منفـی 

کـه احساسـاتی را تجربـه می کنیـد کـه فشـار روانـی 

را  کورتیـزول  کلیـوی  فـوق  غـده  مـی آورد،  وجـود  بـه 

یـا  »جنـگ  پاسـخ  مسـوول  هورمـون   - می کنـد  آزاد 

گریـز« )یـک واکنـش فیزیولوژیـک اسـت کـه جانوران 

بـه ادراکات شـان نسـبت بـه موقعیت هـای  در پاسـخ 

خطرنـاک، حملـه، یـا فـرار بـرای نجـات خـود نشـان 

اسـت.  می دهنـد( 

می توانـد  واکنـش  ایـن  خطرنـاک،  موقعیـت  یـک  در 

جـان شـام را نجـات دهـد. بـا ایـن حـال، مقـدار زیـاد 

کورتیـزول می توانـد در طوالنی مـدت، تاثیـر منفـی بـر 

شـکر  تنظیـم  و  حافظـه  تشـکیل  متابولیسـم،  میـزان 

خـون داشـته باشـد.

اسرتس می تواند یکی از سه گونه زیر باشد:

اسرتس حاد

اسـرتس  اسـرتس،  حالـت  متداول تریـن  عنـوان  بـه 

حـاد بـه دلیـل عوامـل اسـرتس زای روزمـره ماننـد دیـر 

یـا  یـا مکتـب  بـه وظیفـه  بیـدار شـدن، دیـر رسـیدن 

دریافـت منـره بـد اتفـاق بیفتـد. خوشـبختانه، بیشـرت 

اسـرتس های حـاد بـه رسعـت از بیـن می رونـد و تاثیـر 

ذهنـی یـا جسـمی کمـی دارنـد.

اسرتس حاد اپیزودیک

هامن طـور کـه از نام آن مشـخص اسـت، اسـرتس حاد 

اپیزودیـک زمانـی ایجـاد می شـود کـه کسـی چندیـن 

بـار در یـک دوره طوالنـی دچـار اسـرتس حـاد شـود. 

عایـم رایجـی کـه محصـان تجربـه می کننـد شـامل 

میگـرن و رسدردهـای تنشـی اسـت.

اسرتس حاد مزمن

اسـرتس حـاد مزمـن زمانـی اتفـاق می افتـد که کسـی 

نتوانـد از یـک اسـرتس طوالنی مـدت جلوگیـری کنـد. 

بـه عنـوان مثـال، محصـان در درس هایـی کـه بـرای 

فـارغ تحصیـل شـدن باید بخواننـد، به طـور آکادمیک 

مبـارزه می کننـد.

 ایـن اسـرتس می توانـد منجر بـه افزایـش وزن، کمبود 

خـواب و اضطراب در محصان شـود.

اثرات اسرتس

اسـرتس زا  عوامـل  معـرض  در  افـراد  کـه  هنگامـی 

)محرک هایـی کـه اسـرتس را تحریـک می کننـد( قـرار 

جسـمی،  واکنش هـای  از  مجموعه یـی  می گیرنـد، 

می کننـد.  تجربـه  را  شـناختی  و  رفتـاری  عاطفـی، 

دو نفـر ممکـن اسـت اسـرتس را بـه روش هـای کامـا 

متفاوتـی تجربـه کننـد.

 در ادامـه بـا برخـی از عایمـی کـه در هنگام اسـرتس 

مواجـه می شـوید آشـنا می شـویم.

جسمی

تعریق

بـدن در برابـر رشایط اسـرتس زا با نوع خاصـی از عرق 

واکنـش نشـان می دهد. بیشـرت افراد به احتـامل زیاد 

بـا عرق تولید شـده توسـط غـدد اکریژن کـه در هنگام 

ورزش و آب و هوای گرم ایجاد می شـود، آشـنا هستند. 

بدن انسـان همچنیـن دارای غدد عرق آپوکرین اسـت 

کـه بافاصلـه بـه عوامل اسـرتس زا پاسـخ داده و عرقی 

پـر از پروتئیـن و لیپیـد تولیـد می کنـد. در نتیجه عرق 

تندتـری ترشـح می شـود کـه بـدن تولید کرده اسـت تا 

دیگـران را از خطـر آگاه کنـد و هوشـیاری را افزایـش 

دهد.

افزایش رضبان قلب

وقتـی مغز شـام اپی نفریـن آزاد می کنـد، رضبان قلب 

شـام افزایـش می یابـد و بـدن شـام را بـرای جنـگ یـا 

فـرار آمـاده می کند.

افزایش فشار خون

وقتـی بـا یک وضعیت اسـرتس زا روبرو می شـوید، بدن 

شـام هورمـون ترشـح می کنـد. این ترشـح فشـار خون 

را بـه طـور موقـت بـا باریـک شـدن رگ هـای خونـی و 

کوتاه مـدت  اثـر  ایـن  می دهـد.  افزایـش  قلـب  تپـش 

اسـت و در حـال حـارض هیـچ مدرکـی وجود نـدارد که 

نشـان دهـد اسـرتس می توانـد بـه تنهایـی منجـر بـه 

فشـار خـون طوالنی مـدت شـود.

تنش عضالنی

عصبـی  سیسـتم  اسـرتس  هورمون هـای  وقتـی 

عضـات  می کننـد،  تحریـک  را  شـام  سـمپاتیک 

منقبـض می شـوند. ایـن اتفـاق به ایـن دلیـل می افتد 

کـه عضـات منقبـض شـده در برابـر حملـه مقاومـت 

دارنـد. بیشـرتی 

رسدرد

می توانـد  گـردن  و  شـانه ها  عضـات  انقبـاض 

کنـد. تحریـک  را  تنشـی  رسدردهـای 

دل درد

تغییـرات  و  غذایـی  رژیـم  تغییـرات  عضانـی،  تنـش 

هورمونـی کـه در نتیجـه اسـرتس مزمـن رخ می دهـد، 

می توانـد منجـر بـه شـکم درد شـود.

