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عــنوانهای مـهم

آیا اقتدارگرایی بزرگترین تهدید
برای دموکراسی است؟
بسـیاری اظهـار داشـتند کـه دونالـد ترمـپ و هوادارانـش اقتدارگـرا
هسـتند و ایـن توضیحـی بـرای حرکـت و روحیهیـی اسـت کـه هنـوز
درگیـر سیاسـتهای امریکاسـت ،امـا معنـی دقیـق ایـن ...
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خشم و عصبانیت را بشناسید
اولین قدم در هنگام بروز عصبانیت
یادگیـری کنترول خشـم بـه تغییر جهت به قرش پیشـین مغز نیـاز دارد که
تنظیمکننـده احساسـات اسـت - .تغییـر جهـت بـه قشر پیشـین مغز شما
مسـتلزم ایـن اسـت که احسـاس خشـم را قبـل از اینکه تحـت تاثیرش ...

باجگیری طالبان از معادن

کاهش 50درصدی تولید سنگ مرمر
حمیدالله ،مسوول یک معدن سنگ گرانیت در شیدایی هرات است .او میگوید که طالبان سالهای زیادی است
که از آنان باج میگیرند .حمیدالله نیز مانند مسووالن معادن در چشت حارض به افشای رقم باج نیست ،اما گفت
که طالبان 10درصد از درآمد ناخالص قراردادها با معادن را خواهان هستند .او به روزنامه راه مدنیت گفت« :طالب
10فیصد خود را میگیرد به هرجا که کار کنی؛ 10فیصد عواید ناخالص را از مجموع قرارداد میگیرد نه از عواید».
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ازابتذالگریزینیست،
اگربخواهیمدموکراتباشیم

تعریـف ابتـذال کاری اسـت سـهل و ممتنـع .از سـویی
همـه میداننـد که آنچه در سـلیقه سـطوح بـاال منیگنجد
و عـوام بـه آن دسـت مییازنـد ،مبتـذل اسـت و از سـویی
دیگـر ،نفـس ایـن متایـز واجد ارزشگـذاری ماهوی اسـت
کـه مصادیـق آن را بهدشـواری میکشـاند...
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دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

کمیته مصونیت خربنگاران:
وزارت داخله از نرش اخبار نادرست
خودداری کند
2

نگرانی سازمان دیدبان حقوق برش
از بدرفتاری طالبان با زندانیان
2

عقبنشینیامریکاازافغانستان
جنگ را تشدید خواهد کرد
2

نشست ترکیه ترشیفاتی خواهد بود،
5

نه فیصلهساز
2

چالشهای کنفرانس مسکو
3

حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش

الف ،مهاجران قانونی :مطابق بررس یهای
گزارشگر ویژۀ حقوق برش مهاجران هیچ
مفهوم کلی یا عمومی از واژه مهاجر که مورد
پذیرش حقوق نیز باشد ،در حقوق بی نامللل
وجود ندارد .وی پیشنهاد م یکند که باید
تعریفی جامع از مهاجران ارایه گردد .در هر
حال ،تعاریف کلی که از مهاجر وجود دارد که
در مباحث قبلی تذکر یافت ،م یتواند
تاحدودی راهگشای بحث باشد.
مهاجرانـی کـه بـا مـدارک و مجـوز قانونـی در
کشـوری اقامت دارنـد ،مهاجر مجـاز یا قانونی
نامیـده م یشـوند .ایـن گـروه شـامل افـرادی
هسـتند که بـا رعایت مقررات قانونی کشـور و
هـم رشوط ورود ماننـد مـدت اقامـت و ...
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عقبنشینی امریکا از افغانستان جنگ را تشدید خواهد کرد

به گفتۀ دو فرمانده ارشد امریکایی ،در صورت ترک افغانستان،جنگ به شدت تشدید خواهد شد و طالبان میتوانند شهرهای بزرگ را تهدید کنند ،مگر اینکه فشار دیپلامتیک دولت بایدن
برای پایان دادن به درگیری ۲۰ساله نتیجه دهد .جرنال کنت مک کنزی در مصاحبهیی اظهار داشت :اگر ما عقبنشینی کنیم و هیچ توافقی با طالبان انجام نشود ،من فکر میکنم که دولت
افغانستان درگیرجنگی بسیار سخت با طالبان برای حفظ مالکیت خود خواهد شد .خطر افزایش خشونت در افغانستان میتواند به هرج و مرج عمیقتری منجر شود و برای القاعده امکان تجدید
قوا را فراهم کند.جرنال آستین میلر ،فرمانده ارشد امریکایی در کابل نیز هشدار داد که با عقب نشینی ایاالت متحده ،نیروهای مسلح افغانستان از حامیت حیاتی امریکا به ویژه نیروی هوایی آن
محروم خواهند شد.

بازداشت مسوول جلب و جذب
داعش در ننگرهار

راه مدنیت :مسووالن محلی والیت
ننگرهار تایید میکنند که مسوول جلب و
جذب گروه تروریستی داعش برای ولسوالی
پیچیراگام این والیت بازداشت شده است.
عطاءالله خوگیانی ،سخنگوی والی
ننگرهار ،روز دوشنبه (25حوت) با تایید
این خرب به رسانهها گفت ،نیروهای امنیت
ملی ،مسوول جلب و جذب داعش را از
ناحیۀ چهارم شهرجاللآباد ،مرکز این
والیت بازداشت کردهاند.
سخنگوی والی ننگرهار افزوده که شخص
بازداشتشده ،خان غالم مشهور به
خان قاری مسوول نام دارد و عالوه بر
مسوولیت جلب و جذب داعش در ولسوالی
پیچیراگام ،مسول شبکۀ شهری داعش در
شهر جاللآباد نیز بوده است.
والیت ننگرهار در رشق افغانستان ،طی
چند سال اخیر ،شاهد فعالیتهای
گسرتدۀ گروههای تروریستی به ویژه داعش
بوده است .هرچند نیروهای امنیتی افغان،
هسته این گروه را از والیت ننگرهار از بین
برده اما با آنهم شامری از عنارص گروه
داعش به صورت پنهانی در برخی مناطق
این والیت مرصوف فعالیتهای تروریستی
هستند.

دیدار خلیلزاد و مال برادر
در دوحه
راه مدنیت :زملی خلیلزاد ،فرستاده
ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان ،شام
روز یکشنبه (24حوت) با مالبرادر ،رییس
دفرت طالبان در قطر دیدار کرد .دیدار
خلیلزاد با مالبرادر در حضور شیخ محمد
بن عبدالرحامن آل ثانی ،وزیر خارجۀ قطر و
اعضای هیات مذاکرهکنندۀ طالبان انجام
شده است.
محمدنعیم ،سخنگوی دفرت سیاسی طالبان
در قطر در توییتی نوشت ،در این دیدار
پیرامون تطبیق توافقنامۀ صلح دوحه،
وضعیت جاری در افغانستان و چگونگی
مذاکرات بحث شده است.
با این همه ،زملی خلیلزاد که حدود دوهفته
پیش سفرهای منطقهیی خود را آغاز کرد،
به کابل آمد و طرح حکومت انتقالی صلح را
به رهربان حکومت افغانستان و جریانهای
سیاسی این کشور پیشکش منود.
پس از علنیسازی این طرح ،شورای عالی
مصالحه ملی همراه با رهربان سیاسی
این طرح را در نشستی مورد بررسی قرار
دادهاند .این نشست که روز یکشنبه
برگزار شده بود ،در آن اعضای کمیتۀ
رهربی شورای عالی مصالحه ملی ،معاونین
ریاستجمهوری ،مقامهای بلندپایۀ
حکومتی و شامری از اعضای هیات
مذاکرهکننده دولت اشرتاک داشتند.
عبدالله عبدالله ،رییس شورای عالی
مصالحه ملی در این نشست افزود که در
رابطه به طرح ارایه شده از سوی واشینگنت
و نشستهای منطقهیی و جهانی که در
آینده نزدیک برگزار میشوند ،موضع روشن
و واحدی تعیین شود.
رییس شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد
که آنها از طرح مباحث هراسی ندارند ،اما
موضع و خواست برحق مردم و جمهوری
اسالمی افغانستان باید واضح باشد.
اعضای این نشست گفتهاند که از هر
اقدامی برای تامین صلح در افغانستان
حامیت میکنند و جمهوری اسالمی
افغانستان برای موفقیت صلح پایدار ،ارادۀ
محکم و استوار دارد.
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کمیته مصونیت خربنگاران:
وزارت داخله از نرش اخبار نادرست خودداری کند

راه مدنیت :بهدنبال اظهارات اخیر سخنگوی
وزارت داخله مبنی بر دست داشنت یک رسانۀ
خصوصی در انتقال مواد انفجاری ،اکنون
نهادهای حامی رسانهها از رهربی این وزارت
خواستار وضاحت شدهاند .کمیتۀ مصونیت
خربنگاران پس از ظهر دوشنبه (25حوت) با نرش
اعالمیهیی ،در مورد اظهارات طارق آرین،
سخنگوی وزارت داخله در پیوند به دست داشنت
یک رسانۀ خصوصی در انتقال مواد انفجاری،
خواستار وضاحت شد.
سخنگوی وزارت داخله صبح روز دوشنبه در
توییتی نوشته بود که یافتههای وزارت نشان
میدهد :یک رسانه خصوصی در انتقال مواد
انفجاری دست دارد .او هرچند نامی از این رسانه
نگرفت ،اما در پاسخ به سوال خربنگاران ،نوعیت
این رسانه را تصویری عنوان منود.
طارق آرین ،بار دیگر توییت زد که به زودی در
مورد این موضوع جزییات میدهد« .پروسۀ
رشیکسازی اطالعات در سه مرحله صورت
میگیرد ،ابتدایی ،انکشافی و نهایی».
سخنگوی وزارت داخله همچنان نوشت ،این
موضوع حاال در مرحله انکشافی است و او آنچه را
نرش کرده ،مستند میباشد« .شواهد انکارناپذیر
موجود است و ممکن پهلوهای دیگری در قضیه
دخیل باشد».
بهدنبالنرشاینخرب،کمیتۀمصونیتخربنگاران
واکنش نشان داده و در اعالمیهیی گفته است:

«وزارت امور داخله بهعنوان
نهادی که تأمین امنیت مردم
را بدوش دارد ،نیاز دارد تا در
نرش و پخش معلومات بیشرتین
دقت را به خرج دهد ،چون نرش
و پخش معلومات غیرموثق ،نه
تنها اذهان عامه را مغشوش
میسازد ،بلکه روابط نیک و
حسنه وزارت را با رسانهها نیز
خدشهدار میکند».
در اعالمیۀ کمیتۀ مصونیت
خربنگاران به رصاحت بیان
شده که در ظاهر به نظر
منیرسد که اظهارات سخنگوی
وزارت داخله همهجانبه باشد؛ صحبتهای گُنگ
و کلی از یک آدرس رسمی دولتی نگرانکننده
بوده و اعتبار این نهادها را کاهش میدهد.
ی که خربنگاران و
طبق این اعالمیه« :در وضعیت 
رسانهها بهصورت مستقیم هدف قرار میگیرند
و حمالت هدفمند علیه آنان افزایش یافته،
اظهارات این چنینی رضبۀ بزرگی بر آزادی بیان
و رسانهها میزند».
کمیته مصونیت خربنگاران همچنان از رهربی
وزارت داخله خواسته که این موضوع را تحقیق
کند ،در صورتیکه اظهارات سخنگوی این وزارت
خالف واقعیت ثابت شود ،طبق قوانین نافذۀ
کشور اقدامات الزم روی دست گرفته شود .در

همین حال ،نی یا حامیتکننده رسانههای آزاد
نیز در این زمینه میگوید که ادعای سخنگوی
وزارت داخله به ارتباط یک رسانه خصوصی
نادرست بیان شده است.
مجیب خلوتگر ،رییس اجرایی نی بیان کرد
که این رسانۀ خصوصی جهت تجلیل از سال
نو پتاقی وارد کرده ،نه مواد انفجاری«.ما اسناد
بهدست داریم که تلویزیون آرزو جهت تجلیل از
سال نو پتاقی وارد کرده است ،نه انفجاری».
گفتنی است ،کامل نبیزاده تجارتپیشه ملی
کشور صاحب امتیاز تلویزیون آرزو میباشد.
آقای نبیزاده همه ساله بهمنظور گرامیداشت از
سال نو خورشیدی ،از کشور اوزبیکستان پتاقی
وارد میکند.

نگرانی سازمان دیدبان حقوق برش
از بدرفتاری طالبان با زندانیان
راه مدنیـت :مسـووالن سـازمان دیدبـان
حقـوق بشر میگوینـد کـه گـروه طالبـان بـا
داشتن زندانهـای مخفـی ،بـا زندانیـان
بدرفتـاری منـوده و آنهـا را بـا شـیوههای
مختلف مورد شکنجه قرار میدهند.
پاتریشـیا گاسـمن ،معـاون بخـش آسـیا در
سـازمان دیدبـان حقـوق بشر ،اخیـرا بـه
رسـانهها گفتـه که در چند سـال اخیـر ،احیای
زندانهـای مخفـی توسـط طالبـان ،بخشـی از
منازعـۀ ایـن کشـور بهشمار مـیرود.
او افـزوده کـه جزییـات زندانهـای مخفـی
طالبـان ارایـه شـده اسـت و در عیـن حـال،
مصاحبههایـی بـا زندانیـان پیشـین و
جنگجویـان طالبـان انجـام شـده کـه ایـن
موضـوع را تاییـد میکنـد.
این مسـوول سـازمان دیدبان حقوق برش گفت:
«در برخـی مـوارد ،مـردم شـاهد اعـدام افـراد
متهـم بـه داشتن روابـط بـا دولـت بودهانـد .از
مدتهـا بـه اینسـو همچـون زندانهـا بخشـی
از منازعـه جـاری و ناکامـی طالبـان در انکار از
شـکنجه بـوده ،امـا آنهـا بـه وضاحـت ایـن کار
را میکننـد».
پاتریشـیا گاسـمن ،همچنـان تاکیـد ورزیـد که
عـدم موجودیـت وکیـل مدافـع در زندانهـای
طالبـان ،لتوکـوب ،ترسـاندن و در مـواردی
کشتن زندانیـان بـرای گرفتن اعتراف از

شـیوههای
جملـ ه
ایـن گـروه اسـت کـه
در زندانهایشـان
عملـی میشـود.
در همیـن حـال،
شـورای امنیـت ملـی
افغانسـتان در ادامـۀ
اظهـارات مسـووالن
دیدبـان
سـازمان
حقـوق بشر ،اعلام
کرده اسـت :زندانیانی
کـه از قیـد طالبـان
رهـا شـدهاند ،مـورد
شـکنجه ،آزار و اذیـت قـرار گرفتهانـد.
رحمتاللـه انـدر ،سـخنگوی دفتر شـورای
امنیـت ملـی روز دوشـنبه (25حـوت) در یـک
سلسـله توییتهایـی افـزوده کـه تحقیقـات
دیدبـان حقوق بشر در مورد برخـورد طالبان با
زندانیـان کاملا حقیقـت دارد.
بـه گفتـۀ رحمتاللـه انـدر ،شماری از رسبازان
امنیتـی که در نتیجـۀ عملیاتها آزاد شـدهاند،
مـورد شـکنجه قـرار گرفتهانـد؛ در گرسـنگی،
تشـنگی ،تاریکی ،رسما ،گرما و سـایر مشکالت
دیگـر مواجـه شـدهاند .حکومـت رفتـار طالبان
بـا زندانیـان را خلاف رشیعـت و اصـول حقـوق
بشری خوانـده و گفته کـه برخـی زندانیان لت

راه مدنیـت :مسـووالن محلـی والیـت پکتیا
میگوینـد کـه در نتیجـه یـک برفکـوچ در
ولسـوالی جاجـی آریـوب ایـن والیـت
25جنگجوی طالبان جان باختند.
محمدلعـل امیـری ،سـخنگوی فرماندهـی
پولیـس پکتیـا روز دوشـنبه (25حـوت) بـه
روزنامـه راه مدنیـت بـا تاییـد ایـن رویـداد افـزود
کـه ناوقـت یکشنبهشـب در منطقـه تنگـی
زغنـی ولسـوالی جاجـی آریـوب رخ داده اسـت.
سـخنگوی فرماندهـی پولیـس پکتیـا همچنـان
معلومـات داد کـه ایـن جنگجویـان طالبـان
زمانـی زیـر بـرف کوچ شـدند کـه آنهـا از طریق

راه مدنیــت :رییسجمهــور غنــی میگویــد
کــه در ایــن اواخــر  80تــن از اعضــای گــروه
تروریرســتی داعــش از ســوی نیروهــای امنیتــی و
دفاعــی کشــور بازداشــت شــدهاند .محمــدارشف
غنــی ،ظهــر روز دوشــنبه( 25حــوت) ایــن
اظهارات را در نشست کابینه مطرح کرد.
رییسجمهــور غنــی افــزود کــه در اثــر
ســعی و تــاش نیروهــای امنیتــی ،تاکنــون
 80نفــر متعلــق بــه گــروه داعــش بازداشــت
شــدهاند«.روزی نیســت کــه یــک پیرشفــت
عظــم نداشــته باشــیم و از جهتیکــه بازداشــت
شــدهاند ،از حمــات گســرده در شــال
افغانســتان جلوگیــری صــورت گرفــت.
بــه گفتــۀ رییسجمهــور غنــی ،بــا بازداشــت
اعضــای گــروه تروریســتی داعــش ،بــه صــورت
خــاص از حمــات تروریســتی در والیتهــای
بلــخ و کابــل جلوگیــری شــده اســت.
محمــدارشف غنــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود
کــه نیروهــای امنیتــی همــهروزه در خــط اول
جنــگ قــرار دارنــد و بــا قبــول خطــرات ،هــر روز
قربانــی میدهنــد؛ بنابرایــن ،رضورت اســت
تــا از ایــن نیروهــا تقدیــر همهجانبــه صــورت
گیــرد .پیــش از ایــن ،ضیــا رساج رییــس عمومــی
امنیــت ملــی در خصــوص اختطــاف عبدالرئــوف
در والیــت بلــخ گفتــه بــود کــه نیروهــای ایــن
نهــاد بــه ارتبــاط ایــن اختطــاف ،یــک شــبکه 55
نفــری داعــش را از والیتهــای بلــخ ،فاریــاب و
جوزجــان بازداشــت کردهانــد.
رییــس عمومــی امنیــت ملــی کــه روز شــنبه(23
حــوت) در کنفرانــس مطبوعاتــی هفتــهوار
صحبــت میکــرد ،افــزود کــه در راس ایــن
شــبکه داعــش شــخصی بهنــام«آرش» قــرار
دارد و اعضــای آن را اتبــاع اوزبیکســتانی و
تاجیکســتان تشــکیل میدهنــد.
بــه گفتــۀ رساج ،بــا بازداشــت ایــن شــبکه
داعــش ،از هفــت رویــداد تروریســتی در بلــخ
جلوگیــری شــده اســت .هــدف قــرار دادن
یــک مراســم عروســی دســتهجمعی ،انفجــر
دادن موترمبــب در میــدان هوایــی مزاررشیــف،
ســازماندهی حمــات راکتــی ،اختطــاف دو
نفــر از اتبــاع خارجــی و اختطــاف برخــی از
تاجــران از جملــه برنامههــای تروریســتی ایــن
شــبکه در والیــت بلــخ بــود .ریاســت عمومــی
امنیــت ملــی اعــام کــرده کــه اعضــای  55نفری
شــبکه داعــش تــاش داشــتند تــا بــا اختطــاف
رسمایــهداران ،برنامههــای دیگرشــان را متویــل
مناینــد.