خستگی

در  غـرق  را  شـام  بـدن  گریـز  یـا  جنـگ  پاسـخ 

موقتـا  می شـود  باعـث  کـه  می کنـد  هورمون هایـی 

هوشـیار باشـید. بـا ایـن حـال، این اثر آهسـته آهسـته 

طوالنـی  مـدت  از  پـس  شـام  بـدن  و  می شـود  کـم 

می شـود. ماندگـی  دچـار  اسـرتس، 

***

عاطفی

خشم

هنگامـی کـه یـک محـرک غریـزه جنـگ یـا گریز شـام 

را تحریـک می کنـد، ممکـن اسـت سـایر محرک هـا را 

نیـز به عنـوان عوامـل اسـرتس زای بالقـوه درک کنید. 

افـراد گاهـی اوقـات بـرای دفـاع از خـود بـا ناامیـدی 

یـا کج خلقـی بـه دیگـران حملـه می کننـد. خسـتگی 

ناشـی از اسـرتس طوالنـی مـدت نیـز می توانـد هـامن 

تاثیـر را داشـته باشـد.

درماندگی

محصانـی کـه در معـرض مـداوم حـوادث، محیط هـا 

و تعهـدات اسـرتس زا هسـتند ممکـن اسـت احسـاس 

کننـد.  اصـاح  را  رشایـط  منی تواننـد  کـه  کننـد 

تحقیقـات انجـام شـده در مـورد خطـرات درماندگـی 

را  حیوانـات  می تـوان  کـه  می دهـد  نشـان  اکتسـابی 

رشطـی کـرد کـه هیـچ کاری نکننـد، حتـی در صـورت 

اسـرتس زا. محرک هـای  از  فـرار  فرصـت  داشـن 

تنهایی

انـزوا و اسـرتس می توانـد به یک چرخه معیـوب تبدیل 

شـود و هـر کـدام از دیگـری تغذیـه کننـد. تحقیقـات 

منترششـده در مجلـه طبـی انگلیـس توصیـف می کند 

کـه چگونـه اسـرتس و انـزوای اجتامعـی بـا افزایـش 

میـزان مـرگ و میـر مرتبـط اسـت.

***

رفتاری

پرخوری یا کم خوری

طـور  بـه  را  اشـتها  می تواننـد  اسـرتس  هورمون هـای 

موقـت متوقـف کننـد. بـا ایـن حـال، طبـق تحقیقـات 

معـرض  در  گرفـن  قـرار  هـاروارد،  طبـی  دانشـکده 

کورتیـزول بـه شـکل طوالنی مـدت می توانـد منجـر بـه 

حـرص و ولـع در مـرصف غـذا شـود. بـه همیـن دلیل، 

بسـیاری از محصـان هفتـه آخـر را بـا چپـس، پیـزا و 

آیـس کریـم جشـن می گیرنـد.

سوءمرصف مواد مخدر یا الکول

اسـرتس  اثـر  از  فـرار  بـرای  اسـت  ممکـن  محصـان 

آورنـد. روی  مخـدر  مـواد  یـا  الکـول  بـه  مزمـن 

کاهش میل جنسی 

از  یکـی  کورتیـزول  بـاال ذکـر شـد،  در  کـه  هامنطـور 

هورمون هایـی اسـت کـه در هنـگام پاسـخ جنـگ یـا 

بـاالی  سـطح  می شـود.  تولیـد  شـام  بـدن  در  گریـز 

کورتیـزول پایـدار می توانـد باعـث کمبود میل جنسـی 

شـود.

عادت های نامناسب خواب 

اسـرتس می توانـد شـام را از خـواب کافـی دور کنـد و 

کیفیـت خـواب را کاهـش دهـد، یـک چرخـه معیـوب 

رشوع می شـود کـه در آن خسـتگی از کمبـود خـواب 

اسـرتس  ایـن  می شـود.  اضافـی  اسـرتس  باعـث 

خوابیدن را دشـوار می کند و باعث می شـود خسـتگی 

بیشـرتی داشـته باشـید.

***

شناختی

از دست دادن حافظه

طبـق مطالعه دانشـگاه آیووا، افزایش سـطح کورتیزول 

بـا بـاال رفن سـن می تواند سـبب از بین رفـن حافظه 

شود. 

ایـن مطالعـه نشـان داد کـه ارتباطی بین سـطح باالی 

کورتیـزول و از دسـت رفـن تدریجـی سـیناپس ها در 

قـرش پیشـین کـه منطقـه مسـوول حافظـه کوتاه مـدت 

اسـت وجـود دارد. کمبـود خـواب همچنیـن می توانـد 

منجـر بـه کاهـش حافظه شـود.

از دست دادن مترکز

اسـرتس می توانـد باعـث یادگیری و مترکـز کوتاه مدت 

در مغز شـود.

دیدگاه منفی

کنـد،  تغذیـه  را  منفـی  دیـدگاه  می توانـد  اسـرتس 

کـه می توانـد بـه نوبـه خـود چرخـه اسـرتس را تغذیـه 

کنـد. کلینیـک مایـو پیشـنهاد می کنـد که ایـن چرخه 

بـا خـود در  مثبـت  بـا متریـن گفتگـوی  را  شـناختی 

بشـکنانید. اسـرتس زا  چالش هـای 

***

اختالالت اسرتس

افرسدگی

افرسدگـی بالینـی بـا عـدم تعادل شـیمیایی مشـخص 

اسـرتس زای  وقایـع  اثـر  در  می توانـد  کـه  می شـود 

زندگـی ایجـاد شـود. هورمون هـای اسـرتس می توانـد 

افـراد را مسـتعد ابتـا بـه افرسدگـی کنـد.

مـردم  اسـرتنرگ  اسـرت  داکـرت   ،MedlinePlus در   

را تشـویق می کنـد کـه اگـر قـادر بـه کنـرتول سـطح 

کمـک  متخصصـان  از  می تواننـد  نیسـتند،  اسـرتس 

بگیرنـد، زیـرا ممکـن اسـت از افرسدگـی بالینـی رنـج 

برنـد.

اختالل اضطراب عمومی

طبـق گفتـه انجمـن صحـت روانـی امریـکا، اختـال 

اضطـراب عمومـی فقـط یکـی از بسـیاری از اختاالت 

اضطرابـی اسـت کـه می تواند بـه دلیل اسـرتس مزمن 

شـود.  ایجاد 

ایـن بیـامری بـا عایـم جسـمی قابـل مشـاهده ماننـد 

تنـش عضانـی و لـرزش مشـخص می شـود.

اختالالت خواب

بـه نظر می رسـد مشـکات خـواب و مسـایل اضطرابی 

به هـم آمیختـه هسـتند. انجمـن اضطـراب و افرسدگی 

خـواب  اختـاالت  کـه  می دهـد  توضیـح  امریـکا 

می توانـد باعـث اختـاالت اضطرابی و بالعکس شـود.

6خواندنی ها
آیا خوردن ککو

 مفید است؟
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اسرتس در محصالن را بشناسیم
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بایدن؛  جو  که  کرده  اعام  سفید  کاخ   

رییس جمهوری امریکا قصد ماقات با کیم جونگ 

اون؛ رهر کوریای شاملی ندارد.

به گزارش یورونیوز، جن ساکی؛ سخنگو و مسوول 

کنفرانس  یک  در جریان  کاخ سفید  اطاع رسانی 

خری اعام کرد که دیدار و گفتگو با رهر کوریای 

جایی  امریکا  رییس جمهوری  برنامه   در  شاملی 

ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رویکرد دیپلامتیک 

جو بایدن در قبال کوریای شاملی، »نشسن با کیم 

جونگ اون« هامن طور که دونالد ترمپ پیش تر به آن 

متایل داشت، جایی خواهد داشت یا خیر، گفت: 

متفاوت  بسیار  ایشان  روی کرد  که  می کنم  »فکر 

است و او قصدی برای انجام این کار ندارد.«

تحریک  آمیز  اقدام های  ادامه  در  شاملی  کوریای 

نوع  یک  گذشته  هفته  غربی،  کشورهای  نگاه  از 

جدیدی از موشک بالستیک تکتیکی با برد کوتاه 

را آزمایش و پرتاب کرد.

کوریای  موشکی  آزمایش  نخستین  که  اقدام  این 

جو  رسیدن  قدرت  به  از  پس  خود  نوع  از  شاملی 

بایدن در امریکا بود با واکنش رسیع و انتقاد تند 

ایاالت متحده همراه شد.

واشنگن پس از پرتاب آزمایشی این موشک 

خواستار نشست اعضای کمیته تحریم های 

شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

کنفرانس  یک  جریان  در  نیز  بایدن،  جو 

خری از رایزنی با متحدان و رشکای ایاالت 

نحوه  درباره  تصمیم گیری  برای  متحده 

برخورد با کوریای شاملی خر داد و ترصیح 

پیانگ  بر  فشارها  لزوم،  صورت  در  که  کرد 

یانگ را افزایش خواهد داد.

آقای بایدن در عین حال راه برای دیپلامسی 

نیز باز گذاشت اما همزمان تهدید کرد که 

و  پیچیده  را  اوضاع  شاملی  کوریای  اگر 

خواهد  روبه رو  پاسخ  هایی  با  کند  دشوارتر 

شد.

به  پاسخ  در  شاملی  کوریای  حال،  همین  در 

تهدید های جو بایدن روز شنبه )7حمل( اعام کرد 

که دولت جدید امریکا نخستین گام بد را برداشته 

است.

پیانگ یانگ معتقد است که بایدن با انتقاد از آنچه 

اهداف  با  موشکی  آزمایش  را  آن  شاملی  کوریای 

دفاعی می خواند »خصومت عمیق« خود را آشکار 

کرده است.

با هدف مهار و  با این همه، دونالد ترمپ پیش تر 

برچیدن زرادخانه هسته یی کوریای شاملی، روابط 

دوستانۀ با رهر این کشور برقرار کرد؛ وی جدا از 

نامه پراکنی های متعدد، سه بار با کیم جونگ اون از 

نزدیک ماقات کرد اما روابط این دو رهر سیاسی 

پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوباره تیره شد.

ایاالت  زمانی که  تا  کرد،  تاکید  شاملی  کوریای 

کنار  را  خود  خصامنه«  »سیاست های  متحده 

امتی  برنامه  خصوص  در  بیشرتی  تعامل  نگذارد، 

نشان نخواهد داد.

پولیس  شووین  درک  محکمه  جلسه  نخستین   

سفیدپوستی  که در ماه می سال2020 با قراردادن 

او  مرگ  باعث  فلوید  جورج  گردن  روی  خود  زانوی 

مینیاپولیس  شهر  در  )9حمل(  دوشنبه  روز  شد، 

ایالت مینه سوتای امریکا برگزار شد.

به  که  محکمه  این  جریان  یورونیوز،  گزارش  به 

صورت زنده برای امریکایی ها نرش می شد، سخنان 

نفر)دو  سه  شهادت  نیز  و  مدافع  وکای  سارنوال، 

نفر از رهگذران حارض در صحنه و یکی از همکاران 

درک شووین در مرکز کنرتول پولیس( شنیده شد.

سه  از  پس  که  محکمه  این  منصفه  هیات  اعضای 

به دالیل  درنهایت  شدند،  انتخاب  کشمکش  هفته 

امنیتی در جریان جلسه رسیدگی به این پرونده از 

انظار پنهان ماندند و اطاعاتی درباره هویت آن ها 

نیز منترش نشد.

اعام  این جلسه  در  پرونده  سارنوال  بلکول،   جری 

ارتکاب  جریان  در  ۴۵ساله  شووین  درک  که  کرد 

از  غیرمنطقی  و  از حد  بیش  »استفاده  با  قتل،  این 

عنوان  به  وظیفه  انجام  برای  را  خود  سوگند  زور« 

این  است.  کرده  »خیانت«  و  شکسته  پولیس  یک 

را  شووین  درک  وکیل  اعرتاض  سارنوال  سخن 

هامن  »دقیقا  موکلش  که  گفت  او  داشت.  پی  در 

انجام داده که در جریان ۱۹سال فعالیت  کاری را 

مسلکی اش در پولیس آموزش دیده است.«

آزمونی برای محک دموکراسی

شووین  درک  حادثه(  )روز   2020 سال  25می  در 

فلوید  از همکارانش سعی داشتند جورج  نفر  و سه 

۴۶ساله، شهروند افریقایی تبار امریکا را که مظنون 

برای  تقلبی  ۲۰دالری  بانکنوت  یک  از  استفاده  به 

فلوید  اما جورج  کنند؛  بازداشت  بود،  خرید سگرت 

حارض نشد سوار موتر پولیس شود و به همین دلیل، 

دست بند  او  به  و  خواباندند  زمین  روی  را  او  آن ها 

زدند.