***

تنشهــا در کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی؛ طغــرا :شــینواری کودتــای
انتخاباتــی کــرد

و کـوب شـده و بـه قتـل رسـیده اند.
آقـای انـدر همچنـان افـزود کـه طالبـان
هیچگونـه امکانـات ،مـکان ،ظرفیت ،گامشتن
وکیـل مدافـع و صالحیـت قضایـی نگهـداری
محبوسـان را ندارنـد.
امـا گروه طالبـان ،اظهارات مسـووالن سـازمان
دیدبـان حقـوق بشر را رد کردهانـد.
ذبیحاللـه مجاهـد ،سـخنگوی طالبـان بـه
رسـانهها گفـت کـه هیچگونـه زنـدان مخفـی
را در اختیـار ندارنـد کـه در آن زندانیـان مـورد
شـکنجه قـرار گیرنـد.
او افـزوده کـه زندانیـان طبـق قانـون رشیعـت
انجـام میشـود و پـس از فیصلـه محاکـم ایـن
گـروه ،افـراد بـه زنـدان فرسـتاده میشـوند.

برفکوچ در پکتیا 25طالب را کشت
تنگـی زغنـی از پاکسـتان وارد افغانسـتان
میشـدند.
او بـا بیـان ایـن مطلـب خاطرنشـان کـرد که در
میـان اعضـای طالبـان ،شماری از شـهروندان
پاکسـتانی شـامل میباشـند .گـروه طالبـان
تاهنـوز در مـورد ایـن رویـداد ابـراز نظـر نکـرده
است.
جنگجویـان طالبـان در حالـی زیـر بـرف
کـوچ میشـوند کـه ایـن گـروه درحـال تدابیـر
بـرای رشوع جنـگ بهـاری هسـتند .اطالعـات
حکومـت افغانسـتان نشـان میدهـد کـه
طالبـان ظرفیت جلب و جذب خود را از دسـت

غنی :با بازداشت  80داعشی از
حمالت گسرتده در شامل کشور
جلوگیری شد

داده و بـر اثـر جرب و اجبار ،افـراد را به جنگیدن
علیـه نیروهـای امنیتـی مجبـور میکننـد.

راه مدنیــت :بهدنبــال برگــزاری انتخابــات
هیــات اداری کمیســیون شــکایات انتخاباتــی،
تنشهــا میــان اعضــای ایــن کمیســیون بــاال
گرفته است.
یونــس طغــرا عضــو کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی روز دوشــنبه( 25حــوت) بــه
خربنــگاران گفــت کــه بــر اســاس احــکام
قانــون و معیارهــای پیشبینیشــده در قانــون
انتخابــات ،او بــه عنــوان رییــس ایــن کمیســیون
انتخــاب شــده اســت.
دور نخســت انتخابــات هیــات اداری کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی بهمنظــور تعییــن رییــس
ایــن کمیســیون در شــانزدهم حــوت مــاه جــاری
برگــزار شــده بــود.
یونــس طغــرا گفــت کــه در دور بعــدی انتخابــات
هیــات اداری ایــن کمیســیون ،ابتــدا چهــار نفــر
بــرای ریاســت کمیســیون نامــزد شــده بــود کــه
از ایــن میــان ،قطبالدیــن رویــدار از نامــزدی
خــود انــراف داد .او افــزود کــه در ایــن
انتخابــات ،از میــان ســه نامــزد ،دو رای گرفتــه و
دو نامــزد دیگــر بهشــمول زهرهبیــان شــینواری
یــک رای کســب کــرده اســت .بــه گفتــۀ طغــرا،
نحــوه چگونگــی انتخــاب مجــدد زهرهبیــان
شــینواری ،مــورد تاییــد اعضــای کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی قــرار نگرفتــه و
انتخابــات هیــات اداری بــه دور بعــدی کشــانده
شــده اســت .ایــن عضــو کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی تاکیــد ورزیــد کــه بر اســاس
احــکام قانــون و معیارهــای پیشبینیشــده در
قانــون مبنــی بــر درجــه تحصیــل و تجربــه کاری
در صــورت تســاوی ارا ،نیــز او برنــده انتخابــات
اســت.
یونــس طغــرا همچنــان بیــان کــرد کــه تعــدادی
از اعضــای کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــر
اســاس فشــارهای حلقــات بیرونــی ،پیــروزی
را نپذیرفتــه و در غیــاب او ،دســت بــه کودتــای
انتخاباتــی زدهانــد.

دیدبان حقوق بشر :طالبان زندانیان را شکنجه میکنند

پاتریشیا گاسمن ،معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق برش اعالم کرد که گروه طالبان در زندانهای مخفی دست به شکنجۀ زندانیان میزند.
معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق برش گفت« :ما جزییات این زندانها را که توسط طالبان اداره میشوند ،ارایه کردهایم .ما با زندانیان سابق و جنگجویان طالبان مصاحبه کردهایم که جزییات برخی از موارد را ترشیح کردهاند،
از جمله مواردی که برای گرفنت اعرتاف مورد لتوکوب قرار گرفتهاند .در برخی موارد ،مردم شاهد اعدام افراد متهم به داشنت روابط با دولت بودهاند .از مدتها به اینسو اینگونه زندانها بخشی از منازعه جاری و ناکامی
طالبان در انکار از شکنجه بوده؛ اما آنها به وضاحت این کار را میکنند ».خانم گاسمن گفت که عدم دسرتسی به وکیل مدافع در زندانهای طالبان ،لتو کوب ،ترساندن و در مواردی کشنت زندانیان برای گرفنت اعرتاف از
موارد نگرانکننده در مورد زندانیان طالبان است.
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گزارش ویژه

باجگیری طالبان از معادن

محمدهادیابراهیمی

کاهش 50درصدی تولید سنگ مرمر

مرمـر یکـی از سـنگهای قیمتـی و زینتـی
اسـت کـه در تزییـن و تعمیـرات از آن اسـتفاده
میشـود .بنابر آمـار وزارت معـادن ،در افغانسـتان
حـدود ۳۵نـوع سـنگ مـردم بـا ۴۵رنـگ مختلف
وجـود دارد .در مجمـوع بـه مقـدار ۹میلیـارد تـن
سـنگ مرمـر بـه ارزش ۱۵۰میلیـارد دالـر در
افغانستان تخمین زده شده است.
اسـتخراج از معـادن سـنگ مرمـر میتوانـد بـه
یکـی از منابـع عایداتـی بـرای اقتصـاد کشـور
محسـوب شـود .بنـا بـر آمـار وزارت معـادن ،چهار
معـدن سـنگ مرمـر در هـرات وجـود دارد .بنـا
بـر ایـن آمـار ،هـرات در غـرب افغانسـتان ،دارای
بزرگتریـن معـادن سـنگ مرمـر اسـت.
معـادن سـنگ مرمـر در ۱۲۵کیلومتـری شـرق
هـرات ،در ولسـوالی (اوبـه) و همینطـور در
180کیلومتـری شـرق هـرات و در ولسـوالی
«چشـت» موقعیـت دارنـد .ایـن معـادن میتوانند
بـه رشـد اقتصـاد غـرب کشـور و بـه صـورت کل
اقتصـاد افغانسـتان کمـک کننـد.
امـا حضـور گروههای مخالف دولـت در این منطقه
سـبب شـده تا چرخ ماشـینهای اسـتخراج سـنگ
مرمـر ،به کنـدی بچرخند و کار بـرای معدن کاران
و اسـتخراجکنندگان دشوار شود.
مسـووالن برخـی از معـادن سـنگ مرمـر در هرات
میگوینـد کـه مجبورنـد بـرای ادامـۀ کار بـه
گروههـای مخالـف دولـت بـاج بدهنـد؛ در غیر این
صـورت نـه تنها کـه نمیتواننـد فعالیـت کنند ،بل
جـان آنهـا نیـز بـا خطر روبـرو میشـود.
عبدالقدیـر از مسـوووالن یـک شـرکت اسـتخراج
سـنگ مرمـر در چشـت ،مدعـی میشـود کـه
بـه صـورت ماهیانـه و معاملـهوار ،بـه طالبـان بـاج
میدهـد .هرچنـد عبدالقدیـر مسـالۀ باجدهـی بـه
طالبـان را تاییـد میکنـد امـا حاضـر نیسـت مبلغ
آن را بـا روزنامـۀ راه مدنیـت شـریک بسـازد ،تنهـا
اشـاره میکنـد کـه هـم بـه صـورت ماهـوار بـاج
میدهـد و هـم در مـواردی بـر اسـاس معاملههایی
کـه انجـام میدهـد ،فیصـدی مشـخصی را بـه
طالبـان میدهـد.
ایـن تنهـا معادن سـنگ مرمر در ولسـوالی چشـت
نیسـت کـه مجبـور بـه پرداخـت بـاج بـه طالبـان
هسـتند؛ معـادن دیگـر مناطـق نیـز بـرای ادامـۀ
فعالیـت مجبـور بـه باجدهـی هسـتند .از جمله در
(شـیدایی) کـه از مربوطـات شـهر هـرات و نواحی
پانزدهگانـۀ ایـن شـهر اسـت ،معضـل باجدهـی بـه
طالبـان وجـود دارد.
حمیـداهلل ،مسـوول یـک معـدن سـنگ گرانیت در
شـیدایی هـرات اسـت .او میگویـد کـه طالبـان
سـالهای زیـادی اسـت کـه از آنان بـاج میگیرند.
حمیـداهلل نیـز ماننـد مسـووالن معادن در چشـت
حاضـر بـه افشـای رقـم بـاج نیسـت ،اما گفـت که
طالبـان 10درصـد از درآمـد ناخالـص قراردادهـا با
معـادن را خواهان هسـتند.
او بـه روزنامـه راه مدنیـت گفت« :طالـب 10فیصد
خـود را میگیـرد به هرجـا که کار کنـی؛ 10فیصد
عوایـد ناخالـص را از مجمـوع قـرارداد میگیـرد نه
از عواید».
مسـالۀ باجدهـی معـدنداران بـه طالبـان ،حداقـل
یـک بـار در سـال 2019منجـر بـه توقـف کار
اسـتخراج سـنگ مرمـر در معـادن چشـت شـده
اسـت؛ آن زمـان هـم مسـووالن وعـده برخـورد بـا
عاملان را داده بودنـد.
باجگیریهـا و رکـود کارخانههـای سـنگ
مر مر
تولیـد و صادرات سـنگ مرمر هـرات از بزرگترین
چشـمههای عایداتـی دولـت اسـت .کشـورهای
زیـادی خریـدار سـنگ مرمـر هـرات هسـتند ،از
جملـه ایتالیـا ،هنـد ،چیـن ،ترکمنسـتان ،ترکیه،

تایـوان ،اندونـزی و کشـورهای حـوزۀ خلیـج از
خریـداران سـنگ مرمـر هـرات هسـتند.
پیـش از ایـن در هـرات 50کارخانـه تولیـد سـنگ
مرمـر فعالیـت داشـت ،امـا حمیـداهلل خـادم ،رییس
اتـاق صنایـع و معـادن هرات بـه روزنامـه راه مدنیت
میگویـد کـه اخـاذی گروههـای مسـلح از معـادن
و عـدم حمایـت دولـت ،سـبب شـده تـا نزدیـک بـه
80درصـد کارخانههـای تولیـدی سـنگ مرمـر در
شـهرک صنعتـی با رکود روبرو شـوند .بـه گفته وی،
تولیـدات سـنگ مرمر نیـز بیـش از 50درصد کاهش
یافته اسـت.
آقـای خـادم پیـش از ایـن گفتـه بـود که نبـود مواد
خـام سـبب شـده تـا بیشـتر کارخانههـای تولیـدی
سـنگ مرمـر بـا مشـکل روبـرو شـوند و بایـد بـرای
رفـع ایـن مشـکل دولـت گامهـای موثرتری بـردارد.
همزمـان بـا ایـن صحبتها ،اتـاق تجارت هـرات نیز
از کاهـش صـادرات سـنگ مرمـر طـی سـال جـاری
خبر داده اسـت.
محمـد رفیـع رحمانـی ،آمـر اجرایـی اتـاق تجـارت
هـرات میگویـد کـه طـی 9مـاه گذشـته بیـش از
27هـزار متـر مربـع سـنگ مرمر بـه خارج از کشـور
صـادر شـده اسـت کـه نسـبت به سـال قبـل کاهش
را نشـان میدهـد.
او گفـت« :طـی 9مـاه گذشـته27680 ،مترمربـع
سـنگ مرمـر بـه هزینـه هفتمیلیـون و 36هـزار
869دالـر از طریق بندر اسلامقلعه بـه نقاط مختلف
دنیـا بـه ویـژه کشـورهای خلیج صادر شـده اسـت».
باجگیریهـا ،رکـود کارخانههـای سـنگ مرمـر و
افزایـش دامنـۀ بیـکاری ،نگرانـی اعضـای شـورای
والیتـی را نیـز در پـی داشـته اسـت و آنـان خواهان
رفـع ایـن چالشهـا از سـوی دولـت هسـتند.
سـکینه حسـینی ،از اعضای شـورای والیتی هرات به
روزنامـه راه مدنیـت میگویـد کـه «دولـت باید تمام
تالشـش را برای امنیت صنعتگران و تاجران کشـور
انجـام بدهـد ،اگـر تاجـران و صنعتگـران نتواننـد با
امنیـت کامل بـه تجـارت و صنعت بپردازنـد ،مجبور
میشـوند تـا سرمایهشـان را از کشـور خـارج کنند و
این بـه زیان اقتصاد کشـور اسـت».
چرا معدنکاران شکایت نمیکنند؟
مسـالۀ باجگیـری طالبـان و گروههـای مسـلح از
معـادن و پروژههـای زیربنایـی حرف تازهیی نیسـت،
امـا سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـرا دولـت در
برخـورد بـا ایـن گروههـا وارد عمـل نمیشـود؟
عبداالحـد ولـیزاده ،سـخنگوی پولیـس هـرات
میگویـد کـه تاکنـون هیـچ شـکایتی بـه صـورت
کتبـی و بـا داشـتن شـواهد و مـدارک کافـی در این
بـاره بـه دسـت آنـان نرسـیده اسـت.
آقـای ولـیزاده گفت که در صورت رسـیدن شـکایت

و موجودیـت اسـناد و شـواهد ،پولیـس هـرات بـرای
مقابلـه بـا عاملان باجگیـری وارد اقـدام خواهـد شـد.
ایـن صحبتهـا در حالـی مطـرح میشـود کـه
معـدنکاران از آنچـه «نبـود گـوش شـنوا» در دسـتگاه
دولـت میخواننـد یـاد میکننـد.
آنـان دولـت را بـه بیتوجهـی متهـم میکننـد و
میگوینـد کـه درج شـکایت بـه نهادهـای دولتـی ،نـه
تنهـا سـبب حـل مشـکل نمیشـود؛ بـل بـه مشـکالت
جدیـدی نیـز دامـن میزنـد.
معـدنکاران میگوینـد کـه در صـورت درج شـکایت،
جـان آنـان با خطـر روبرو میشـود و از سـوی گروههای
مسـلح ،تحـت تهدیـد قـرار میگیرند.
پیامـد باجگیـری؛ ناتوانی در رقابت با کشـورهای
همسا یه
باجگیـری از اسـتخراج معـادن و پروژههـای زیربنایی در
افغانسـتان همـواره محل بحث بوده و این مسـاله سـبب
شـده تـا قیمـت مـواد تولیـدی در داخل کشـور افزایش
یابـد و در نهایـت تولیـدات داخلـی نتواننـد بـا تولیدات
مشـابه خارجی رقابـت کنند.
کبیر حسـینی ،کارشـناس مسـایل اقتصادی بـه روزنامه
راه مدنیـت میگویـد کـه ورود محصـوالت مشـابه
خارجـی و ناتوانـی رقابـت محصـوالت داخلـی بـا آن،
سـبب میشـود تـا کارخانههـا بـا رکـود روبـرو شـوند و
هـر روز درهـای بیشـتری از کارخانههـا بسـته شـود.
خریـد تولیـدات مشـابه خارجـی از دید آقای حسـینی،
منجـر بـه خـروج پـول از داخل کشـور نیز شـده که این
مسـاله هـم میتوانـد منجـر بـه عـدم چرخـش پـول در
داخـل و افزایـش فقـر و بیکاری شـود.
از سـویی دیگـر ،آقـای حسـینی میگویـد کـه بیـکاری
و فقـر محصـول ناامنـی اسـت و ناامنـی نیـز محصـول
بیـکاری و فقـر؛ او این دو مسـاله را الزم و ملزوم یکدیگر
دانست.
باجگیـری از کارخانههـا و معـادن سـبب تجهیـز صفوف
مخالفـان مسـلح دولـت میشـود و مخالفـان مسـلح
میتواننـد از ایـن پـول از نیـروی بیـکار جامعـه بـرای
خـود سـرباز اسـتخدام کننـد و بـه ناامنیهای بیشـتری
دسـت بزنند.
همینطـور آقـای حسـینی میگویـد کـه دولـت بایـد
امنیـت مناطقـی که بهنـام زمین مفید مشـهور هسـتند
را بیـش از پیـش تامیـن کنـد؛ چراکـه بـا ایـن رونـد
میتوانـد هـم افزایـش جمعیـت بیـکار را مهـار و علاوه
بـر پرشـدن خزائـن دولـت ،میتوانـد در تامیـن امنیـت
نیـز موفقتـر عمـل کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه اشـرف غنـی ،رییسجمهـور
کشـور در آخریـن سـفرش بـه هرات بـا سـرمایهگذاران
و تاجـران ایـن والیـت دیـدار کـرد و وعـده سـپرد کـه
مشـکالت سـکتور خصوصـی و صنعتگـران را حـل
خواهـد کـرد.
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چالشهای کنفرانس مسکو
دکتور علیاحمد کریمی