برای بازداشت او، درک شووین مدت ۹ دقیقه و ۲۹ 

ثانیه زانوی خود را روی گردن جورج فلوید گذاشت؛ 

زمانی که از نظر سارنوال بسیار طوالنی بود. آخرین 

سخنان جورج فلوید در این ویدیو، فریاد میلیون ها 

معرتض به نژادپرستی شد که برای چندین هفته در 

امریکا، آسیا و اروپا به خیابان ها آمدند.

 به گزارش رسانه های امریکایی، از نظر بسیاری از 

متاشاگر  زنده  به صورت  که  کشور  این  شهروندان 

از  فراتر  بسیار  موضوعی  بودند،  دوشنبه  روز  جلسۀ 

سیاسی  جناح  یک  دیدگاه  یا  پولیس  یک  محاکمۀ 

محکمه  این  آن ها،  از  بسیاری  نظر  به  بود.  مطرح 

و  کشور  این  در  دموکراسی«  »محک  برای  آزمونی 

مبارزه با »بی عدالتی های نژادی« در امریکا بود.

یک  »این  گفت:  فلوید  خانواده  وکیل  کرامپ،  بن 

همه پرسی در مسیری است که امریکا در تاش برای 

برابری و عدالت برای همه طی کرده است.«

بایدن،  جو  که  کرده  اعام  نیز  سفید  کاخ  حتی 

با  را  ایاالت متحده مباحث محکمه  رییس جمهوری 

دقت پی گیری می کند.

شارپتون،  ال  محکمه،  این  برگزاری  با  همزمان   

از  گروهی  همراه  به  مدنی  حقوق  فعال  و  کشیش 

از  در خارج  به مدت ۹دقیقه  فلوید  نزدیکان جورج 

محکمه زانو زده و سکوت کردند. او نیز اعام کرد: 

اما  نشسته،  متهم  جایگاه  در  شووین  درک  »اگرچه 

این امریکاست که در حال محاکمه شدن است.« 

افرسان  علیه  قضایی  پرونده های  طرح  امریکا  در 

ندرت  به  نیز  درنهایت  و  است  نادر  بسیار  پولیس 

انتظار  می شود.  صادر  آن ها  محکومیت  در  حکمی 

می رود که رای هیات منصفه در اواخر ماه اپریل یا 

اوایل ماه می اعام شود.

 هم زمان با تداوم اعرتاضات در میامنار، گزارش ها 

می رساند که با ادامه درگیری نیروهای امنیتی این 

500نفر  مرز  از  کشته ها  شامر  معرتضان،  با  کشور 

عبور کرده است.

به گزارش بی بی سی، با ادامه درگیری میان معرتضان 

کشته های  تعداد  میامنار،  در  امنیتی  نیروهای  و 

غیرنظامی حداقل به 510نفر رسیده است.

طبق این گزارش ها، هزاران نفر روز شنبه )7حمل( 

در  کشور،  این  در  نظامی  کودتای  به  اعرتاض  در 

جاده ها برآمدند.

روز  میامنار  در  سیاسی  زندانیان  به  کمک  انجمن 

۱۴نفر  حداقل  کشته شدن  از  )9حمل(  دوشنبه 

دیگر خر داد. این گروه اعام کرده که هشت نفر در 

پایتخت سابق  یانگون،  دانگون، حومه جنوبی شهر 

کشته شدند.

ویدیویی،  کلیپ  یک  و  شاهدان  اظهارات  بر  بنا 

پاک سازی  برای  دانگون  در  امنیتی  نیروهای 

کالیر  با  ساح  یک  از  ریگ،  بوجی های  موانع 

یک  می رسد  نظر  به  که  کردند  استفاده  سنگین تر 

نارنجک انداز بوده باشد. با این حال، ایاالت متحده 

و  توصیف  »منزجرکننده«  را  غیرنظامیان  کشتار 

است.  کرده  محکوم  قویا  را  امنیتی  نیروهای  اقدام 

از  نیز  متحد،   ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 

فرماندهان ارتش میامنار خواست تا جلوی کشتار و 

رسکوب تظاهرات را بگیرند.

تلویزیون دولتی میامنار افزوده که نیروهای امنیتی 

کردن  پراکنده  برای  شورش«  ضد  »ساح های  از 

خراب کاری  حال  در  که  خشن«  »تروریست های 

بودند، استفاده کردند.

یکی از فعاالن دانشجویی به خرگزاری رویرتز گفت 

که دو نفر نیز در تیراندازی در شهر مرکزی مینگین 

کشته شدند. از سوی دیگر، »کمیته اعتصاب عمومی 

سازمان دهنده  اصلی  گروه های  از  یکی  ملیت ها« 

اعرتاضات جاری، در نامه یی رسگشاده در فیسبوک 

از شبه نظامیان اقلیت قومی میامنار خواست که به 

افرادی که در برابر »ظلم« ارتش ایستاده اند، کمک 

کنند. این گروه گفت: »الزم است سازمان های مسلح 

قومی به طور دسته جمعی از مردم محافظت كنند.«

که  سال هاست  میامنار  قومی  اقلیت  نظامیان  شبه 

با دولت مرکزی جنگیده اند. بسیاری از این گروه ها 

در  اما  بودند  پذیرفته  را  آتش بس  که  است  مدتی 

در  ارتش  و  گروه ها  این  از  برخی  بین  اخیر  روزهای 

بخش های رشقی و شامل رشق میامنار درگیری هایی 

رخ داده است. در تعطیات آخر هفته در نزدیکی مرز 

تایلند بین ارتش و شبه نظامیان موسوم به »اتحادیه 

ملی کارن« درگیری شدیدی اتفاق افتاد.

به  این شبه نظامیان  گفته می شود که در پی حمله 

یک پایگاه اردو و کشته شدن ۱۰نفر، جت های ارتش 

منطقه این نیروها را مبباران کردند که منجر به فرار 

حداقل ۳۰۰۰هزار روستایی به تایلند شد.

حدود  که  این  بر  مبنی  گزارش ها  تایلند  مقام های 

میامنار  به  بازگشت  به  مجبور  را  پناهجو  ۲هزار 

در  محلی  مقام  یک  هرچند  می کنند،  رد  کرده اند، 

که  است  این  دولت  سیاست  این  که  گفت  تایلند 

ارتش تایلند جلوی عبور پناهجویان را از مرز بگیرد و 

مانع دسرتسی گروه های امدادرسان خارجی به آن ها 

شود.

بایدن قصد مالقات با رهرب کوریای شاملی ندارد

قاتل جورج فلوید در محکمه؛ 
آزمونی برای محک دموکراسی در امریکا

معرتضان میامنار از سازمان های مسلح قومی خواستار کمک شدند
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حوثی ها مسوول حمله به میدان هوایی 
عدن شناخته شدند

خواست دیدبان حقوق بشر از قطر: 
قانون قیمومیت مرد بر زن را لغو کنید

 خرگزاری رویرتز به نقل از دو منبع دیپلامتیک در گزارشی افزوده که 

در  حوثی ها  که  می دهند  نشان  بین املللی  کارشناسان  تحقیقات 

30دسامر سال2020 میادی بر میدان هوایی عدن حمله کرده اند.

به گزارش العربیه، دو منبع دیپلامتیک، روز دوشنبه)9حمل( اعام کردند: 

تحقیقاتی که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد انجام شده، به این 

نتیجه رسیده اند که حوثی ها مسوول حمله 30دسامر گذشته به میدان 

هوایی عدن هستند.

در جریان این حمله که هم زمان با ورود اعضای دولت جدید یمن به میدان 

هوایی عدن صورت گرفت، دست کم 22 نفر کشته شدند.

دو دیپلامت به خرگزاری »رویرتز« گفته اند که کارشناسان بین املللی 

گزارش خود را طی رایزنی هایی غیرعلنی در روز جمعه هفته گذشته به 

کمیته سازمان ملل متحد که مسوولیت نظارت بر تحریم های مربوط به 

یمن را بر عهده دارد، ارایه کردند.

به حساسیت موضوع خواستند  نظر  آگاه که  این دو دیپلامت  به گفته 

نام شان فاش نشود، روسیه اما مانع از انتشار گسرتده این گزارش شده 

گزارش  نتایج  گسرتده  انتشار  از  مسکو  مامنعت  دلیل  تاکنون   است. 

مشخص نشده و منایندگی دیپلامتیک روسیه در سازمان ملل  متحد نیز به 

درخواست ها برای روشن شدن این موضوع پاسخی نداده  است.

گفتنی است، فرودگاه عدن در 30دسامر2020، هنگام ورود هواپیامی 

حامل اعضای هیات دولت قانونی یمن به آن، هدف حمله تروریستی قرار 

گرفت.

هرچند همه رسنشینان هواپیامی مسافربری در میدان هوایی عدن از 

حادثه نجات یافتند، در این حمله تروریستی اما 22 نفر کشته و نزدیک 

به 110نفر دیگر مجروح شدند که از جمله آن ها مسووالنی در دولت یمن، 

اصحاب رسانه ها، کارکنان میدان هوایی و مسافرانی بودند که در انتظار 

پرواز به قاهره بودند. در این حمله تروریستی میدان هوایی عدن با 3فیر 

راکت هدف قرار گرفته که یکی از آن ها در سالون اصلی میدان هوایی 

منفجر شد و دیگری به باند میدان هوایی اصابت کرده و سومی به محلی که 

برای برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رییس دولت یمن در نظر گرفته شده 

بود، اصابت کرد. به دنبال این رویداد، معین عبدامللک نخست وزیر یمن، 

مجددا حوثی ها را مسوول این حمله خونین دانست. گروه شبه نظامی 

حوثی مورد حامیت ایران اما مسوولیت خود در این حمله را تکذیب کردند.

***

 دیدبان حقوق برش سازمان ملل  متحد از دولت قطر خواست که قانون 

قیمومیت مرد بر زن را لغو کند. ه گزارش ایران  انرتنشنل، دیدبان حقوق برش 

روز دوشنبه )9حمل( اعام کرد که این قانون مانع تصمیم گیری مستقل 

زنان در مسایلی مانند ازدواج، سفر و دسرتسی به خدمات صحی باروری 

می شود.

بر اساس اعام دیدبان حقوق برش سازمان ملل  متحد، قطر در رعایت برخی 

حقوق زنان از جمله تحصیل و حامیت اجتامعی پیشگام بود اما حاال از نظر 

همسایگان خود در منطقه عقب افتاده است.

عربستان سعودی، دو سال پیش)2019( قانون رضورت اجازه قیم مرد برای 

سفر زنان را لغو کرد. در واکنش به این خواست دیدبان حقوق برش سازمان 

ملل  متحد، دفرت ارتباطات دولت قطر با نرش بیانیه یی افزوده است:»دولت 

به اجرا، معرفی و گسرتش سیاست هایی که آزادی عمل و تصمیم گیری زنان 

را تامین کند، ادامه می دهد.« کمیته املپیک قطر نیز اعام کرده که مساله 

برابری جنسیتی را بررسی و بازبینی می کند.

طبق قوانین قطر، زنان مجرد زیر ۲۵سال برای سفر به خارج از کشور به 

را در  یا پدر می توانند سفر زن  نیاز دارند. همچنان شوهر  اجازه قیم مرد 

هر سنی ممنوع کنند. سال گذشته، قطر به زنان اجازه داد بدون کسب 

اجازه قیم مرد گواهی نامه رانندگی بگیرند، اما زنان برای ازدواج مانند سایر 

کشورهای منطقه به اجازه قیم مرد نیاز دارند.