موافقتنامــۀ دوحــه کــه در اثــر فشــار ترمــپ در آســتانۀ
انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا امضــا شــده بــود بعــد از
شکســت ترمــپ ماننــد بــرف بهــاری آب گردیــد؛ بــدون آنکــه
اثری از خود برجا گذارد.
رونــد صلــح افغانســتان بعــد از ناکامــی دوحــه دوبــاره در
مرکــز توجــه جهــان و قدرتهــای منطقهیــی قــرار دارد.
روســیه در مذاکــرات ســهجانبه میــان امریــکا ،چیــن و بــه
اشــراک پاکســتان و دعــوت دولــت افغانســتان و گــروه
طالبــان امیــدوار اســت بــا برگــزاری کنفرانــس مشــورتی
صلــح در مســکو جــای خالــی دوحــه را پــر کنــد.
اگرچــه رسگــی الوروف؛ وزیــر خارجــه روســیه اعــام منــود
کــه مــا بــا طــرح ایــن ابتــکار سیاســی قصــد رقابــت بــا هیــچ
کشــوری در رونــد صلــح نداریــم ،روســیه در رونــد مذاکــرات
صلــح نظــر مشــابه بــه امریــکا دارد و ایــن ابتــکار روســیه
در واقــع اشــارۀ حســن نیــت ایــن کشــور در همــکاری بــا
واشــنگنت اســت.
روســیه پیــش از برگــزاری ایــن کنفرانــس مشــورتی رســا
اعــام منــود کــه از دولــت ایتالفــی در افغانســتان حامیــت
میکنــد و ایجــاد دولــت ایتالفــی را منطقیتریــن راه در
رونــد مذاکــرات صلــح میدانــد تــا طالبــان در حیــات
سیاســی کشــور ســهم داشــته باشــند.
دولــت پیــش از برگــزاری کنفرانــس مشــورتی در مســکو،
مخالفــت رصیــح خــود را بــا پیشــنهاد روســیه دربــارۀ دولــت
موقــت نیــز رســا ابــراز منــود و نســخۀ روســیه را دوای
بیتاثیــر عنــوان کــرد.
روســیه از ســال ۲۰۱۴بــا طالبــان در ارتبــاط اســت.
طالبــان بعــد از شکســت دوحــه بیشــر از گذشــته بــه مســکو
عالقمنــد شــدهاند و میــل دارنــد تــا مذاکــرات آینــده از بــرد
و اعتبــار بیناملللــی کــه روســیه و چیــن از اعضــای دایمــی
ســازمان ملــل اســت ،برخــوردار گــردد.
بــا وجــود خوشبینیهــا ،کنفرانــس مشــورتی مســکو بــا
مشــکالت و چالشهــای بــزرگ مواجــه خواهــد شــد کــه
مهمتریــن آن تناقــض و اختــاف شــدید میــان دولــت
و طالبــان اســت کــه هیــچ جانــب رشایــط همدیگــر را
منیپذیرنــد.
ایــن تناقضهــا آینــدۀ کنفرانــس مشــورتی را بــرای
دســتیابی بــه صلــح کمرنگتــر و خیالــی جلــوه خواهــد
داد .ســازمان نظامــی و امنیتــی ناتــو نیــز کــه نقــش مهــم
در افغانســتان دارد در ایــن کنفرانــس دعــوت نشــده اســت.
دیــده شــود کــه تاثیــر ایــن کنفرانــس بــدون ایــن ســازمان
تــا چــه انــدازه موثــر و قابــل تاییــد امریــکا ،شــورای امنیــت و
اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود.
همزمــان همکاریهــای مســکو بــا طالبــان بــرای کاخ ســفید
حساســیتبرانگیز شــده اســت؛ اگرچــه وزارت دفــاع امریــکا
تــا هنــوز هیــچ اطالعــی از دادن پــول توســط روســیه بــه
طالبــان بــه بــرای کشــن رسبــازان امریکایــی در افغانســتان
ارایــه ننمــوده اســت.
بهنظــر میرســد هــدف از ایــن ابتــکار مشــورتی مســکو،
بازگردانیــدن دریچههــای همــکاری در زمینههــای مختلــف
بــا امریکاســت .اگــر روســیه و امریــکا در همکاریهــا بــا هــم
توافــق مناینــد ،خطــر افزایــش رقابتهــا میــان روســیه و
امریــکا در منطقــه کاهــش خواهــد یافــت.
از ســوی دیگــر ،کنفرانــس مشــورتی مســکو ،متریــن بــزرگ
بــه کنفرانــس بیناملللــی اســتانبول خواهــد بــود .در غیــر
آن بیــم مــیرود کــه افغانســتان بــه میــدان رقابــت و نفــوذ
روســیه و امریــکا در منطقــه تبدیــل گــردد.
امریــکا عالیــق و منافــع روســیه را در منطقــه و مخصوصــا در
کشــورهای آســیای میانــه میدانــد و عالقمنــد بــا همــکاری
اســت .امریــکا بهخاطــر تــرک آبرومندانــه از افغانســتان بــه
همکاریهــای خــود بــا کشــورهای پرنفــوذ منطقــه ادامــه
خواهــد داد.
کنفرانــس مشــورتی صلــح در مســکو بــه اهــداف ســازمان
ملــل در افغانســتان هامهنگــی دارد .آنتونیــو گوتــرش؛
رییــس ســازمان ملــل کمــک ایــن ســازمان جهانــی را بــه
طرفیــن و حامیــت از مــردم افغانســتان اعــام منــود.
ســازمان ملــل و متــام کشــورهای جهــان طرفیــن دولــت و
طالبــان و نیروهــای سیاســی مــا را بــه همپذیــری ،گفتگــو
و ســازش دعــوت میکننــد تــا مــردم افغانســتان حــق
گمشــدۀ انتخــاب رسنوشــت خــود را دریافــت کننــد.
تــا زمانیکــه مــا هــر و فرهنــگ همپذیــری و ســازش را
نیاموزیــم تالشهــای بیگانــگان درد مــا را دوا نخواهــد کــرد؛
چــون برشدوســتانهترین تالشهــای بیگانــگان بهخاطــر
منافعشــان اســت و در آینــده نیــز باقــی خواهــد مانــد.

انتشار شناسنامۀ جامی تالیف بشیر هروی
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فرشینکاظمینیا

شناسنامۀ جامی نوشتۀ علیاصغر بشیر هروی ،متضمن احوال ،آثار و تعلیامت عارف بزرگ موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی (۸۹۸ - ۸۱۷ق ).در هرات منترش شد .این کتاب شامل دو بخش عمدۀ
زندگی و اندیشههای موالنا جامی است .علیاصغر بشیر این اثر را در سال ۱۳۴۲خورشیدی و زمانی که مشغول تصحیح تکملۀ عبدالغفور الری بر نفحات االنس موالنا جامی بود ،نوشت .این اثر بر اساس
دستنویس علیاصغر بشیر محفوظ در آرشیف ملی افغانستان با ویرایش دکتور خلیلالله افضلی در  ۵۰۰نسخه توسط مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر به چاپ رسیده است .در این چاپ ،حواشی و ارجاعات منت
که در پایان کتاب آمده بود ،به پانویس برگها منتقل شد و نشانی منابع کتاب که عمدتاً ذکر نشده بود ،تهیه گردید .علی اصغر بشیر هروی پژوهشگر عرفان اسالمی ،من ّجم ،طنزنویس و نسخهپژوه از
پژوهشگران برجستۀ معارص هرات است که بیشتر عمر خود را وقف نگارش و تحقیق کرده است .مطالعات بشیر عمدتاً بر عرفان و به خصوص اندیشههای خواجه عبدالله انصاری ،حکیم سنایی غزنوی و
موالنا عبدالرحمن جامی متمرکز بوده است.
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فرهنگ

ازابتذالگریزینیست،
اگربخواهیمدموکراتباشیم

تعریـف ابتـذال کاری اسـت سـهل و ممتنـع .از
سـویی همـه میداننـد که آنچه در سـلیقه سـطوح باال
منیگنجـد و عـوام بـه آن دسـت مییازنـد ،مبتـذل
اسـت و از سـویی دیگـر ،نفـس ایـن متایـز واجـد
ارزشگـذاری ماهـوی اسـت کـه مصادیـق آن را
بهدشواری میکشاند.
متامـی معادلهـای ایـن واژه همیـن کارکـرد را
دارنـد .کار پیـش پـا افتـاده ،عامیانـه یا ماننـد اینها.
پیشفـرض ورود بـه ایـن مفاهیـم ،گاه بـا نقـد یـا
احتمال مواجهـه بـا امـر منفـی همـراه اسـت کـه
میبایـد متوجـه آن بـود.
بهعنـوان مثـال در دوران قـرون وسـطا ،در نظـام
فیودالیـزم فرانسـه ،بـه ابـزار کشـاورزی -ماننـد ظروف
رشابکشـی -یا برخـی آسـیابها یا وسـایل زندگـی
ماننـد اجاقهـا و تنورهـای نانپـزی یـا حتـی اسـبها
و بازارهایـی کـه بهطـور جمعـی ،با پرداخـت مبلغی به
اربـاب صاحبابـزار یـا صاحبزمین  قابـل اسـتفاده
ِ
میشـد ،مبتـذل (بَ َنـل) میگفتنـد و جـدا از کاربـرد
طبقـات بـاال بـود و بـه دهقانـان تعلـق میگرفـت.
بدیهـی بـود کـه ارشاف در بـازار بنـل رفـت و آمـد
منیکردنـد و کسر شـأن بـه حسـاب میآمـد .البتـه
ایـن نـوع مالیـات (یـا انحصـار اقتصـادی) در سـال
 ۱۷۹۳رسماً لغـو شـد ،امـا ایـن اطلاق در نشـانگان
فهـم جمعـی ،خـود به عنـوان امـری که عمومی اسـت
و دسـتیابی آسـان دارد و مردمـی اسـت ،باقـی مانـد.
کاالشـوخانههای عمومـی امـروزی در فرانسـه ،نشـان ٔه
تهنشینشـده همان مفهـوم در آن مناسـبات اسـت.
نقـد ابتـذال ،نقطـه عزیمتـی غیـر از حـوز ٔه ارزشهای
اریسـتوکراتیک منیتوانـد داشـته باشـد ،آنجـا کـه
اصالـت جوهـر و «آرخـه» حـارض اسـت و بهطـور
طبیعـی ،خاسـتگاه و سـنگبنای جامعـه رقـم زده
میشـود و تفـاوت آرخـه (امر واال) و غیـر آن (غیراصیل
و ناخالـص) ،عامـل سـازماندهی جامعـه میشـود.
آرخـه در لغـت هـم به مفهـوم «آغاز» اسـت و هم مفهوم
فرمان یا حکم را داراسـت .از اینرو شـاید بشـود گفت
مبانـی فرمانروایـی جوامـع کهـن کـه شـاخصهایی؛
ماننـد خـون (نـژاد) ،دالوری ،ثـروت یـا حکمـت
بودهانـد ،بهنوعـی آرخهانـد.
امـا ابتـذال از جایـی رشوع میشـود کـه بهتعبیـر
مارکـس ،هرآنچـه سـخت اسـت و اسـتوار ،قـرار اسـت
دود بشـود و بـه هـوا بـرود .مغـاک داوری آنجاسـت که
مدرنیـزم و نظامهـای متأخـر اجتامعـی نیـز چنیـن
برمیآینـد و همیـن عبـارت ،تعریـف مدرنیـزم نیـز
هسـت .بـا ایـن صورتبنـدی ،دموکراسـی کـه حاصل
تصعید ارزشهای اریسـتوکراتیک و گشـایش تسلسـل
قـدرت خـارج از منادهـای آرخـه (احـکام جوهـری)
اسـت ،نیـز در همیـن دایـره میگنجـد.
دموکراسـی کـه بهقـول رانسـیر ،رهـا شـدن از
جوهـر اسـت و خصلتـی آنارشـیک دارد ،جـز بـا
انـواع بهرهمندیهـای تصادفـی در جامعـه ممکـن
منیشود .دموکراسـی رادیـکال دقیقـاً بـه قـدرت
رسـیدن مردمـی اسـت کـه ویژگـی خاصـی ندارنـد،
نـه خـون نجبـا و شـاهان ،نـه دالوری جنـگآوران ،نـه
ثـروت ارشاف ،نـه هنر سـاخت ابـزار صنعتپیشـگان
و نـه حکمـت فیلسـوفان .قـدرت گرفتن دمـوس کـه
آنارخهانـد خـود امـری رادیـکال اسـت .در نظامهایـی
کـه قـدرت در دسـت احـزاب یـا نخبـگان سیاسـی و
اجتامعـی میچرخـد ،دمکراسـی در مفهـوم دقیـق
آن وجـود نـدارد .اگـر قرار اسـت مـدرن باشـیم ،معنی
غایـیاش این اسـت که همه چیز خالـی از ارزشهای
بـزرگ اسـت و معنـای متعالـی نداریـم و ایـن دقیقـاً
همان «ابتـذال» اسـت.
مفهـوم «نقـد کینتـوزی» نیچـه و شـلر حاصـل
مشـاهد ٔه همیـن فرآینـد رفلکتیـو و بهطـور مشـخص
نقـد دموکراسـی اسـت .بنابرایـن عجیـب نیسـت
کـه در دوران اخیـر کـه همـه بـه گونهیـی در همیـن
زیسـتجهان هسـتیم ،همـه چیـز را مبتـذل بدانیـم و
حتـی خـود از آن ارتـزاق کنیـم.

در سـاحت هنر ،بـا همیـن ترتیـب ،غیـاب عنصر
مفهومـی آرخـه ،دیگـری بـه مثابـ ٔه Nextdoor Girl
را واجـد ارزشهـای منادیـن میکنـد« .دیگـری» یـک
زمانـی «الهـی» بـود یـا بـه «بهشـت بریـن» و«اتوپیـا»
و «برسـازند ٔه کهکشـانها» نظـر داشـت ،حداکثر
در منودهـای غیرباورمندانـه ،بـه «نیسـتی محـض»
میرسـید ،امـا امـروز هرچیز ناچیـزی میتواند باشـد،
هامنطـور کـه کاسـۀ توالـت مارسـل دوشـان ،تجلی
رسـمیتیافنت پذیرفتگـی ابتـذال در قالـب توجیـه
نظـری «بـه بـار آوردن اثـر هنری در چشـم بیننـده و
نـه نفـس اشـیا» بـود .درواقـع میتـوان گفـت کـه اگـر
«هرنمنـد» بهعنـوان «جایـگاه غایـب» جلوهیی از هامن
«دیگـری» داشـته باشـد ،مبتـذل شـده اسـت.
در حوزههـای اجتامعـی ،دور نیسـت زمانـی کـه
«جنبـش هایپیهـا» یـا بـروز اجتامعـی دگرباشـان
جنسـی ،بـرای مؤمـن مسـیحی اروپایـی از مصادیـق
قطعـی ابتذال شـمرده میشـد ،اما با تغییـر نظامهای
ارزشـی هژمونـی پذیـرش اسـتیگامهایی از این دسـت
نیـز لغـو شـده اسـت.
همـ ٔه اینهـا را آوردم تـا بگویـم دورانـی کـه در آن بـه
رس میبریـم نیـز ،بـر همیـن مـدار میچرخـد .درک
نظـری تاریـخ طـی گـذر و زیستن و عبـور از آن ممکن
میشـود .آنچـه امـروز مبتـذل شـمرده میشـود،
ممکـن اسـت چند دهـ ٔه دیگر امـری کاملاً متعارف به
نظـر برسـد .مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه نظام ارزشـی
تابعـی از متغیـر کالن اکرثیـت کمـی جامعـه اسـت؟
هـر آنچـه مبتـذل اسـت« ،مردمـی» اسـت چون شمار
زیـادی بـر آن مـدار هسـتند .بازارهـای قرون وسـطی،
امـروزه محـل شـادی گردشـگران و مردمـی اسـت کـه
بـه تفریحـی سـامل و آموزنـده آمدهانـد و هیـچ وقعی بر
ارزشهـای بـزرگ فیودالیـزم منیگذارنـد.
چنـد دهـه قبـل ،اخلاق معطـوف بـه عقالنیـت غایی،
معتقـد بـود کـه «هـدف وسـیله را توجیـه منیکنـد».
عقالنیـت صـوری امـروز کـه بهدنبـال اتصـال کوتـاه
امیـال پاتولوژیـک و ارضـای آن اسـت ،نهتنها بـه گزار ٔه
قبلـی وقعـی منینهـد ،بـل مبلـغ و مدافـع عکـس آن
است.
اینجاسـت کـه واقعیـت جلـو ٔه اینزمانـی خـود را
میگشـاید ،امـا آنچـه آشـکار اسـت ،همپوشـانی
دوایـری اسـت کـه حـول کانـون نفـع شـخصی بـه هم
میرسـند و توجیـه نظـری مییابنـد.
مثـال دیگر فروپاشـی مراجع قـراردادی اعتبارسـنجی
اسـت .در گذشـته فکتهـای اجتامعـی را نظامهـا و
نهادهایـی میسـاختند کـه اکنـون فروپاشـیدهاند.
در دور ٔه مـا ،اسـامی و القـاب ،مسـتحیل از درونمایـ ٔه
حقیقـی اسـت .از نهادهایـی ماننـد انتخابـات و
دموکراسـی لیبرال گرفتـه تـا الگوهـای چـپ همـه در
بحـران هسـتند.
اخیـرا خبر  رسـید کـه نیکـوال سـارکوزی ،رییـس