در گزارش دید بان حقوق برش آمده که زنان قطری منی توانند قیم اصلی 

فرزندان شان باشند حتی اگر حضانت قانونی داشته باشند.
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سری آ مقصدهای احتمالی آگوئرو پس از جدایی
  منچسرتسیتی روز گذشته رسام اعالم کرد که رسخیو آگوئرو در تابستان این تیم را ترک خواهد کرد و اکنون شایعاتی مبنی بر پیوسنت مهاجم 

آرجنتاینی به رسی آ به گوش می رسد.
رسخیو آگوئروی ۳۲ساله در تابستان پیش رو و پس از به پایان رسیدن قراردادش با سیتیزن ها ورزشگاه اتحاد را ترک خواهد کرد.

او در تابستان سال ۲۰۱۱به سیتی پیوست و بالفاصله در نخستین بازی که برای این تیم در پیروزی ۴-۰خانگی برابر سوانسی به میدان رفت با دو 
گل و یک پاس گل در طول ۳۰دقیقه  یی که در بازی بود، تاثیرگذار ظاهر شد تا نشان دهد که در ادامه قرار است چگونه بدرخشد.

طبق گزارش های منترش شده در اسپانیا، غول های رسی آ،PSG   و بارسلونا به همین زودی مذاکره برای امضای قرارداد با آگوئرو را آغاز کرده اند.
گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که آگوئرو در کنار مویزه کین از اولویت های یوونتوس در بازار نقل و انتقاالت هستند.

گزارش ویژه

 
اسداهلل زائری، ضمن خوش بینی ها نسبت 

به نشست ترکیه، در عین حال خاطرنشان 
ساخت که تاریکی ها و گره کور در 

جنگ افغانستان وجود خواهد داشت و 
نباید خیلی  زود زوق زده شد که نتیجه 

زودهنگام داشته باشد.
او همچنان تصریح کرد که نشست 

ترکیه در کوتاه مدت، وضعیت افغانستان 
را تغییر نخواهد داشت؛ به این معنا، 

طرح ها و دیدگاه های جناح ها متفاوت 
است که جمع بندی آن زمان می برد اما 

در کوتاه مدت آن چه را مردم نیاز دارند 
که همان برقراری آتش بس و کاهش 

خشونت است، محقق نخواهد شد.

در گفتگو با آگاهان مطرح شد:

از نشست ترکیه، انتظار بهبودی اوضاع می رود؟

سیدمهدی حسینی

 زملی خلیل زاد؛ فرستاده ویژۀ امریکا 

برای صلح افغانستان در آستانۀ برگزاری 

این  رفت.  ترکیه  به  استانبول،  نشست 

سفر که روز شنبه )7حمل( انجام شد، او 

جناح های  متامی  تا  کرد  خواهد  تاش 

درگیر جنگ افغانستان را به تقویت روند 

مذکرات صلح تشویق کند.

امریکا،  خارجه  وزارت  اعامیه  طبق 

خلیل زاد با مقام های ترکی در خصوص 

پیرامون  گفتگوها  برای  آمادگی ها 

بتواند  که  سیاسی  تفاهم  یک  برقراری 

منجر به برقراری آتش بس و صلح پایدار 

شود، تاش خواهد کرد.

و  امریکا  ابتکار  به  استانبول  نشست 

ماه  در  متحد  ملل   سازمان  میزبانی 

فروری برگزار خواهد شد که این نشست 

یک قدم اساسی برای تدوین نقشه راه 

برای صلح افغانستان پنداشته می شود.

شامر زیادی از کشورهای جهانی به ویژه 

نیز کشورهای  و  اروپا  اتحادیه  بریتانیا،  فرانسه، 

منطقه یی از برگزاری این نشست در مورد روشن 

این  منودند.  استقبال  افغانستان  مساله  شدن 

نشست  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  کشورها 

ترکیه منجر به رسعت بخشیدن روند دوحه و آغاز 

آتش بس در افغانستان شود.

شورای  رییس  عبدالله  عبدالله  هم،  سویی  از 

ترکیه  نشست  برگزاری  ملی،  مصالحه  عالی 

این نشست  ورزیده که  تاکید  و  را مهم خوانده 

رسنوشت افغانستان را رقم خواهد زد.

او با بیان این که دولت افغانستان با آمادگی در 

می رود،  نشست  این  به  مذاکره  محتوای  مورد 

رییس جمهور  که  گفت 

برگزاری  طرح  غنی 

را  زودهنگام  انتخابات 

ارایه  نشست  این  در 

خواهد کرد و در صورت 

توافق طالبان، گام هایی 

طرح  این  تطبیق  برای 

اما  می شود،  برداشته 

چقدر  طالبان  این که 

سوال  دارند،  آمادگی 

بزرگی است.

امور  آگاهان  از  شامری 

معتقدند که طرح و یا هم 

نقشه راهی را که ایاالت 

تنظیم  و  ترتیب  متحده 

رهران  به  را  آن  کرده، 

افغانستان  سیاسی 

منایندگی های  و 

منطقه  کشورهای 

خلیل زاد  آقای  و  سپرده 

این  حامیت  جلب  برای 

طرح، مرصوف البی های 

آستانه  در  همین خاطر  به  است،  منطقه یی 

نشست استانبول به ترکیه رفته است.