جمهـوری اسـبق فرانسـه بـه سـه سـال زنـدان محکوم
شـد! مبتذلتـر از حاکمـی کـه منزلـت فرمانروایـی را
نشـناخته و یـک کارشـناس معمولـی ،حسـابهای
مالـیاش را بررسـی میکنـد و مقـرر اسـت بـه زنـدان
بـرود یا بـا دسـتبند الکرتونیک در حبـس مباند ،رساغ
داریـد؟ کدام مصـدر اجتامعی -حتـی در جایی مانند
جمهـوری فرانسـه -میتوانـد شایسـتگی ارجـاع بـه
خود را داشـته باشـد و جوهر ادعایـیاش را منایندگی
کند ؟
نهـاد دیـن کـه دیگـر هیـچ … از پـس بسـامدهای
خـودش نیـز برمنیآیـد و قرنهاسـت کـه نخمنـا شـده
اسـت .در دورهیـی کـه نظامهـای ارجاعـی پاسـخ
ندارنـد و منیدهنـد ،بدیهـی اسـت کـه کسـی تـن بـه
«فکـت» ندهـد و ابتـذال روزمـره باشـد .دور ٔه «شـک
بـه امـر واقـع» از همیـن گـذار ،بـه نسـل جدیـدی از
شبیهسـازی پسـابودریاری میرسـد .بازمنایـی آنقـدر
عمیـق اسـت کـه اساسـا جایـی بـرای بازیابـی مفهـوم
امـر واقـع در میان انبوهـی از دالهای میانتهی باقی
منیمانـد .امـر متکثر دموکراتیـک ،هیـچ ارجاعی جز
خـود نـدارد و خودبسـنده اسـت.
امـروز کافـی اسـت کسـی در توییتر ادعایـی بکنـد و
یـک پُسـت توییتری پربیننـده بشـود .همان «تفاوت»
بـرای اثبـات ادعـا کافی اسـت و بیآنکه بـار حقوقی و
اخالقییـی بـر آن باشـد ،فهـم عمومـی را رقـم میزند.
مدعـی هـم باکـی نـدارد کـه فرآینـد ابتـذال مثلاً
ممکـن اسـت بـه قیمـت جـان دیگـری متـام شـود یـا
مخاطرهیـی بـه بـار بیـاورد ،زیـرا آن مخاطـره ،قسـمتی
از درک نظـری درون آن مجموعـه اسـت.
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـن و نسـل مـن
در فضاهایـی از ایـن دسـت ،شـبیه پرسـوناژهای
داسـتانهای علمـی  -تخیلـی ،دور و گنـگ و فانتـزی
بـه نظـر میرسـیم.
از ابتـذال گریـزی نیسـت .هیـچگاه بـر آن منیتـوان
فایـق آمـد .حداکثر میتـوان دل خـوش داشـت کـه
کارکردهـای غیرزیانبـار اجتامعـی و انسـانی را در بـر
بگیرد.
آزادی تجربههـای جنسـی متفـاوت ،مبتـذل اسـت،
امـا زیانبـار نیسـت و راه را بـر افـق فهـم انسـانی
و لیربتینـاژ میگشـاید .دوسـتی محترم در یـک
صحبـت خصوصـی بـه شـوخی گفتـه بـود :فقـط مغـز
آدم نیسـت کـه محصـول تصویـری الزم دارد ،سـایر
جایهـا هـم تصویـر میطلبـد! تـا جایـی که بتـوان از
ایـن مـرز باریـک و لغزنـده عبـور کـرد و بـه رساشـیبی
ارتجـاع درنغلطیـد ،میتـوان بـر دشـواری نقدهایـی از
ایـن دسـت فایـق آمـد و ضمن هشـدار ،در رفـت و آمد
بینِمـرزی تأمـل کـرد.
مهـم ایـن اسـت کـه بدانیـم دموکراسـی نیـز بهعنـوان
فرآینـد تاریخـی پیـشرو ،درهمآمیخت ٔه چنین رسشـتی
اسـت و ممکـن اسـت قـدری ناامیدکننده باشـد.

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

کتابنامه

یکی بود ،یکی نبود .دخرتی بود که ...

(مروری بر کتاب «قصههای شبانه برای کودکان شجاع»)
عزیزاهلل نهفته

«قصههـای شـبانه بـرای کـودکان شـجاع» از سـوی گهـواره بـه
صـورت پـیدیاف نشر شـده و از وبسـایت گهـواره (gahwara.
 )comبـه رایـگان قابـل دریافـت اسـت .موسسـۀ گهـواره از سـوی
جمعـی از نویسـندگان ،مرتجمان ،شـاعران و طراحـان بـه هـدف
پـرورش فکـری کـودکان تأسـیس شـده و کتابهـای آموزشـی و
داستانی را برای کودکان افغانستان تألیف و ترجمه میکند.
«قصههـای شـبانه بـرای کودکان شـجاع» مجموعـۀ صد داسـتانواره
از زندگـی صـد زن اسـتثنایی اسـت کـه بـه شـیوۀ قصههـای قدیمـی
آغـاز میشـوند ،امـا خلاف قصههـا زمان ،مـکان و شـخصیتهای آن
واقعی اسـتند.
هـدف نویسـندگان کتـاب ،کمـک بـه دختران جـوان اسـت تـا بـا
الگوبـرداری از زنـان قهرمـان کتـاب بـه آرزوهایشـان برسـند .ایـن
کتـاب توسـط بیـش از پنجـاه زن هرنمند تصویرگری شـده و هر پرتره
بـا نقـل قولـی از صاحـب پرتـره مزیـن گردیـده اسـت.
نویسـندگان کتـاب بر سادهنویسـی و برجسـته سـاخنت نـکات عمدۀ
کـه شـخصیت ایـن زنـان را در کودکـی شـکل داده ،تاکیـد دارنـد.
اینکـه زنـان بـزرگ نیـز روزی کودکانـی بـا آرزوهـای بـزرگ بودهانـد،
طـرح اولیـۀ کتـاب را تشـکیل میدهـد و آرزو داشتن ،تعییـن هـدف
و پشـتکار از نکاتـی کلیـد پنداشـته میشـوند کـه نقـش اساسـی در
پیـروزی ایـن زنـان داشـتهاند .ایـن اختلاف دیگـری اسـت کـه ایـن
داسـتانوارهها را از قصههـای قدیمـی جـدا میسـازد .از ویژگیهای
دیگـر کتـاب ،گستردگی زمانـی و جغرافیایـی شـخصیتهای آن
است.
بـرای مثـال ،در ایـن کتـاب از دورۀ فراعنۀ مرص ،بـا «کلئوپاترا» متولد
۶۹پیـش از میلاد آشـنا میشـویم و در صفحـات بعدتـر داسـتانوارۀ
«ماللـه یوسـفزی» متولـد  ۱۹۹۷در پاکسـتان را میخوانیـم کـه
چنیـن آغـاز میشـود« :روزگاری دخرتی بـود که عاشـق مکتب رفنت
بـود » ....زنـان ایـن مجموعـه ،داکتر ،مـودل ،مخترع ،نویسـنده،
ورزشـکار ،ستارهشـناس یـا سیاسـتمدار اسـتند و بـه ایـن ترتیـب
گستردگی کار و فعالیـت آنـان نشـان میدهـد که زنـان در هر عرصه
و زمینـۀ میتواننـد الگـو باشـند.
ایـن کتـاب برای بار اول بـا عنـوان Girls Good Night Stories for
 Rebelدر سـال  ۲۰۱۶در ایتالیـا بـه نشر رسـید و بـه زودی توجـه
خواننـدگان و منتقـدان را جلـب کرد و جلـد دوم آن با معرفی صد زن
اسـتثنایی دیگـر اندکـی بعـد به چاپ رسـید.
جلـد نخسـت ایـن کتـاب همان سـال ،بیـش از یـک میلیون نسـخه
فروختـه شـد و به بیـش از ۴۷زبان ترجمه گردید .نویسـندگان کتاب
تحسـین شـدهاند کـه جایگزینـی بـرای تصویرهـای کلیشـهیی از
دختران و زنـان کـه اغلـب در حاشـیۀ داسـتانها و فلمهـای دیزنـی
هسـتند ،بـه صـورت قهرمانـان واقعـی معرفـی کردهانـد.
بـا وجـود ایـن ،زمانـی که «آنگ سـان سـوچی» رهرب دولـت میامنار از
عملکـرد کشـورش در برابـر اتهـام نسلکشـی مسـلامنان «روهینگی»
در دادگاه بیناملللـی دفـاع کـرد ،منتقـدان موجودیـت نـام او را در
کتابـی کـه الگـوی دختران جـوان اسـت ،زیر سـوال بردند.
نویسـندگان کتـاب بعدهـا او را محکـوم کردنـد ،امـا پرتـرۀ او از
چاپهـای بعـدی کتـاب حـذف نشـد و همچنـان در جلـد دوم
«قصههـای شـبانه بـرای کـودکان شـجاع » آمـده اسـت .امـا از ایـن
جالبتـر ،برخـورد دولـت ترکیـه با این کتـاب بود .در سـپتمرب2019
هیـات دولـت ترکیه به بهانۀ حامیت از خردسـاالن در برابر انتشـارات
سـخیف ،حکمـی صـادر کـرد کـه بـر مبنـای آن فـروش ایـن کتـاب
تنهـا بـه بزرگسـاالن محـدود شـد و از قفسـههای کتابفروشـی بـه
گنجههـای پنهـان داخـل آن انتقـال یافـت .دولـت ترکیـه دلیـل این
حکـم را تاثیـر مخـرب برخـی از نوشـتههای کتـاب بر ذهن افـراد زیر
۱۸سـال اعلام کـرد.
عنـوان اصلـی کتـاب (قصههـای شـبانه بـرای دختران عصیانگـر)
نیـز بیبهـره از نقـد منانـده اسـت .شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه
مرتجـم کتـاب تصمیـم گرفتـه کـه بـه جـای دختران از واژۀ کـودکان
اسـتفاده کنـد تـا متایز جنسـیتی کـه در عنـوان اصلی کتاب اسـت،
مانـع خوانـش ایـن کتـاب از سـوی پسران نشـود.
هامنگونـه کـه سادهنویسـی دشـوارتر از پیچیدهنویسـی اسـت،
ترجمـۀ منتهـای سـاده نیـز بیچالـش نیسـت ،امـا آرزو آریاپـور بـه
خوبـی از پـس ایـن مشـکل برآمـده اسـت.
داسـتانوارههای کتـاب ضمـن سـادگی ،روان و عامفهـم نیز اسـتند و
ایـن موفقیـت کمـی نیسـت .ترکیب زبـان گفتار و نوشـتار ،اسـتفاده
از واژههـای معمـول در افغانسـتان کـه گاهـی در متن نوشـتهها رخ
میمنایانـد ،از خوبیهـای دیگـر نثر خانـم آریاپـور اسـت.
در داسـتانوارۀ زندگـی «زاهـا حدیـد» میخوانیـم :زاهـا مسـیر
موفقیتـش را خـودش آبـاد و هموار کـرد .او هیـچگاه از متفاوت بودن
نرتسـید ».ایـن پیـام کلـی کتـاب «قصههـای شـبانه بـرای کـودکان
شـجاع» اسـت که خوانش آن برای متام کودکان پیشـنهاد میشـود.

۳۰هزار هکتار باغ تجارتی پسته در هرات ساخته میشود

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد تا در ساحۀ دشت حوض والیت هرات۳۰ ،هزار هکتار باغ تجارتی پسته بسازد.
یک هیات تخنیکی نیز از جانب وزارت زراعت به رهربی محمدآقا مالخیل ،مشاور آبیاری معینیت آبیاری و منابع طبیعی به منظور بررسی چگونگی اجرای این پروژه به والیت هرات رفته است .اعضای این هیات با
منایندگان و بزرگان قریههای مربوط به ساحۀ دشتحوض ولسوالی انجیل دیدار کردهاند.
مالخیل در این دیدار گفت که هدف از این دیدار و سفر ،پیدا کردن منابع آبی جهت احداث سیهزار هکتار باغ تجارتی پسته در ساحۀ دشتحوض میباشد .او گفت که یک تیم تخنیکی در همکاری با مردم برای
بررسیهای بیشرت به ساحه اعزام میشود .منایندگان و بزرگان قریههای مربوط به دشتحوض ،از این تصمیم وزارت زراعت استقبال کردند .همزمان با احداث باغهای تجارتی پسته در این ساحه ،زیره سیاه نیز
در این ساحه کشت خواهد شد .کار اجرای این پروژه سال آینده رشوع خواهد شد.
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اجتامع

مهاجرانوجهان

بعید نیست که در آیندۀ دور چین بر بخشهایی از سایربیا سلطه یابد ،اما دلیلش نرخ رو به کاهش زادوولد در روسیه و مهاجرت چیناییها به
سمت شامل خواهد بود .هماکنون نیز در باتالقزارهایجلگۀ سایربیای غربی بین کوههای اورال در غرب و رودخانۀ ینیسئی در ۱۶۰۰کیلومرتی
رشق آن در بیشرت شهرهای کوچک و بزرگ میتوان رستورانهای چینایی را دید
پیامن حقیقتطلب
یکـی از پرفروشتریـن کتابهـای چنـد سـال
گذشـته در حـوزۀ جیوپلتیـک در رسارس جهـان« ،در
اسـارت جغرافیا» نوشـتۀ تیم مارشـال اسـت .تیم مارشال
کارشـناس برجسـتۀ امـور بینامللل اسـت که سـابقۀ کار
در اسـکاینیوز ،بیبیسـی و بسـیاری از رسـانهها را
دارد و در طـول عمـر خود در مناقشـات بین کشـورهای
گوناگونی به عنوان گزارشگر حضور پیدا کرده است.
عنـوان فرعـی کتاب «در اسـارت جغرافیا» این اسـت :ده
نقشـه کـه همـۀ آموختنیها دربـارۀ سیاسـت جهانی بیان
میکنـد .کتـاب ده فصـل دارد و در هـر یـک از فصلها
رساغ یکـی از کشـورهای بـزرگ ،مناطـق جغرافیایـی یـا
قارههـای جهـان رفتـه اسـت :روسـیه ،چیـن ،امریـکا،
اروپـای غربـی ،افریقـا ،خاورمیانـه ،هنـد و پاکسـتان،
کوریـا و جاپـان ،امریـکای التیـن و شمالگان .تیـم
مارشـال از طریق این ده نقشـه مناقشـات بین کشـورهای
مختلـف در جـای جـای دنیـا را توصیـف و تحلیـل
میکنـد.
پیشفـرض نویسـندۀ کتـاب ایـن اسـت کـه مـا در عرص
دولت-ملتهـا زندگـی میکنیـم و زندگـی خواهیـم
کـرد .واحدهای جغرافیایی مشـخصی که توسـط چیزی
بـه نـام مـرز از هـم جـدا شـدهاند .افـراد داخـل هرمـرز
هموطـن و افـراد خـارج از هرمـرز ،خارجـی و بیگانـه
محسـوب میشـوند .پیشفـرض او ایـن اسـت کـه در
بسـیاری مـوارد عوامـل جغرافیایـی باعـث شـکلگیری
مرزهـا شـده اسـت ،امـا بـا همـۀ اینهـا جغرافیـا یعنـی
محدودیـت:
«همـۀ رهبران در حصـار جغرافیـا اسـیرند .کوههـا،
رودخانههـا ،دریاهـا و ریگهـا انتخابهایشـان را
محـدود میکنـد».
مسـالۀ مهاجـرت در کتـاب «در اسـارت جغرافیـا» بـه
صـورت جداگانـه مـورد توجه تیم مارشـال نبوده اسـت،
امـا اثرهای جهانـی و بیناملللی مهاجرت آنقدر وسـیع
و عمیـق اسـت که حتـی تیم مارشـال هم نتوانسـته از آن
بگـذرد و در جایجـای کتابـش بـه صـورت جسـته و
گریختـه بـه آن پرداخته اسـت.
در ایـن یادداشـت میکوشـیم تـا برخـی اثـرات
مهاجرتهـای بیناملللـی از دیـد نویسـندۀ کتـاب «در
اسـارت جغرافیـا» را پیـدا کنیـم .ایـن کتاب بـه هیچوجه
کتـاب کاملی در حـوزۀ جیوپولتیک جهانی نیسـت و به
بسـیاری از مسـایل پیچیـده نپرداختـه اسـت .بنابرایـن از
دریچـۀ آن منیتـوان بـه بسـیاری از اثـرات مهاجرت بر
مفهومـی بـه نـام دولت-ملت رهنمـون شـد .نپرداخنت به
جریانهـای مهاجرتـی مختلفـی کـه در جهـان در حـال
رشـد هسـتند و بـه شـدت مفهـوم دولت-ملـت را دچـار
چالـش میکننـد از ضعفهـای بـزرگ ایـن کتـاب
اسـت ،امـا بـا ایـن حـال خواندنـی و قابـل تعمـق اسـت.
مهاجران چینایی
یکـی از پدیدههـای رو به رشـد جهان حضـور مهاجران
چینایی در کشـورهای مختلف اسـت .نقشـۀ زیر حضور
دایاسـپورای چینایـی در کشـورهای مختلـف جهـان در
سـال  ۲۰۰۷را نشـان میدهـد .این دایاسـپورا در سـالیان
اخیـر بـاز هـم تقویـت شـدهاند و جمعیتهـای زیـادی
از چیناییهـا در بسـیاری از کشـورها سـاکن شـدهاند.
چیناییهـا در کشـورهای همسـایۀ خـود مهاجـران
زیـادی را فرسـتادهاند .مهاجـران چینایـی در روسـیه و
اروپـا هـم حضـوری قـوی دارنـد .یکـی از بزرگتریـن
دایاسـپوراهای جهـان کـه بـا تیزهوشـی سیاسـتگذاران
چینایـی بـرای آنهـا فوایـد زیـادی داشـته دایاسـپورای
چیناییهـا در امریـکا و کاناداسـت .افریقـا و امریـکای
التیـن و اقیانوسـیه هـم پـر از مهاجـران چینایـی اسـت.
تیـم مارشـال در مـورد حضـور مهاجـران چینایـی در
روسـیه مینویسـد:
سـایربیا شـاید باارزشتریـن «گنجینـۀ» روسـیه باشـد
کـه حـاوی بیشترین ذخایـر معدنـی ،نفـت و گاز آن
اسـت ،اما رسزمینی خشـن اسـت کـه گاه ماههـای مدید
یـخزده اسـت ،بـا جنگلهـای وسـیع (تایـگا) ،خـاک
نامرغـوب بـرای کشـاورزی و باتالقهـای وسـیع .فقـط
دو خـط راهآهـن از رشق بـه غرب آن وجـود دارد؛ خط
رسارسی سـایربیا و خـط اصلی بایکال-آمور .مسـیرهای
حملونقـل شمال بـه جنـوب در سـایربیا زیـاد نیسـت

و بـرای روسـیه آسـان نیسـت کـه بتوانـد قدرتـش را بـه
سـمت جنـوب و بـه سـوی منگولیـا و چیـن امـروزی
گسترش دهـد ،چـرا کـه فاقـد نیـروی انسـانی و خطوط
تدارکاتـی الزم اسـت.
بعیـد نیسـت کـه در آینـدۀ دور چیـن بـر بخشهایـی
از سـایربیا سـلطه یابـد ،امـا دلیلـش نـرخ رو بـه کاهـش
زادوولـد در روسـیه و مهاجـرت چیناییهـا بـه سـمت
شمال خواهـد بـود .هماکنـون نیـز در باتالقزارهـای
جلگـۀ سـایربیای غربـی بیـن کوههـای اورال در
غـرب و رودخانـۀ ینیسـئی در ۱۶۰۰کیلومتری رشق
آن در بیشتر شـهرهای کوچـک و بـزرگ میتـوان
رسـتورانهای چینایـی را دیـد»….
یکـی از نواحـی دنیـا کـه چیناییهـا مهاجران زیـادی را
بـه آنجـا فرسـتادهاند ،قـارۀ افریقاسـت .تیم مارشـال در
این مـورد مینویسـد:
چیناییهـا همهجـا هسـتند .آنهـا کسـب و کار را جدی

نشـان میدهـد .هیسـپانیک بـه مردمـی اطلاق میشـود
کـه زمانـی تحـت تسـلط امپراتوری اسـپانیا بودهانـد و به
ویـژه دربـارۀ مـردم اسـپانیاییزبان امریـکای مرکـزی و
جنوبـی بـه کار مـیرود.
تیـم مارشـال در مـورد اثـرات افزایـش مهاجـران
هیسـپانیک و آسـیایی در امریـکا مینویسـد:
«شـاید با تغییـرات جمعیتشـناختی در ایـاالت متحده،
رابطـۀ نزدیـک ایـن کشـور بـا ارساییـل ،هرچند آهسـته،
بـه رسدی بگرایـد .فرزنـدان مهاجـران هیسـپانیک و
آسـیایییی کـه اکنـون بـه امریـکا وارد میشـوند ،بـه
امریـکای التیـن و خـاور دور عالقـۀ بیشتری نشـان
خواهنـد داد تـا بـه کشـور بسـیار کوچـک در حاشـیۀ
منطقهیـی کـه دیگـر از نظـر منافـع امریـکا حیاتـی بـه
شمار منیآیـد».
و در مـورت حضـور مهاجـران خاورمیانهیـی در قـارۀ
اروپـا مینویسـد:

میگیرنـد و اکنـون ماننـد اروپاییـان و امریکاییـان در
رستـارس قـارۀ افریقـا فعالانـد .حدود یک سـوم واردات
نفـت چیـن از افریقاسـت کـه در کنـار فلـزات قیمتی که
در کشـورهای متعـدد افریقایی یافت میشـود ،نشـان از
آن دارد کـه آنهـا وارد ایـن قـاره شـدهاند و قصد ماندن
دارنـد .هنـوز رشکتهـای نفتـی و رشکتهـای بـزرگ
چندملیتـی اروپایـی و امریکایـی بیشتر از آنهـا در
افریقـا حارضنـد ،امـا چیـن دارد به رسعت خـودش را به
آنهـا میرسـاند .مثلا در لیربیـا سـنگآهـن اسـتخراج
میکنـد ،در جمهـوری دموکراتیک کنگـو و زامبیا مس
و در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو به اسـتخراج کبالت
نیـز میپـردازد .بـه توسـعۀ بنـدر مومباسـا در کنیا کمک
کـرده و اکنـون کـه منابـع نفتـی کنیـا دارد رصفـۀ تجاری
پیـدا میکنـد در پروژههـای عظیمتـر نیـز رسمایهگذاری
میکنـد.
رشکـت انجنیـری راهآهـن چیـن در لوانـدا (پایتخـت
آنگـوال) در حال سـاخت یک میدان هوایـی بیناملللی
جدیـد اسـت و در حومـۀ پایتخـت مجتمعهـای
آپارمتانـی بـه سـبک چینایـی میسـازد تـا بخشـی از
جمعیـت ۱۵۰هـزار تـا ۲۰۰هزار نفـری کارگـران چینایی
را کـه اکنـون در آن کشـورند ،اسـکان دهد .هـزاران نفر
از ایـن کارگـران آموزشهـای نظامـی هـم دیدهانـد
و اگـر چیـن الزم بدانـد میتواننـد نقـش یـک نیـروی
شـبهنظامی حـارض و آمـاده را ایفـا کننـد».
مهاجران و اثر بر سیاست خارجی کشورها
م مارشـال در کتـاب
یکـی از مضمونهایـی کـه تیـ 
خـودش دنبـال میکنـد ،اثـرات حضـور مهاجـران
بـر سیاسـت خارجـی کشورهاسـت .هامنطـور کـه
گفتـه شـد؛ مهاجـران چینایـی و آسـیایی در امریـکا
دایاسـپورای قدرمتنـدی را ایجـاد کردهانـد .از سـویی
دیگـر مهاجـران هیسـپانیک هـم در کشـور امریـکا
جمعیـت زیـادی را بـه خـود اختصاص دادهانـد .عکس
نقشـه در ایـن صفحه ،پراکندگـی جغرافیایـی دو قومیت
بـزرگ در امریـکا (سیاهپوسـتان و هیسـپانیکها) را

«جمعیـت اروپـا کـه بهطـور سـنتی سفیدپوسـت اسـت،
دارد پیـر میشـود .برآوردهـای جمعیتـی هـرم وارونـه را
پیشبینـی میکننـد کـه سـالخوردگان در رأس آنانـد
و جوانـان کمتری خواهنـد بـود کـه از آنهـا پرسـتاری
کننـد یـا مالیـات بپردازند ،امـا ایـن پیشبینیها نتوانسـته
در احساسـات ضدمهاجـرت کسـانی کـه سـابقا بومـی
شـمرده میشـدند ،خللـی وارد کنـد و آنهـا تقلا
میکننـد کـه با تغییـرات رسیـع جهانی کـه در آن بزرگ
شـدند دسـتوپنجه نـرم کننـد.
تغییـرات جمعیتشـناختی بـه نوبـۀ خـود در سیاسـت
خارجـی دولت-ملتهـا بهخصـوص در سیاسـت
خاورمیانهیـی آنهـا اثـر میگـذارد؛ مثلا وقتـی پـای
موضوعاتـی چـون جنـگ در عراق یـا مناقشـۀ ارساییل/
فلسـطین بـه میـان میآیـد ،بسـیاری از دولتهـای
اروپایی باید دسـتکم احساسـات شـهروندان مسـلامن
خـود را در هنـگام سیاسـتگذاری در نظـر بگیرنـد».
مهاجران و دولت-ملتها
هسـتۀ مرکـزی کتـاب «در اسـارت جغرافیـا» مفهـوم
دولت-ملـت اسـت .مفهومـی کـه ذات مهاجرتهـای
بیناملللـی باعـث ایجـاد پیچیدگیهـای روزافزونـی در
آن میگـردد .از یک سـو کشـورها بـرای حفظ جمعیت
خـود نیازمنـد مهاجرانانـد و حتما بایـد مهاجـر جـذب
کننـد .از سـویی دیگـر مهاجرانـی کـه بـه کشـوری وارد
میشـوند در آنجـا دایاسـپورایی ایجـاد میکنند ،نوعی
تعلـق و ارتبـاط بـا رسزمینـی کـه از آن آمدهانـد و ایـن
دایاسـپورا بـر مطالبـات آنهـا از دولـت کشـور مقصـد
و در نتیجـه سیاسـت خارجـی کشـور مقصـد نیـز تأثیـر
میگـذارد.
چیـن در حـال گسترش روزافـزون دایاسـپورای خـود
در رسارس جهـان و مدیریـت ارتبـاط بـا ایـن دایاسـپورا
جهـت اعتلای کشـور چیـن اسـت .ارتباطاتـی کـه
مهاجـران بین کشـورهای مبـدأ و مقصد ایجـاد میکنند،
یکـی از پیچیدهتریـن و قابـل تعمقتریـن پدیدههـای
امـروزه روز جهـان اسـت.
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حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر /قسمت پنجم
الـف ،مهاجـران قانونـی :مطابق بررسـیهای گزارشـگر ویـژۀ حقوق برش
مهاجـران هیـچ مفهـوم کلـی یـا عمومـی از واژه مهاجـر کـه مـورد پذیـرش
حقـوق نیـز باشـد ،در حقـوق بی نامللـل وجـود نـدارد .وی پیشـنهاد م یکند
کـه بایـد تعریفـی جامـع از مهاجـران ارایـه گـردد .در هـر حـال ،تعاریف کلی
کـه از مهاجـر وجـود دارد کـه در مباحـث قبلـی تذکـر یافـت ،م یتوانـد
تاحدودی راهگشای بحث باشد.
مهاجرانـی کـه بـا مـدارک و مجـوز قانونـی در کشـوری اقامـت دارنـد ،مهاجر
مجـاز یـا قانونـی نامیـده م یشـوند .ایـن گـروه شـامل افـرادی هسـتند که با
رعایـت مقـررات قانونی کشـور و هـم رشوط ورود مانند مـدت اقامت و منظور
اقامـت ،وضعیـت قانونـی خـود را حفـظ منودنـد .منظـور از مهاجرتهـای
قانونی ممکن تفریح ،تداوی یا کار باشـد .در زمینه کار ،مادۀ  5کنوانسـیون
بی ناملللـی حامیـت از حقـوق متـام کارگران مهاجـر و خانوادههایشـان مقرر
م یداشـته کـه کارگـران مهاجـر درصورتـی کـه دارای مجـوز و براسـاس توافق
دولـت میزبـان و موافق تنام ههـای بی ناملللی به آن پیوسـته حق برخورداری
از اشـتغال و مـزد و اقامـت را دارنـد ،امـا در بنـد دوم ایـن مـاده گفته شـده در
صورتـی کـه بـدون مجوز باشـد مـورد حامیـت قانونی قـرار نخواهـد گرفت.
ب ،مهاجـران غیـر قانونـی :مهاجـران غیـر قانونـی بـه کسـانی اطلاق
م یشـود کـه بـدون اجازهنامـه بـه هـر دلیلـی کـه بـوده باشـد وارد رسزمیـن
دولـت غیـر متبـوع گـردد .ایـن دسـته از مهاجران حضورشـان در کشـورهای
میزبـان بـه علـت عـدم رعایـت قوانیـن ملـی مربـوط بـه ورود ،اقامـت ،متدید
اقامـت ،نحـوه اقامـت ،یـا رشایط اشـتغال ،غیرقانونـی تلقی م یشـود .گاهی
مهاجرانـی کـه بـه شـکل قانونی وارد کشـور میزبان م یشـوند و پـس از امتام
مـدت اقام تشـان ،از طریـق نقـض قوانیـن ملـی یـا جعـل اسـناد یـا بـدون
درنظرداشـت قوانیـن ملـی ،در کشـور میزبـان باقـی م یمانـد کـه بـه مهاجـر
غیرقانونـی تبدیـل م یشـود .مفهـوم مهاجـرت یـک مفهوم عام و کلی اسـت
کـه در مـواردی بـه متـام اتبـاع بیگانـه اطلاق م یگـردد .مهاجـر م یتوانـد از
طریـق درخواسـت پناهندگی بـه پناهنده تبدیل شـود .مهاجـران غیرقانونی
یـک ویژگـی مشترک دارنـد و آن ایـن اسـت کـه مقامـات کشـورمیزبان حـق
مانـدن و اقامـت آنـان را انـکار م یکننـد و من یپذیرنـد .پناهجویانـی کـه
درخواس تشـان رد شـده باشـد ،فـردی کـه موفق به متدید ویزا نشـده باشـد،
دانشـجویی کـه پـس از ختـم دوره رسـمی به کشـور متبـوع برنگشـته و همه
در جمـع مهاجـران غیرقانونـی محسـوب م یشـوند .در چنیـن وضعیـت
آسـی بپذیر م یشـوند و از حقـوق خـود اکثرا محـروم م یشـوند.
بند چهام ،بیگانه
واژه بیگانـه و غیـر شـهروند عمومـا بـرای اشـاره بـه شـخص حقیقـی بـه
کار مـیرود تبعـه دولـت مـورد نظـر نیسـت .واژه بیگانـه در برگیرنـدۀ اتبـاع
خارجـی ب هعلاوه اشـخاص ب یتابعیت اسـت .در سـال 1892موسسـه حقوق
بی نامللـل واژه بیگانـه را چنیـن تعریـف منـوده اسـت« :بیگانـگان ،بـه معنی
بـهکار رفتـه در ایـن مقـررات بـه متـام کسـانی اطلاق م یشـود کـه در حـال
حـارض در دولتـی حـق تابعیـت ندارنـد ،بـدون توجـه بـه اینکـه آیا آنهـا رصفا
گردشـگر هسـتند یـا در آنجـا مقیـم مـی باشـند یـا پناهندهانـد یا به شـکل
اختیـاری وارد کشـور شـدهاند ».بنابرایـن م یتـوان گفـت کـه بیگانـه مفهـوم
عامتـر از مهاجـر اسـت .واژه خارجـی نیـز ممکـن در قوانیـن ملـی کشـورها
بـرای افـراد بیگانـه تلقـی گـردد .به صـورت خالصـه م یتـوان گفـت« :بیگانه
کسـی اسـت تبعه کشوری که در آن حضور دارد ،نباشـد» آنچه میان شهروند
و بیگانـه تفـاوت ایجـاد م یکنـد در واقـع همان تابعیـت اسـت.
تابعیـت عبـارت از رابطـه سیاسـی و معنـوی اسـت کـه شـخص را بـه دولـت
معینـی مرتبـط م یسـازد .در تعریـف دیگـری کـه از تابعیـت صـورت گرفتـه،
گفتـه شـده کـه تابعیـت یـک خصوصیـت و ویژگی اسـت کـه از ایـن واقعیت
ناشـی م یشـود کـه یـک شـخص به یـک ملت یـا کشـور تعلـق دارد ،تابعیت
وضعیـت سیاسـی یک فـرد را تعیین م یکنـد ،درحال یکه اقامتـگاه وضعیت
مدنـی او را مشـخص م یکنـد .بیگانـه از داشتن چنیـن وضعیـت سیاسـی
مستثناسـت و بـه همیـن دلیـل من یتوانـد ماننـد یـک شـهروند از حقـوق و
امتیـازات شـهروندی برخـوردار باشـد .الـف ،بیگانـگان عـام :در بحـث قبلـی
مشـخص شـد کـه بیگانـه یـک مفهـوم وسـیع و عـام دارد کـه بـه آن تبعـه
خارجـی ،شـهروند خارجی نیز اطلاق م یگردد .در طبق هبندی کـه از بیگانه
صـورت گرفـت ،واض حتریـن آن بیگانـه بـه مفهـوم عـام و خـاص م یباشـد.
بیگانـه بـه مفهـوم عـام شـامل متـام اتبـاع بیگان هانـد کـه بـه صـورت عـادی
و اکثرا قانونـی مقیـم کشـور میزبانانـد و بـه فعالی تهـای خـود ادامـه
م یدهنـد .بیگانـگان عـام کـه شـامل مهاجـران کارگـر ،جهانگـرد ،تاجـران
و دانشـجویان م یشـوند .ایـن دسـته از بیگانـگان رابطـه حقوقـی مشـخص
بـا دولـت میزبـان دارنـد و براسـاس یـک توافـق در آنجـا مقی مانـد و زندگـی
م یکننـد.
ب ،بیگانـگان خـاص :بیگانـگان خـاص بـه افـرادی اطلاق م یشـود کـه
تابـع مقـررات خـاص بی ناملللـی و دیپلامتی کانـد .ماننـد دیپلامتهـا،
کارمنـدان قنسـولها ،مناینـدگان سـازمانهای بی ناملللـی و غیـره کـه از
آداب و ترشیفـات خـاص برخوردارنـد .ب هعنـوان مثـال معافیـت از مالیـات،
مصونیـت دیپلامتیـک و مزایـا شـامل مقررات یانـد کـه بـرای بیگانـگان
خـاص وضـع شـده اسـت .در مـورد بیگانـگان خـاص نظـر دیگـری نیـز وجود
دارد .در یـک دسـت هبندی کـه از بیگانـگان صـورت گرفتـه ،گفتـه شـده کـه
اصطلاح بیگانـگان خـاص بـه آن دسـته از افـراد اطلاق م یگـردد کـه رابطه
عـادی بـا دولـت میزبـان ندارنـد و حضـور آنـان در چارچـوب حقوقـی خـاص
قابـل مطالع هانـد .ایـن طبقـه بیگانـگان اکثر بـه صـورت غیـر قانونـی در
دولـت میزبـان بـه رس م یبرنـد کـه یـا بـه لحـاظ حقـوق برشدوسـتانه تحـت
حامی تانـد و یـا در معـرض اخـراج و استرداد قـرار دارنـد .ایـن دسـته از
بیگانـگان شـامل مجـرم فـراری ،آوارگان ناشـی از جنـگ ،افـراد قاچاقشـده و
قربانـی ،پناهجویـان و یـا افـراد ب یتابعی تانـد.
منابع:
 شهبازی ،هامن ،ص40.Alien
 رسفراز ،هامن ،ص40. -رحیمی ،محمدرضا ،)1393( ،حقوق بیگانگان ،نرش دادگسرت ،تهران،