علی اکر جمشیدی؛ عضو مجلس منایندگان به 

روزنامه راه مدنیت افزود: آجندای اصلی نشست 

ترکیه هامن طرحی است که ایاالت متحده روی 

دست گرفته است؛ هرچند، آدرس های دیگری 

سیاسی،  احزاب  و  افغانستان  حکومت  مثل 

کشور  این  سیاسی  آینده  برای  را  طرح هایی 

این طرح ها لحاظ نخواهد  ترتیب کرده اند ولی 

شد:

بر  تصمیم  احتامال  ترکیه  به  خلیل زاد  رفن  »با 

ترکیه گرفته  آمادگی الزم در  این است که یک 

مطرح  هم  ترکی  مقام های  با  مواردی  و  شود 

گردد؛ با توجه به این که آقای خلیل زاد، رهران 

سیاسی افغانستان و رسان کشورهای منطقه یی 

انجام  نشست هایی  طالبان  گروه  منایندگان  با 

کرده  را  خود  البی های  )خلیل زاد(  او  و  داده 

کرده  جمع  هم  را  موافق  و  مخالف  نظریات  و 

دعوت  کسانی  چه  و  گردد  مدیریت  چگونه  که 

شوند.«

نشست  برگزاری  منایندگان،  مجلس  عضو  این 

ترکیه را ترمیم کننده نواقص روند دوحه می داند؛ 

داشت،  جریان  قطر  در  که  گفتگوهایی   زیرا 

نقش  جمله  از  داشت  زیادی  خالی گاه های 

ایرانی ها  روس ها، 

به شدت  هندی ها  و 

به نظر  کم رنگ 

البته  که  می رسید 

این نواقص تا حدود 

مسکو  نشست  در 

با  و  گردید  رفع 

اکنون   وجود،  این 

می شود  احساس 

که اجامع منطقه یی 

مورد حل  در  نسبی 

افغانستان  معضل 

شکل گرفته است.

مردم  هرچند، 

از  افغانستان 

نشست ترکیه انتظار 

و  آتش بس  تامین 

پایدار  صلح  تامین 

را دارند، اما با توجه 

منافع  تضاد  به 

کشورهای  از  برخی 

منطقه، ممکن است 

در  ثبات  و  امنیت 

کشور باز هم برقرار نشود. 

براین  منایندگان  مجلس  اعضای  حال،  این  با 

باورند که هرچند ایران و امریکا مخالفت هایی با 

هم دارند، ولی در خصوص افغانستان، آن ها به 

نتیجه خواهند رسید.

به  اشاره  با  همچنان  جمشیدی  علی اکر 

چگونگی برگزاری بن اول، تاکید کرد که در این 

نشست هم امریکا و ایران تضاد منافع داشتند 

نتیجه  در  اول  بن  نشست  در  راحتی،  به  ولی 

مذاکرات رسی با امریکایی ها تفاهم کردند و بر 

افغانستان  این تفاهم، تاهنوز در داخل  مبنای 

وجود  به  ایران  و  امریکا  بین  تکری  هیچ گونه 

نیامده است.

دانشگاه،  استادان  از  شامری  هم،  سوی  از 

نشست ترکیه را نسخه کامل تری از روند دوحه 

می دانند. 

اسدالله زائری؛ استاد دانشگاه در این رابطه به 

روزنامه راه مدنیت می گوید: با توجه به کاستی ها 

و خاهایی که در فارمت قطر وجود داشت، این 

نشست )ترکیه( می تواند نواقص دوحه را برطرف 

چشم انداز  یا  جدید  روند  می تواند  نیز  و  کند 

جدیدی را در مسیر پروسه صلح بگشاید:

»از این لحاظ به نظر می رسد که میزبان نشست 

سازمان  عنوان  به  ملل  متحد،  سازمان  ترکیه 

بی طرف هامهنگی های الزم را میان طرف های 

قضیه افغانستان ایجاد کند.«

دوحه  روند  در  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 

حضور  مختلف  بازیگران  و  کشورها  یک سو  از 

با  خلیل زاد  آقای  دیگر،  سوی  از  و  نداشتند 

رفت وآمدهای خود از فضای منطقه یی در تقویت 

روند دوحه استفاده نکرد و بنابراین، این خا با 

اشرتاک طیف های مختلف داخلی و خارجی در 

نشست ترکیه تکمیل خواهد شد.

به  نسبت  خوش بینی ها  ضمن  زائری،  اسدالله 

نشست ترکیه، در عین حال خاطرنشان ساخت 

افغانستان  جنگ  در  کور  گره  و  تاریکی ها  که 

وجود خواهد داشت و نباید خیلی  زود زوق زده 

شد که نتیجه زودهنگام داشته باشد.

در  ترکیه  نشست  که  کرد  ترصیح  همچنان  او 

کوتاه مدت، وضعیت افغانستان را تغییر نخواهد 

دیدگاه های  و  طرح ها  معنا،  این  به  داشت؛ 

زمان  آن  جمع بندی  که  است  متفاوت  جناح ها 

می برد اما در کوتاه مدت آن چه را مردم نیاز دارند 

خشونت  کاهش  و  آتش بس  برقراری  هامن  که 

است، محقق نخواهد شد.

میزبانی  به  ترکیه  نشست  برگزاری  هرچند، 

بسیاری  خوش بینی   با  ملل  متحد،  سازمان 

داخل  در  کامکان  نگرانی ها  ولی  شده،  همراه 

افغانستان از متشنج شدن اوضاع در افغانستان 

پابرجاست.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی در این اواخر 

ابراز نگرانی کرد که اگر نیروهای خارجی پیش از 

تامین صلح بیرون شوند، خطر وقوع جنگ های 

داخلی در کشور وجود دارد.

بار  اخیر خود،  اظهارات  در  ملی  امنیت  مشاور 

فرصت  از  که  خواست  طالبان  جانب  از  دیگر 

پیش آمده برای تامین صلح استفاده کنند و از 

جنگ های خامنان سوز و تبدیل شدن افغانستان 

به النه گروه های تروریستی جلوگیری کنند.

ارشف غني

ټاکنو رسه دې واک ولېږديږي او نړیواله

ټولنه دې څار وکړي 

افغــان ولســمرش محمــد ارشف غنــي د سې شــنبې پــه ورځ د اســیا 

زړه-اســتانبول بهیــر غونــډه کــې وویــل، ســوله یــې هیلــه نــه بلکې 

یــو مهــم رضورت دی، خــو پــه دا مهــال یــې یــو ځــل بیــا د واک 

لېــږد لپــاره پــر ټاکنــو ټینــګار وکــړ.

د هغــه پــه خــره، هغــه ټاکنــې چــې د ســولې خــرو پایلــه کــې تر 

رسه کېــږي بایــد د اســايس قانــون رسه ســمې، رسارسي، عادالنــه 

او روڼــې وي او نړیوالــه ټولنــه یــې هــم وڅــاري.