دانستنی

هشداریونیسفدرموردرشدکودکهمرسی

یک برنامۀجاهطلبانۀ دیگر؛

چین در قطب جنوب ماه ایستگاه
تحقیقاتیمیسازد

چیـن در حـال انجـام مرحلـه چهـارم تحقیقات خـود در کره مـاه برای
تأسـیس یـک ایسـتگاه تحقیقاتـی در قطـب جنـوب تنهـا قمـر کـرۀ زمین
اسـت .بـه نقـل از سـی جی تـی ان ،بـه گفتۀ وو ویـرن طراح اصلـی برنامۀ
تحقیقاتـی چیـن در کـرۀ مـاه ،ایسـتگاه یادشـده بعـد از تکمیـل بـرای
منونهبـرداری از قطـب جنـوب مـاه ،بررسـی دقیق منابع موجـود در قطب
جنـوب کـره مـاه و آزمایـش برخـی فناوریهـای جدیـد پژوهشـی مـورد
استفاده قرار میگیرد.
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یونیسـف روز دوشـنبه اعلام کـرد کـه همهگیـری کرونـا موجـب افزایـش ۱۰میلیـون نفـری تعداد دخرتانی میشـود که طـی دهۀ جـاری در خطر
ازدواج در سـن کودکـی قـرار دارنـد .صنـدوق کودکان ملل متحد (یونیسـف) در بیانیهیـی ،توضیح داد که مطابق تخمین پیشـین این نهاد بیناملللی
در مجمـوع ۱۰۰میلیـون دختر طـی دهـۀ جـاری در معـرض خطـر کودکهمسری قرار داشـتند که در مقایسـه بـا ۱۰سـال گذشـته ۱۵درصد کاهش
یافتـه بـود ،امـا شـیوع ویـروس کرونـا با دامن زدن به گسترش فقـر و آمـوزش از راه دور که در عمل موجـب انزوای کودکان و کاهش دسرتسـی آنها
به شـبکۀ نهادهای پشـتیبان شـده۱۰ ،میلیون دخرت دیگر را برای تن دادن به ازدواج در سـن کودکی تحت فشـار قرار خواهد داد .یونیسـف ترصیح
کـرده کـه کودکهمسری ،ضمـن آنکـه مانـع ادامۀ تحصیل دخرتان میشـود ،آنهـا را با تجربۀ زودهنگام خشـونت خانگـی و بـارداری مواجه میکند؛
تجربهیی که آثار منفی آن بر جسم و روان دخرتان قابل جربان نیست.
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رنگارنگ

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

خشم و عصبانیت را بشناسید

اولین قدم در هنگام بروز عصبانیت

منبع :سایکولوجی تودی /نویسنده* :جوزف .ای .شراند /ترجمه :زهرا بهرهمندی

رشایـط خـاص قطبهـای کـره مـاه تحقیـق و پژوهـش در آنهـا را بـرای
فضانـوردان جـذاب کـرده اسـت .در قطـب جنـوب کـره مـاه بیـش از
۱۸۰روز پـی در پـی روشـنایی روز حاکـم اسـت و لـذا محققـان میتوانند
پژوهشهـای خـود را بـا حداقـل مشـکل بـه پیـش بربنـد.
این خرب پس از آن منترش میشود که روسیه و چین از عقد تفاهمنامهیی
در روز گذشـته بـرای ایجاد یک ایسـتگاه تحقیقاتـی علمی بیناملللی در
کـره مـاه خبر دادنـد .ظاهـرا ً چیـن قصـد دارد مراکـز تحقیقاتی مسـتقل
خـود را نیـز در مـاه برپـا کنـد .چیـن برنامههای گستردهیی بـرای حضور
طوالنـی مـدت در کـره مـاه و اعزام فضانورد به این سـیاره نیـز دارد.

امریکا از انرتنت ماهوارهیی
استفاده نظامی میکند
نیـروی هوایـی ارتش امریـکا قصـد دارد از خدمات انرتنـت ماهوارهیی
اسـتارلینک بهره بگیرد .تسـهیل دسرتسـی به انرتنت در مراکز فرماندهی
و هواپیامهای نظامی مهمترین کاربرد نظامی این خدمات خواهد بود.
بـه نقل از اسـلش گیر ،یکی از پیامنکاران نیـروی هوایی ارتش امریکا به
نـام  Ball Aerospaceقصـد دارد آننتهایـی نیم کرهیی بسـازد که بر روی
جنگندههـای آن قابـل نصـب بـوده و دسرتسـی بـه انرتنت را نیز تسـهیل
میکننـد .همچنیـن ایـن رشکـت ایسـتگاههایی زمینـی برپـا میکنـد
تـا رونـد تبـادل اطالعـات بیـن هواپیامهـا و مراکـز کنترول زمینـی ارتش
تسـهیل شود.
 Ball Aerospaceاعلام کـرده کـه برای تأسـیس این ایسـتگاهها در حال
همـکاری بـا اسـپیس ایکـس اسـت و آننتهـای نیـم کرهیـی آن ارتبـاط با
ماهوارههـای خدمـات انرتنتـی اسـتارلینک ،هواپیامهای نظامـی و مراکز
کنترول زمینـی را ممکـن میکند.
هزینۀ ارایۀ این خدمات توسـط آزمایشـگاه تحقیقات نیـروی هوایی ارتش
امریـکا تامیـن میشـود که برنامهیی موسـوم بـه انرتنت فضایی تجـاری را
پیگیـری میکنـد Ball Aerospace .در گام اول بودجهیـی ۹.۷میلیـون
دالـری را بـرای پیشبرد طـرح مذکور دریافت کـرده اسـت .در حال حارض
تجهیزاتـی در ردمونـد واشـنگنت بـرای آزمایـش کارایـی این خدمـات برپا
شـده اسـت .مرحله بعدی این تحقیقـات در کالیفرنیا انجام خواهد شـد.

کلمۀ«ممفیس»حسابکاربرانتوییرتراتعلیقکرد!

باگی در توییرت سـبب شـد تا حسـاب کاربرانی که نام شهر «ممفیس»
را توییـت کرده بودند به مدت ۱۲سـاعت تعلیق شـود .بـه نقل از تلگراف،
بـه دلیـل اختاللـی عجیـب و وسـیع ،توییتر حسـاب کاربرانـی کـه واژۀ
ممفیـس ( )Memphisرا توییـت کـرده بودنـد ،حـذف کـرده اسـت.
اشتراکگذاری پسـتی حـاوی نـام ایـن شـهر امریکایـی بـه دلیـل نقـض
قوانین اشتراک گذاری اطالعات خصوصی به تعلیق ۱۲سـاعته حسـاب
کاربری افراد منجر شد.
افـراد پـس از انتشـار توییتـی بـا ایـن واژه ،بالفاصلـه بـا یـک پیام پـاپ آپ
روبـهرو میشـدند کـه نشـان مـیداد حسـاب کاربـری آنهـا بـه مـدت
۱۲سـاعت معلـق میشـود .در ایـن هشـدار آمـده بـود :شما منیتوانیـد
اطالعـات خصوصـی افـراد دیگـر را بـدون اجـازۀ آنهـا منتشر کنیـد .در
نتیجـه مـا بـه طـور موقـت قابلیتهـای حسـاب کاربـری شما را در ایـن

حالـت مسـدود میکنیـم .شما فقـط میتوانیـد پیـام خصوصـی بـرای
فالورهـای خـود بفرسـتید .امـا امـکان توییـت ،بازنشر ،فالـو یـا الیـک را
نخواهیـد داشـت .البتـه حسـابهای کاربـری تاییـد شـده تحـت تاثیـر
ایـن اختلال قـرار نگرفتند .پـس از آن سـخنگوی توییرت اعلام کرد دلیل
اختلال مذکـور یـک بـاگ بـوده و اکنـون برطـرف شـده اسـت.

 یادگیـری کنترول خشـم بـه تغییـر جهـت بـه قرشپیشـین مغـز نیـاز دارد کـه تنظیمکننـده احساسـات
است.
 تغییـر جهـت بـه قشر پیشـین مغـز شما مسـتلزمایـن اسـت کـه احسـاس خشـم را قبـل از اینکـه تحت
تاثیـرش کاری کنیـد ،تشـخیص دهیـد.
 بـرای شـناخت بهتر خشـم ،از مقیـاس  1تـا 10اسـتفاده کنیـد (10عصبانیترین حالت اسـت) و اگر
بیـش از  6هسـتید ،مراقـب باشـید.
شـناخت خشـم سـاده به نظـر میرسـد .البتـه ،راحت
میتوانیـد بفهمیـد کـه کسـی عصبانـی اسـت .واضـح
اسـت ،درسـت اسـت؟ شما دیدهایـد کـه مـردم در
ادارات پشـت میـز خدمـات مشتری فریاد میکشـند،
یـا خشـم طرفـداران را احسـاس میکنیـد وقتـی داور
اشـتباه قضـاوت میکنـد ،یـا کسـی بـوده که بـا دلیل
یـا بـدون دلیل بر رس شما جیغ کشـیده اسـت .گرچه
از نظـر جهانـی غیرقابـل قبول اسـت ،اما پرخاشـگری
و بدخویـی در زندگـی روزمـره مـا بیـداد میکنـد.
خشـمهای کوچـک میتوانـد منجـر بـه گپهـای تنـد
و گوشـهدار شـود؛ خشـمهای بـزرگ میتوانـد منجـر
بـه قتـل یـا جنگ شـود .هـر یک از مـا احتماال هر روز
حداقـل مقـدار کمـی عصبانیـت را تجربـه میکنیـم.
امـا بـا ایـن حـال ،بسـیاری از مـا هیـچگاه یکدیگـر را
معلـول منیسـازیم و یـا منیکشـیم .مـا بـا گذشـت
زمـان ،راهـی بـرای کنترول آن خشـمهای بـدوی
و قاتالنهیـی یافتهایـم کـه از اجـداد خـود بـه ارث
بردهایـم.
امـا آیـا مـا واقعـا طیـف کاملـی از واکنـش خشـم را
تشـخیص میدهیـم یـا فقـط ظهـور نـوک کـوه یـخ
را؟ چـرا چنیـن اسـت کـه مـا هرگـز متوجـه موضـوع
منیشـویم تـا آن لحطه که شـخص ناگهـان از کنرتول
خارج شـود؟ و چنـد نفر از ما واقعـا میتوانیم جزییات
واکنـش خشـم خود را تشـخیص دهیم؟ آیا تـا به حال
بـه طـور تکاندهندهیـی حـرف زشـت و سـخت ،شـاید
گزنـده و تحقیرآمیـز گفتهایـد؟ آیـا تـا بـه حـال در را
محکـم زدهایـد ،ظرفـی شکسـتهاید ،یـا بـه یـک موتـر
لگـد زدهایـد؟ آیـا تا بـه حال بـه چیزی یا کسـی رضبه
زدهایـد؟ ایـن اقدامـات تهاجمـی اسـت کـه به وسـیله
خشـم تقویـت میشـود .امـا خشـم شما از چـه زمانی
آغـاز شـد و چگونـه نتوانسـتید آن را کنترول کنیـد؟
در حالـی کـه ما بهراسـتی متولد شـدهایم تا احسـاس
خشـم را تجربـه کنیـم ،واقعیـت ایـن اسـت ،شـناخت
خشـم و آنچـه بـه دلیـل داشتن آن انجـام میشـود
خیلـی دیرتـر بـروز میکنـد .دالیـل آن دوقسـمی
هسـتند.
اول ،عصبانیـت احساسـی بـا طیفـی گسترده اسـت:
از عصبانیـت خفیـف تا شـدید ،تـا غلیان خشـم .دوم،
در حالـی کـه ما بـا توانایی تجربه خشـم خـود و انجام
عمـل تحـت تاثیـر آن بـه دنیـا میآییـم ،امـا از بـدو
تولـد توانایـی آنـی نداریـم کـه واکنـش خشـم خـود را
کنترول کنیـم یـا «خـوی خـود را بخوریـم ».توانایـی
اصلاح احساسـات ،بـه ویـژه عصبانیـت ،در واقـع
بسـیار پیچیـده اسـت و بـه خصـوص وقتی که با رشـد
بیالوجیکـی مغـز و بـه ویـژه توسـعه قشر پیشـین مغز،
جایـی کـه تنظیـم عاطفـی ما در آن واقع شـده اسـت،
همـراه میباشـد.
تصـور کنیـد کـه طفـل شما رس چیزکـی کوچـک
کجخلقـی میکنـد .در بزرگسـالی ممکـن اسـت
تعجـب کنیـم کـه چـرا ممکـن اسـت طفـل نسـبت بـه
آنچـه بسـیار ناچیـز به نظر میرسـد بسـیار خشـمگین
شـود .امـا آن «چیـزک» بـرای طفـل نوپـا بیاهمیـت
نیسـت؛ از نظـر آنهـا ،آن شـی یـک منبـع حیاتـی و
اساسـی بـه نظـر میرسـد .از دیـدگاه مغـز ،قشر
پیشـین مغـز طفل نسـبتا نابالغ و رشـدنایافته اسـت و
سیسـتم لیمبیـک احساسـاتی مغز او غالب اسـت .اما
در وضعیـت عصبانیـت ،مهـم نیسـت که مغز شما چه
سـنی داشـته باشـد ،آن قسـمت لیمبیک ،احساسـی،
و تکانهیـی همیشـه توانایـی تصاحـب و برانگیختن
عصبانیت شما را دارد .کنرتول خشـم هنگامی اتفاق
میافتـد کـه بـه قشر پیشـین مغـز تغییر جهـت دهید
و بـه همیـن دلیـل اولیـن قـدم در کنترول عصبانیـت
ایـن اسـت کـه تشـخیص دهیـد عصبانـی هسـتید.
تشـخیص ،تابعـی از عملکـرد قرش پیشـین مغز اسـت.
هنگامـی کـه خشـم را تشـخیص دهید ،یـاد میگیرید

کـه از قشر پیشـین مغـز خـود اسـتفاده کنیـد تـا بـرای غلبـه بـر عصبانیـت خـود انجـام دهید ،سـاخت
احسـاس عصبانیـت در درون خـود را قبـل از اقـدام مقیـاس خشـم شـخصی خودتان اسـت.
در صـورت متایـل از برخـی از ایـن کلمات و هر کلمه
بـه انجـام کاری بهخوبـی تشـخیص دهیـد .هرچـه
دلیـل آن باشـد :ناراحتـی بهدلیـل دیـر آمـدن ریـل ،دیگـری کـه بـه ذهـن شما خطـور میکنـد اسـتفاده
رنجیدگـی بهخاطـر قطـع و وصـل انرتنـت یـا عصبانی کنیـد .هنگامـی کـه لیسـت 10کلمهیـی خـود را پیدا
شـدن رس یـک همـکار ،توانایی تعیین خشـم لیمبیک کردیـد ،بـه هر یـک از آنها عـددی را با توجه به شـدت
مـا تعیینکننـده موفقیـت ماسـت .اگرچـه کنترول آن اختصـاص دهیـد .مقیـاس شـخصی خـودم از  1تا
سیسـتم لیمبیـک لزومـا ذاتـی نیسـت ،امـا تجهیـزات 10( 10عصبانیتریـن) :تحریـک ،تشـدید ،دلخوری،
مغـز فقـط در انتظـار آمـوزش و توسـعه هسـتند .وقتی ناامیـدی ،بیحوصلگـی ،ناخشـنودی ،اوقـات تلخـی،
بـه ایـن قدرت دسـت مییازیـد ،میتوانید یـاد بگیرید غضـب ،خشـم و عصبانیـت اسـت .در ایجـاد ایـن
کـه این احسـاس قدرمتند را در دیگران نیز تشـخیص مقیـاس کلمـه ،مـا زبـان و ریاضـی را بـا هـم ترکیـب
دهیـد ،اغلـب قبـل از اینکـه آنهـا کاری بکننـد .میکنیـم و بـه رسعـت سلسـله کنترول را بـه قشر
چـه شما باشـید و چـه شـخص دیگـری ،ایـن نکتـه پیشـین مغـز میسـپاریم.
اساسـی را بایـد بـه یـاد داشـته باشـید کـه آدمهـای شـناخت بـه خـودی خـود یـک وظیفـه تفکـر اسـت و
زودجـوش و اعصابخـراب معمـوال در بلندمـدت شـناخت ظرایـف خشـم مهـم اسـت .مـا هر روز سـطح
بـه آنچـه میخواهنـد منیرسـند .هرچـه زودتـر یـاد  1تـا  ،5در مقیـاس مـن را به عنوان یک انسـان تجربه
میکنیـم .امـا اگـر عصبانیـت
بگیریـد کـه چگونـه خشـم
شما در محـدوده  6بـه بـاال
را تشـخیص دهیـد ،زودتـر
رسکشـید ،مواظـب باشـید.
میتوانیـد رسعـت بـروز خشـم
وقتی قادر به
خشـمی کـه از  6تجـاوز کنـد،
خـود را کاهـش دهیـد و از یک
نیستید،
خشم
تشخیص
درگیـری واقعـی ،دعواهـای
عمـل پشـیامنکننده و حتـی
چیزهای زیادی برای از
کالمـی و پرخاشـگری و حتـی
غمانگیـز از جانـب خـود یـا
خشـونت جسـمی بسـیار
شـخص دیگـر جلوگیری کنید.
دست دادن دارید .خشم
بیشتر اسـت .باالتـر از ،5
چگونـه ایـن اساسـیترین
ناشناخته میتواند منجر
سیسـتم لیمبیـک شما رشوع
احسـاس انسـانی را تجربـه
بـه غلبـه بـر قشر پیشـین
میکنیـد؟ آیـا عصبانیـت
به از دست دادن منابع،
مغـز میکنـد .بـا پاییـن نگـه
خـود را تشـخیص میدهیـد،
محل اقامت ،روابط،
داشتن خشـم خود از عدد ،5
امـا خونسردی خـود را حفـظ
طرف
از
احترام
ها،
ت
فرص
بـه طـور معمـول میتوانیـد از
میکنیـد؟ یـا صـورت شما
منطـق خـود اسـتفاده کنیـد و
رسخ و برافروختـه و عضلات
اطرافیان و موارد دیگر
عصبانیـت خـود را زیر کنرتول
شما متشـنج میشـوند؟
شود.
خـود نگـه داریـد .از آنجـا کـه
آیـا عصبانیـت را احسـاس و
شـناخت یـک وظیفه بـه عهده
تشـخیص میدهیـد امـا آن
تفکـر اسـت ،قشر پیشـین
را بـروز منیدهیـد؟ شـاید
شما فـردی هسـتید کـه میدانیـد عصبانـی هسـتید مغـز شما را بـه خوبـی متریـن میدهـد ،در حالـی که
و بـه دیگـران اجـازه میدهیـد ایـن موضـوع را بدانند ،اسـتدالل بخش لیمبیک شما را که به شما میگوید
ناراحـت میشـوید و بـاالی اطرافیـان خـود فشـار فقـط مبـارزه کنیـد و آن را از بیـن بربیـد ،رد میکنـد.
میآوریـد .شـاید حتـی اگـر کمـی عصبانـی باشـید ،بـا اسـتفاده از ایـن متریـن ،شما مـکان کنترول را از
هیـچ واکنشـی نشـان ندهیـد .یـا شـاید شما حتـی سیسـتم لیمبیـک به قرش پیشـین مغز جابجـا خواهید
از عصبانـی بـودن خـود آگاه نیسـتید ،امـا بـدن شما کـرد ،دقیقـا جایـی کـه میخواهید باشـید تا از خشـم
میدانـد و واکنـش نشـان میدهـد ،تهاجمیتـر و خـود پیشـی بگیریـد؛ بـا قشر پیشـین عمـل کنیـد و
کمتحملتـر اسـت و بهرسعـت هـر گونـه احسـاس لیمبیـک نباشـید.
وقتـی قـادر بـه تشـخیص خشـم نیسـتید ،چیزهـای
توهیـن را پاسـخ میدهـد.
کنترول خشـم در اختیـار قرش پیشـین مغـز ما ،بخش زیـادی بـرای از دسـت دادن داریـد .خشـم ناشـناخته
میتوانـد منجـر بـه از دسـت دادن منابـع ،محـل
تفکر اسـت.
دو عملکـرد مهـم قشر پیشـین مغـز زبـان و ریاضیـات اقامـت ،روابـط ،فرصتهـا ،احترام از طـرف اطرافیان
هسـتند و ایـن نکتـه خودیـاری از هـر دو بـرای مترین و مـوارد دیگـر شـود.
دادن قشر پیشـین شما اسـتفاده میکنـد .بیاییـد خشـم را بشناسـید .خشـم هیچ مشـکلی ندارد ،کاری
ابتـدا بـه زبـان نـگاه کنیـم .بـه طیـف گستردهیی کـه شما بـا آن انجـام میدهید مهم اسـت.
از کلمات فکـر کنیـد کـه بـرای درجـات مختلـف پینوشت
عصبانیتـی کـه میتوانیـم تجربـه کنیـم ،اسـتفاده *جـو رشانـد ،MD ،اسـتاد صحـت روانی در دانشـکده
میکنیـم :تحریـک ،خشـم ،آزار ،دلخـوری ،ناامیـدی ،طبـی هـاروارد ،عضـو هیـات علمـی کـدر طبـی
عصبانیـت ،بیحوصلگـی ،قهـر ،ناخشـنودی ،انزجار .شـفاخانه اطفال بوسـتون و مدیر ارشـد طبـی مراقبت
یـک متریـن سـاده برای کمـک به خـود کـه میتوانید از جامعـه ریورسـاید بـا دفرت مرکـزی در ددهام اسـت.

کرونای فیلیپینی هم رسید
یک رشته جهش یافته جدید از ویروس کووید ۱۹-در یک مسافر مبتال که از فیلیپین به جاپان سفر کرده ،پیدا شده است .مقامت صحی جاپان می
گویند که این نسخه از کرونا ویروس «متفاوت» از منونههایی است که تاکنون در برزیل ،افریقای جنوبی و بریتانیا یافته شده ،اما گامن می رود به هامن
اندازه مرگبار و مرسی باشد که بسیار فراتر از نسخۀ اولیه ویروس است .گفته میشود نسخۀ جاپانی کرونا در مقابل آنتی بادیها بسیار مقاومتر است ،به
ویژه آنتی بادیهایی که از طریق واکسین در بدن ایجاد می شوند ،و این هامن چیزی است که در مورد کروناهای آفریقایی و برزیلی نیز دیده میشد.
وزارت صحت جاپان اعالم کرده که این گونۀ جهش یافته در جاپان و فیلیپین منترش شده است .این موضوع برای اولین بار روز جمعه تایید شده و این
وزارت در اعالمیۀ خود در این باره گفته است« :این رشته جهش یافته در فیلیپین کشف شده و تا حدودی در اینجا نیز منترش شده است».

سال دهم  سهشـنبه  26حوت 1399

جــهـان

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

کوریای شاملی جواب دولت بایدن را منیدهد

همزمان با بنبست در روابط پیانگیانگ و
کوریای شاملی ،یک مقام ارشد دولت جو بایدن
میگوید :با آنکه حدود یک ماه از آغاز تالشهای
واشنگنت برای برقراری متاس با کوریای شاملی
میگذرد اما این کشور متامی تالشهای دیپلامتیک
را بیپاسخ گذاشته است.
به گزارش یورونیوز ،یک مقام امریکایی در حالی این
خرب را افشا میکند که قرار است در آینده نزدیک،
آنتونی لینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع
امریکا به جاپان و کوریای جنوبی سفر کند.
به گفتۀ این مقام امریکایی ،یک ماهیکه از آغاز

تال شها ی
ا یا ال ت
متحده برای
بر قر ا ر ی
متاس با
کو ر یا ی
لی
شام
میگذرد ،اما
پیانگیانگ
به متامی
تال شها ی
د یپلام تیک
و ا شنگنت
پا سخی
نداده است .خربگزاریهای آسوشیتدپرس ،رویرتز
و نیز شبکه خربی سیانان به نقل از یک مقام
ارشد دولت جو بایدن خرب دادند که واشنگنت با
هدف کاهش تنشها میان کوریای شاملی و امریکا
از یک ماه پیش از طریق چندین شبکه ارتباطی از
جمله یک رابط مستقر در نیویارک سعی کرده تا با
پیانگیانگ متاس دیپلامتیک برقرار کند ولی کوریای
شاملی تاکنون هیچ واکنشی به این تالشها نشان
نداده است .این مقام امریکایی همچنان افزوده که
گفتگوهای فعال میان واشنگنت و پیانگیانگ بیش
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از یکسال است که متوقف میباشد .بر همین اساس،
خربگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرده که یکی از
اهداف اصلی سفر بلینکن آستین به جاپان و کوریای
جنوبی که از روز دوشنبه هفته آینده آغاز میشود،
افزون بر مساله چین ،مترکز بر تهدید هستهیی
کوریای شاملی برای منطقه و ایاالت متحده است.
ندا پرایس ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایاالت متحده
حدود یک ماه پیش ،چالشهای ناشی از برنامههای
تسلیحاتی کوریای شاملی را یکی از اولویتهای
دولت جدید امریکا عنوان کرد.
با این حال ،کیم جونگ اون ،رهرب کوریای شاملی،
در آستانۀ به قدرت رسیدن جو بایدن گفته بود
که فعالیتهای سیاسی خارجی کشورش باید
در جهت به زانو درآوردن امریکا تنظیم و متمرکز
شود .این کشور همچنان در آستانه برگزاری مراسم
تحلیف آقای بایدن از موشکهای بالستیک جدید
خود رومنایی کرد .این در رشایطی است که دونالد
ترمپ ،رییسجمهوری پیشین امریکا برخالف سنت
گذشتگان خود ،سه بار با رهرب کوریای شاملی دیدار
کرده بود و از نامهنگاریهای متعددی خرب داده بود؛
با این وجود ،مذاکرات دو کشور در جهت خلع سالح
هستهیی کوریای شاملی و رفع تحریمهای این کشور
بدون پیرشفت خاصی از حدود یک سال پیش متوقف
شده است.

بازداشت رییسجمهوری موقت پیشین بولیوی به اتهام کودتا

جینین آنییز ،رییسجمهوری موقت پیشین
بولیوی به اتهام کودتا علیه این کشور بازداشت شده
است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،یکی از سارنواالن در
بولیوی به بازداشت رییسجمهوری موقت پیشین
این کشور رای داد و بر این اساس ،او در حالیکه
انتظار محاکمه خود را میکشد ،باید چهار ماه آینده
را نیز در زندان بگذراند.
سارنواالن بولیوی میگویند که او(آنییز) و شامری
از وزرایش در سال  2019میالدی در کودتایی
علیه «اوو مورالس» رییسجمهوری وقت این کشور
مشارکت کردند .اکنون به خانم جینین آنییز و دو

وزیر پیشین بولیوی گفته
شده که این نگرانی وجود
دارد که آنها از کشور فرار
کنند و بههمین خاطر باید
دوران پیش از محاکمه را در
بازداشت موقت بگذرانند.
خانم آنییز ،مقامهای این
کشور را به نقض حقوقش به
عنوان یک شهروند بولیویایی،
یک زن و همچنان رییس
پیشین دولت متهم کرده
است .سارنواالن معقدند که
جینین آنییز و متحدانش
از ارتباطات خود در درون
نیروهای امنیتی استفاده کردهاند تا آقای مورالس را
برای استعفا و فرار از کشور تحت فشار قرار دهند.
تلویزیون بولیوی همچنان تصاویری از بازداشت
رودریگو گوزمن وزیر پیشین عدلیه این کشور نیز
پخش کرده است.
اکنون خانم آنییز میگوید او قربانی انتقام جویی
حزب سوسیالیست «ماس» است که اکنون به قدرت
رسیده است« .ماس» که در واقع یک جبهه متحد
سوسیالیستی است ،در انتخابات ریاستجمهوری
و کنگره در اکتوبر سال گذشته میالدی ،مجددا
توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد .این

موضوع زمینه بازگشت مورالس به کشور را فراهم
کرد .پس از انتخاب لوییس ارسه ،رییسجمهوری
جدید که پیش از این وزیر اقتصادی آقای مورالس
بود ،او در مصاحبهیی با بیبیسی تاکید کرده که
مسیر سیاسی خودش را دنبال خواهد کرد و گفت
که او مورالس نیست .بولیوی پس از لغو نتایج
انتخابات سال  ۲۰۱۹به شدت دچار تنش و اختالف
شد .برخی از سناتورهای مخالف آقای مورالس ادعا
کردند در انتخاباتیکه به پیروزی او منتهی شد ،نتایج
دستکاری شده است .رسانجام آقای مورالس پس از
اعرتاضات و اتهامات تقلب در انتخابات ،استعفا داد.
بالفاصله ،بهدنبال متاس رییسان پولیس و ارتش
برای استعفای آقای مورالس او به تبعید رفت و
سناتور وقت جینین اونز به عنوان رییسجمهوری
موقت سوگند یاد کرد.
آقای مورالس در آن زمان گفته بود که تحت فشار
نیروهای نظامی و امنیتی مجبور به استعفا شده
است .پس از خروج آقای مورالس از کشور خانم
آنییز که قدرت را در دست گرفته بود ،خواستار
پیگرد او شد .در آن زمان ،خانم آنییز در مصاحبه
با بیبیسی گفته بود که اوو مورالس بهخاطر
دستکاری در انتخابات« ،فرار بزدالنه از کشور» و
اینکه برخالف قوانین پناهندگی ،به اظهار نظر
سیاسی ادامه داده ،مرتکب قانونشکنی شده و باید
تحت پیگرد قرار گیرد.

شکست آشکار حزب مرکل در دو ایالت آملان
برگزاری انتخابات در دو ایالت آملان به آزمون
دشواری برای حزب دموکرات مسیحی این کشور به
رهربی انگال مرکل مبدل شده است و براساس
نظرسنجیها ،خانم مرکل در برگزاری انتخابات در دو
ایالت شکست خورده است.
به گزارش رادیو فردا ،انتخابات ایالتی آملان روز
یکشنبه (24حوت) در رشایطی برگزار شد که نتایج
نظر سنجیها از «شکست آشکار» حزب حاکم دموکرات
مسیحی این کشور خرب میدهد.

افزایش شیوع کرونا ،روند کند واکسیناسیون ،مشکالت
اقتصادی و متهم شدن دو قانونگذار حزب حاکم
بهدست داشنت در تجارت ماسک به چالش جدی
برای انگال مرکل و حزب دموکرات مسیحی تبدیل شده
است .بهدلیل بحران شیوع ویروس کرونا ،بخش بزرگی
از رایدهندگان با پست ،آرای خود را ارسال میکنند.
هماکنون ایتالفی از احزاب دموکرات مسیحی و سبزها
قدرت را در ایالت بادن وورمتربگ در دست دارد و در
ایالت راینلند فالتس نیز قدرت در دست ایتالفی از سه

حزب سوسیال دموکرات ،سبزها و لیربالهاست.
از همین رو انتظار میرود که ریاست این ایالتها
کامکان در دست احزاب مخالف باقی مباند.
محبوبیت حزب حاکم در ایالتهای یادشده در
رشایطی رو به کاهش است که آملان در سپتامرب
آینده برای برگزاری انتخابات رسارسی آماده میشود؛
رویدادیکه رسنوشت رهربی آینده این کشور را رقم
خواهد زد .خانم مرکل در  ۱۶سال گذشته رهربی
کشور را بر عهده داشته است.

جان باخنت  39معرتض از سوی
نیروهای امنیتی میامنار

همزمان با ادامه اعرتاضات در میامنار ،گزارشها از این کشور میرساند
که در نتیجه گلولهبار نیروهای امنیتی میامنار 39 ،معرتض جان باختهاند.
به گزارش صدای امریکا ،خربگزاری رویرتز به نقل از گروه حقوق برشی
سازمان معاونت برای زندانیان سیاسی خرب داده است که  ۲۲نفر از معرتضان،
در منطقه موسوم به هیانگتایا به رضب گلوله نیروهای امنیتی میامنار کشته
شدهاند .بخش عمد ٔه این خشونتها در حومه یانگون ،از عمدهترین شهرهای
میامنار صورت گرفته که کارخانههای چینی در آن موقعیت دارد .چین از
حامیان حکومت نظامی میامنار قلمداد میشود .براساس گزارش تلویزیون
حکومت نظامی میامنار ،این برخورد پس از آن صورت گرفته که چهار کارخانه
لباس و یک کارخانه کود کیامیی از سوی معرتضان به آتش کشیده شد.
خربگزاری رویرتز به نقل از این تلویزیون گزارش داده که حدود دو هزار نفر از
معرتضان راهها را به روی موترهای آتشنشانی بستند تا مانع از رسیدن شان
به محل آتشسوزی شوند.
با این حال ،سخنگویان حکومت نظامی میامنار در مورد این حادثه جزییاتی
ارایه نکردهاند .این خشونتها ،خونینترین روز را در میامنار پس از کودتای
اول ماه فربوری رقم زده است.
اعرتاضها در میامنار که پس از کودتای نظامی و زندانی شدن آنگ سان
سوچی ،رهرب این کشور آغاز شد ،حاال وارد هفتمین هفته خود میشود.
بر اساس آمارهای تلویزیون حکومت نظامی میامنار ،در جریان یک ماه اخیر
 126نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته شده و بیش از دو هزار نفر دیگر
زخمی شدهاند .در همین حال ،بیبیسی فارسی در این مورد با نرش گزارشی
به نقل از رسانههای محلی نوشته که نیروهای امنیتی به روی معرتضانیکه
چوب و چاقو در دست داشتند ،آتش گشودند .گفته میشود که شامر واقعی
کشته شدگان بیشرت است و در میان آنها یک پولیس نیز شامل میباشد.
گروهی از منایندگان مجلس و سیاستمداران میامنار که با کودتای نظامی
برکنار شدهاند ،دولت سایه تشکیل دادهاند و عهد کردهاند تا پیروزی «انقالب»
علیه مقامهای نظامی میامنار کوتاهی نکنند.
ماهن وین خائینگ ثان رهرب این گروه در اولین سخرنانی عمومی خود گفت:
«این تاریکترین لحظه این ملت است و لحظه نزدیک شدن طلوع آفتاب».
او از مخفیگاهش ،رهربی گروهی از منایندگان مجلس را که از پذیرش
کودتای ماه گذشته رس باز زدهاند ،برعهده گرفته است.