د ولســمرش غنــي د قانــوين واک څلــور کلونــه پاتــې دي، خــو څــه 

مهــال مخکــې یــې وویــل، وارمخکــې ټاکنــو تــه تیــار دی.

ــتازي  ــب اس ــره طال ــه تې ــرې پ ــی څې ــې سیاس ــږي ځین ــل کې وی

ــي  ــال حکومت ــدل او لنډمه ــرې کې ــه واک ل ــي ل ــمرش غن د ولس

غــواړي، خــو پخپلــه غنــي بیــا بیــا لــه دې طرحــې رسه مخالفــت 

کــړی او وايــي، چــې ژونــدی وي، د داســې حکومــت اجــازه بــه ور 

نــه کــړي.

ولســمرش غنــي پــر عمومــي اوربنــد هــم ټینــګار وکــړ او ویــې ویــل 

نړیــوال بنســټونه دې دا اوربنــد وڅــاري.

هغــه د اســیا زړه- اســتانبول بهیــر غونــډې لــه ګډونوالــو او نړیوالې 

ــاره هڅــې  ټولنــې مننــه وکــړه چــې د افغــان ســولې او ټیــکاو لپ

کــوي:

ــو  ــیمې د ټول ــتان د س ــن افغانس ــره، ټیکاوم ــه خ ــمرش پ د ولس

ــه دی. ــه ګټ ــو پ هېوادون

د تاجکســتان ولســمرش امــام علــی رحــامن غونــډې تــه وینــا کــې 

وویــل، افغــان کشــاله پوځــي حــل نــه لــري او د افغان ســولې بهیر 

کــې د امنیــت او ســولې لپــاره د افغــان حکومــت د هڅــو هرکلــی 

کوي.

ــۍ  ــتان کورن ــته د تاجکس ــدو وروس ــه پرځې ــوروي ل ــوړي د ش نوم

جګــړې تــه پــه اشــاره وویــل، چــې تاجکســتان کــې د پخاینــې 

بهیــر کــې د هغــه وخــت افغــان حکومــت هلــې ځلــې وکــړې او د 

تاجکســتان د ښــکېلو لــورو ترمنــځ د ســولې اولنــۍ خــرې کابــل 

کــې وشــوې.

»پــه دې ســبب مــوږ شــپه ورځ د افغــان ســولې بهیــر خــرو فکــر 

کــې یــو، هیلــه یــې لــرو او څــه مــو چــې لــه وســه کېــږي مرســته 

ور رسه کــوو، چــې افغــان وروڼــه ســوله کــې ژونــد وکــړي او خپــل 

هېــواد ابــاد کــړي.«

نومــوړي د اســیا زړه- اســتانبول بهیــر لــه غــړو او ګډونوالــو هیلــه 

ــان ســولې بهیــر کــې بــې غرضــه همــکاري  وکــړه چــې د افغ

وکــړي.د اســیا زړ-اســتانبول بهیــر نهه ناســته پــرون د تاجکســتان 

پازمېنــه دوشــنبه کــې پیــل شــوه.

د افغانســتان بهرنیــو چــارو وزارت وايــي، دې غونــډه کــې د افغــان 

ــامع  ــزې اج ــیمه یی ــاره د س ــولې لپ ــان س ــډا د افغ ــت اجن حکوم

TPO،ــه ــاوړي کــول دي.عکــس رسچین پی

ــو  ــیمې هېوادون ــره د س ــوله رسبې ــان س ــر افغ ــې پ ــډه ک دې غون

ســیايس، اقتصــادي او امنیتــي همــکارۍ پــر پراختیــا هــم خرې 

کېــږي.

ولســمرش غنــي هــم خپلــو خــرو کــې هیلــه وکــړه چــې د 

افغانســتان او تاجکســتان ترمنــځ پولــې د پرانیســتو او همــکارۍ 

ــل  ــز وص ــیمه یی ــاالله د س ــې يش: »انش ــدې بدل ــه بان ــو بېلګ پول

لپــاره بــه زمــوږ ګــډې طرحــې د ټولــو د پرمختــګ او د ســیمې د 

ــبب يش.« ــۍ س ــو د ارام خلک

دې غونــډه کــې د تاجکســتان ولســمرش امــام عيل رحــامن وویل، 

هڅــه کــوي لــه افغانســتان رسه اقتصــادي او ســوداګریز اړیکــي د 

ګــډو رسحــدي ســیمو پــه ګــډون نــورې لــوړ کــړي.

TFM،د اسیا زړهـ  استانبول بهیر عکس رسچینه

ــر  ــوي کال د نوم ــر د ۲۰۱۱م عیس ــتانبول به ــیا زړه - اس د اس

پــر ۲ د ترکیــې اســتانبول کــې د افغانســتان او ترکیــې پــه نوښــت 

جــوړ شــو.

د دې بهیــر یــوه موخــه پــه افغانســتان کــې ســوله او د دغــه هېــواد 

لــه څنګلوریــو ګاوندیانــو رسه اړیکــي دي، چــې پکــې د ترهګــرۍ، 

نشــه يي توکــو، بــې وزلــۍ او تونــدالرۍ لــه منځــه وړلــو لپــاره الرې 

چــارې لټــول کېږي.

د دې بهیــر امتــه ناســته پــه ۲۰۱۹کال کــې د ترکیــې پــه 

اســتانبول ښــار کــې وشــوه، خــو د کورونــا لــه املــه یــې تېــر کال 

ــوه. ــه ش ــډه ون غون

دغــه بهیــر د ســیمې او نړۍ ۱۵ غــړي او ۱۶ مرســتندوی هېوادونه 

لــري چــې هــر کال یــې پــه دوراين ډول کلنــی کوربتــوب د غــړو 

هېوادونــو لــه لــوري کېــږي.

د دې بهیــر نــور ګډونــوال د ناټــو، ســارک او ملګــرو ملتــو پــه ګډون 

د 12 ســيمه ييزو او نړيوالو موسســو اســتازي دي.

ټاکلې ده د اســیا زړه- اســتانبول بهیر راتلونکې غونډه افغانســتان 

ويش.  کې 

بی بی سی.