ترکیه برای جلوگیری از تنشها با سوریه
از دولت روسیه کمک خواسته است
وزارت دفاع ترکیه شامگاه روز یکشنبه( 24حوت) اعالم کرد که به
حمالت موشکی نیروهای رژیم اسد به تانکرهای حامل سوخت در مناطق
تحت نفوذ ترکیه و گروههای سوری طرفدار انقره در شامل سوریه ،واکنش
نشان داده است.
به گزارش العربیه ،چند ساعت پس از تاکید دیدبان حقوق برش سوریه مبنی
بر انفجارهای قوی در مناطق تحت کنرتل گروههای شبهنظامی طرفدار
ترکیه در شامل سوریه که در پی حمله موشکی ناشناس به تانکرهای حامل
نفت در اطراف شهر حلب سوریه به وقوع پیوست ،وزارت دفاع ترکیه اعالم
کرد که نیروهایش به منبع آن موشکها که از میدان هوایی تحت کنرتل
رژیم سوریه شلیک شده ،پاسخ دادهاند.
وزارت دفاع ترکیه گفت که موشکها از میدان هوایی کویرس در شهر حلب
که تحت کنرتل رژیم بشار اسد است ،به سوی مکان حضور تانکرهای نفتی
در شهرهای ترابلس و
الباب در سوریه پرتاب
شدهاند.
این وزارت همچنان
افزوده که مقامهای
بهمنظور
ترکیه
توقف
درخواست
هدفگیری منطقه،
متاسهایی را با جانب
دولت روسیه انجام داده و خواستار کمک برای کاهش این تنشها شده
است.
بهدنبال حمله موشکی ناشناس به بازار سوخت و فرآوردههای نفتی الحمران
در نزدیکی گذرگاه شامل رشقی حلب انفجارهای مهیبی شامگاه روز
یکشنبه آسامن حومه شهر ترابلس سوریه را لرزاند که منجر به مجروحیت
تعدادی از شهروندان و کارکنان حمل و نقل نفت و وقوع آتشسوزیهای
گسرتده در موترهای الری و تانکرهای حمل سوخت شد.
در این راستا ،دیدبان حقوق برش سوریه ویدیویی را به منایش گذاشت که
وقوع آتشسوزیهای گسرتده در پی این حمالت موشکی را نشان میدهد.
این حمالت موشکی تنها یک هفته پس از حمالت راکتی مشابهی انجام
میشود که پیش از این هامن منطقه را هدف قرار داده بود.
دیدبان حقوق برش سوریه ،هفته پیش از کشته شدن یک شهروند سوری در
پی اصابت تعدادی از راکتها به آن منطقه خرب داده بود .بر اساس گزارش
این نهاد ،این حمالت موشکی توسط نیروهای رژیم اسد از حومه غربی شهر
الباب علیه مناطق تحت نفوذ نیروهای ترکیه و گروههای سوری وابسته به آن
در حومه رشقی حلب صورت میگیرد.
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آیا عروس سلطنتی میخواهد رییسجمهور بعدی امریکا باشد؟

روزنامۀ دیلی میل از قول منابع آگاه نوشت  :مارکل در حال بررسی کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴است وقتی که جو
بایدن ،رییسجمهوری کنونی امریکا ۸۲ساله میشود و به دنبال کاندیدا شدن برای دور دوم است .این نخستین بار نیست که متایالت سیاسی
مارکل مطرح میشود ،سال گذشته میالدی نیز گزارشهایی منترش شد مبنی بر اینکه وی شهروندی امریکایی خود را به خاطر اینکه میخواهد
مسیر سیاست در این کشور را بپیامید ،کنار منیگذارد .همچنین گفته شده که در پی مناقشاتی که مارکل و همرسش دربارۀ القاب و عناوین
سلطنتی داشتند ،مارکل به صورت جدی مسالۀ کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را بررسی میکند .در جریان انتخابات
ریاست جمهوری  ،۲۰۲۰مارکل و هری در ویدیویی مردم امریکا را به رشکت در انتخابات تشویق کردند.
ترجمه
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آیا اقتدارگرایی بزرگترین تهدید
برای دموکراسی است؟

منبع :سایکولوجی تودی /نویسنده* :پرفیسور پاول هو /ترجمه :زهرا بهرهمندی

قسمت اول
بسـیاری اظهـار داشـتند کـه دونالـد
ترمـپ و هوادارانـش اقتدارگـرا
هسـتند و ایـن توضیحـی بـرای
حرکـت و روحیهیـی اسـت کـه هنـوز
درگیـر سیاسـتهای امریکاسـت ،اما
معنـی دقیـق ایـن اصطالح چیسـت؟
رویکـردی کـه معمـوال در تحقیقـات
سیاسـی امریـکا مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد ،اقتدارگرایـان را کسـانی
میدانـد که قبل از هر چیز خواسـتار
نظـم هسـتند .آنهـا از انطبـاق
اجتامعـی ،پیـروی از سـنت و رهربان
سـازشناپذیر کـه قـول میدهنـد
جامعـه را محفـوظ و در امنیـت نگـه
دارنـد ،طرفـداری میکننـد.
ایـن مفهوم بـا پاسـخ رشکتکنندگان
در یـک نظرسـنجی در مـورد
خصوصیاتـی کـه فکـر میکننـد در
اطفـال مطلـوب اسـت ،سـنجیده
میشـود :اقتدارگرایـان کسـانی
چهـارم اسـتداللکنندگان پرشـوری بودنـد کـه پاسـخی را در نیمـه باالیـی
رفتـاری
ش
خو
و
اخالقـی
ش
خو
اطاعـت،
هسـتند کـه از ویژگیهایـی ماننـد
مقیـاس  1تـا  10انتخـاب کردنـد  -بیش از سـه برابر متوسـط جمعیـت عمومی
بیشتر از اسـتقالل و کنجکاوی طرفداری میکنند .با اسـتفاده از این رویکرد ،و پنـج برابـر تعـداد اقتدارگرایـان.
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه اقتدارگرایان متایـل داشـتند از طریق کمپاین وقتـی از افـراد دربـاره سـایر تهدیدهـای احتاملـی بـه دموکراسـی مـورد تحقیق
اولیـه و دو انتخابـات ریاسـت جمهـوری ترمـپ ،و همچنیـن نگاههـای رسشـار قـرار میگیرنـد ،همیـن الگو ظاهر میشـود .به عنوان مثال ،از پاسـخدهندگان
از عالقـه بـه بیانـات مسـتبدانه و سیاسـتهای وی ،از حامیـان جـدی ترمـپ سـوال شـد کـه نظـر آنها در مورد ایـده «حکومت ارتش» چیسـت؛ آیا این روشـی
باشـند.
خـوب یا بد برای اداره کشـور اسـت؟
گذشـته
سـال
چندیـن
توضیـح
بـرای
آیـا
امـا
اسـت،
جالـب
تیـوری
یـک
ایـن
ایـن اولیـن بـاری نبـود کـه ایـن سـوال مطـرح میشـد .در سـال  ،1995فقـط
کافـی اسـت؟ هامنطـور کـه طوفـان
 6درصـد از امریکاییهـا فکـر میکردنـد کـه حکومـت
طرفـداران ترمـپ را در ششـم جنـوری در
ارتـش ایـدۀ خوبـی اسـت ،نـرخ حامیـت تکرقمـی کـه
موارد
سایر
مورد
در
نظرات
کاخ کنگـره میدیـدم ،در ایـن فکـر بـودم
انسـان امیـدوار اسـت در یـک جامعه دموکراسـی ببیند که
کـه آیـا اقتدارگرایـی بـه ایـن معنـا کـه رشح
خـودش را بـه عنـوان رهبر جهـان آزاد معرفـی میکند ،اما
نقض اصول دموکراتیک  -اعتقاد
داده شـد ،میتوانـد توضیـح دهـد کـه چـه
در طـول سـالها مطالعـات پیدرپـی این نـرخ صعود کرده
بر این که حمایت از آزادیهای
اتفاقـی در حـال افتـادن اسـت؟ آیـا ایـن
اسـت و تـا سـال  2017میـزان پشـتیبانی 21درصـد بـود.
یا
است
ضروری
حد
از
کمتر
مدنی
آشـوبگران شورشـی ،کـه تیرهـای بیرقهـا
آن سـال بهرتیـن زمان[از نظر سیاسـی] بـود و این عدد در
مستبدانه
رهبری
دادن
ترجیح
را بـه عنـوان سلاح در دسـت گرفتـه بودنـد
آن بـه شـکل ناراحتکنندهیـی بـاال بـود .در حـال حـارض
و شـعار میدادنـد کـه مایـک پنـس بـه دار
کـه تحمیـل قانـون نظامـی در واقـع بـه عنـوان راهحلـی
الگوی مشابهی را نشان میدهد.
آویختـه شـود ،واقعـا مدافعـان رسسـخت
احتاملـی بـرای مشـکل تقلـب در انتخابـات مطـرح شـده،
پاسخدهندگان ضد اجتماعی در
نظـم و ادب هسـتند؟ اگـر نـه ،آنهـا چـه نـوع
نـرخ حامیـت از آن عمیقـا نگرانکننـده اسـت.
اصول
از
انحراف
حمایت
افـرادی بودنـد؟
اگرچـه باز هـم اقتدارگرایان بیشترین طرفـداران این ایده
بینشهایـی را میتـوان در آخریـن دور از
نیسـتند .تعـداد آنهـا در 24درصـد حامیتکننـدگان از
دموکراسی پیشگام هستند ،در
«رسوی ارزشهـای جهانـی» یافـت ،یـک
حاکمیـت ارتـش ،فقـط کمـی باالتـر از حـد متوسـط بـود.
حالی که اقتدارگرایان عقب
مطالعـه چنـد کشـوری کـه توسـط بسـیاری
از طـرف دیگـر ،در میـان پاسـخدهندگانی کـه احساسـات
هستند.
از دانشـمندان علـوم اجتامعـی بـرای درک
ضـد اجتامعـی قوی از خود نشـان میدهنـد ،تقریبا نیمی
بهتر چگونگـی تالقـی ارزشهـای اجتامعی
( 48درصـد) فکـر میکننـد قـدرت دادن بـه جرنالها ایده
سـال
نظرسـنجی
اسـت.
گرفتـه
قـرار
بـا سیاسـت و دموکراسـی مـورد اسـتفاده
خوبـی اسـت .یکـی از ده نفـر فکـر میکنند که ایـن ایده «خیلی خوب» اسـت،
 ،2017کـه بیـش از 2500امریکایـی را شـامل میشـد ،سـوالی در مـورد در حالـی کـه فقـط  1درصـد اقتدارگرا هسـتند.
خشـونت سیاسـی را بـر اسـاس مقیـاس ( 1هرگـز قابـل توجیـه نیسـت) تـا  10نظـرات در مـورد سـایر مـوارد نقـض اصـول دموکراتیـک  -اعتقـاد بـر ایـن کـه
(همیشـه قابـل توجیـه اسـت) مطـرح کـرد .همچنیـن  -برخلاف بسـیاری از حامیـت از آزادیهـای مدنـی کمتر از حـد رضوری اسـت یـا ترجیـح دادن
نظرسـنجیها  -شـامل سـواالتی دربـاره ترجیحـات تربیـت فرزنـدان بـود.
رهبری مسـتبدانه  -الگـوی مشـابهی را نشـان میدهـد .پاسـخدهندگان ضـد
نتایـج چـه چیـزی را نشـان مـیداد؟ بیـش از 60درصـد امریکاییهـای اجتامعـی در حامیـت انحراف از اصول دموکراسـی پیشـگام هسـتند ،در حالی
منونهگیریشـده خشـونت سیاسـی را بـه طـور قاطـع رد کردنـد و گفتنـد ایـن کـه اقتدارگرایـان عقـب هسـتند.
خشـونت هرگـز قابـل توجیـه نیسـت .اقتدارگرایـان در این نظرسـنجی  -افرادی ایـن نتایـج بـه وضوح نشـان میدهد کـه تاکیـد بـر اقتدارگرایی نظممـدار برای
کـه میخواهنـد کـودکان مطیـع و خوشبرخـورد باشـند و کمتر بـه اسـتقالل و درک کامـل ترامپیـزم کافـی نیسـت .هامنطـور که دیگـران گفتهانـد (به عنوان
تخیـل توجـه دارنـد  -بـه طور قابل توجهـی( 73درصد) همین پاسـخ را انتخاب مثـال ،جـان دیـن و بـاب آلتامیـر در «کابـوس اقتدارگرایـان» و جـان هیبینـگ
کـرده بودنـد و تعـداد کمـی اشـتهای شـدید بـرای خشـونت سیاسـی را نشـان در «شـخصیت قانونشـکن») مـا یـا بایـد درک خـود را از اقتدارگرایی گسترش
دادنـد :فقـط  5درصـد از اقتدارگرایـان کـه  8درصد از جامعه منونـه کلی بودند دهیـم یـا مفاهیم جدیدی را معرفی کنیم تا روانشناسـی کسـانی کـه از دونالد
گزینههـای نیمـه باالیـی مقیـاس  1تـا  10را انتخـاب کردنـد.
ترمـپ و جاهطلبـیای او حامیـت میکننـد را درک کنیـم.
بـه جـای اقتدارگرایـان ،ایـن یـک گـروه اجتامعـی متفاوت بـود که مشـتاق بود بـه نظـر مـن ،بایـد متایـزی بیـن یـک ذهنیت صلبـی که بیـش از حد بر اسـاس
بـا اسـتفاده از ابـزار خشـونت به دنبال سیاسـت باشـد .این نظرسـنجی از مردم نظـم تثبیـت شـده آنهایـی کـه دارای یـک ذهنیـت ضـد اجتامعـی هسـتند کـه
سـوال کـرد کـه آنهـا در مورد نقـض هنجارهـای مختلف اجتامعـی و حقوقی چه منجـر بـه اختلال و بینظمـی میشـوند ،قایـل شـد .گرچـه هـر دو میتواننـد
احساسـی دارنـد :کارشـکنی در مالیـات ،رسقـت اموال ،دریافت رشـوت ،حذف مشکلسـاز باشـند ،امـا بـه نظـر میرسـد بزرگرتیـن خطـر بـرای دموکراسـی
کرایـه در حمـل و نقـل عمومـی و غیـره .در حالـی کـه بسـیاری موضـع اصولـی امریکایـی در حـال حـارض گـروه دوم اسـت  -موضوعـی کـه در نوشـته بعـدی
اتخـاذ کردنـد کـه چنیـن اقداماتـی هرگـز قابـل توجیـه نیسـتند ،اقلیـت قابـل بیشتر بررسـی خواهـم کـرد.
توجهـی مخالـف بودنـد و بـه دلیـل وجـود همیـن گـروه  -کسـانی کـه از طریـق پینوشت:
بیتوجهـی مـداوم بـه هنجارهـا و اصـول اساسـی یـک ذهنیـت ضـد اجتامعـی *پرفیسـور پـاول هـو ،اسـتاد علـوم سیاسـی در دانشـگاه نیوبرونسـویک اسـت.
از خـود نشـان میدهنـد -نگرشهـای متامیـز در نتایـج رسوی ظاهـر میشـود .تحقیقـات او شـامل روانشناسـی سیاسـی ،مردمگرایی ،دموکراسـی و تغییرات
کمتر از یـک سـوم ( 31درصـد) خشـونت سیاسـی را کاملا رد کردنـد .یـک اجتامعی/فرهنگی اسـت.
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نشست ترکیه ترشیفاتی خواهد بود،
نه فیصلهساز
بـه نظـر مـن ،مـا در درک
نشسـت ترکیـه دچـار سـوتفاهم
شـدهایم و آن را بهعنـوان یـک
پروسـۀ صلحسـاز یـاد میکنیـم
کـه طبیعتـا چنیـن چیـزی
منیتوانـد در ایـن نشسـت
باشـد .پروسـهیی کـه منجـر بـه
صلـح شـود و نشسـتهای
مـداوم داشـته باشـد ،ایـن را در
قطـر میبینیـم کـه در همان
شکور سالنگی؛ آگاه روابط بینالملل
فارمـت جریان داشـت ،نخسـت
گفتگوهـای امریـکا بـا طالبان و بعد دولت افغانسـتان بـا طالبان و فعال
هـم کـه در حالـت مبهـم به رس میبرد؛ ولی نشسـت ترکیه یک نشسـت
آمادهسـاز اوضـاع منطقهیـی ،جهانـی و داخلـی بـرای محـک زدن
موضوعـات صلـح اسـت نـه نشسـت فیصلهسـاز .در مـورد نامـۀ وزیـر
خارجـه امریـکا هـم دچـار برداشـت اشـتباه شـده بودیـم کـه ایـن نامـه
امتـام حجـت اسـت و آخریـن گزینه را برای دولت افغانسـتان گذاشـته؛
در حالـی کـه آن نامـه رصفـا اشـاره و نشـان از ارادۀ دولـت بایـدن بـرای
ی کـه قبلا وجـود داشـت
آوردن صلـح بـه افغانسـتان در همان مسـیر 
(مسـیریکه ترمـپ در پیـش گرفتـه بـود) ،نـه اینکـه ایـن نامـه یـک
رضبالعجل باشد.
از ایـن جهـت ،نشسـت ترکیـه میتوانـد رصفـا در راسـتای توحیـد
دیدگاههـا و اینکـه کـی در مـورد قضیـه افغانسـتان چـه میگویـد ،چـه
خواسـتهایی دارنـد و خواسـتها را نزدیـک سـازند و جمعـی را ایجـاد
کنند .
ایـن نشسـت بیشتر بهعنوان نشسـت فضاسـاز قابـل ارزیابی اسـت ،نه
اینکـه بخواهـد قضایـای افغانسـتان را به رسانجام برسـاند .تنهـا در حد
نشسـت ترشیفاتی از همه دعوت شـده و صحبت میکنند و بعد پشـت
کارشـان میروند.
اجماع داخلـی را هرچنـد در گذشـته کمتـر میتوانیـم ببنیـم؛ ولـی
ی که میـان گروهها
درحـال حـارض بـا توجه به تحـوالت و تحـرکات اخیر 
و بازیگـران کلیـدی چـه فـردی ،چه حزبی و چـه گروهی در افغانسـتان
بـا حکومـت وجـود دارد ،هرچنـد اینکـه اجامع تا چـه اندازه اسـت ،بعدا
ثابـت میشـود ،ولـی حداقـل یک همسـویی میـان حکومـت و بازیگران
وجـود دارد .یکصدایـی ،یکرنگـی و یکنوایی را در حکومت و بخشـی
از جناحهـا میبینیـم کـه خودش طبیعتا در جایگاه و موقف افغانسـتان
در نشسـت ترکیـه تاثیر خواهند داشـت.
دیگـر چندصدایـی از کشـور بیـرون منیشـود ،بـل یـک صـدا بیـرون
میشـود و بیـرون شـدن ایـن تکصـدا حداقـل در حـال حـارض تاثیـر
ی کـه در قضیه دخیل هسـتند ،به
عمـده بـر رویکـرد امریـکا و کشـورهای 
وجـود مـیآورد.

اجامع داخلی هنوز شکل نگرفته است

اجماع ملـی همان مدینـۀ
فاضلهیـی اسـت کـه ملـت
دنبالـش اسـت ،ولـی هنـوز از
ذهـن بـه صحنـۀ عمـل پیـاده
نشـده اسـت .حکومـت دچـار
تناقـض و دچـار تضـاد درونـی
اسـت .آقـای غنـی طـرف خـود
کـش میکنـد ،عبداللـه طـرف
خـود و متاسـفانه هـر دو
عالقهمنـد نیسـتند کـه در
موسی فریور؛ استاد دانشگاه
سـطح ملـی یـک اجماع بـرای
صلـح و طـرح بدیـل بـرای وضعیت موجـود پیشبینی شـود تـا رویش کار
عملـی و توافـق شـود .در ایـن شـکی نیسـت کـه افغانسـتان در مرحلـۀ
فوقالعـاده نـازک ،ظریـف و تاریخـی خود قـرار دارد و نسـلهای آینده بر
عملکـرد امروزیـن اربـاب اقتدار ،خواهـی نخواهـی داوری خواهند کرد.
بـه یقیـن میگویـم کـه 99درصـد ایـن اشـخاص کـه در ردههـای بـاالی
قـدرت قـرار دارنـد ،محکـوم خواهنـد شـد؛ امـا امیـدوارم کـه عقالنیـت یا
خـرد سیاسـی بـر دیدگاههـای تنـگ گروهـی و تیمـی ارباب اقتـدار غلبه
ی مهمـی در برابـر آقای غنی قـرار دارد کـه میتواند
کنـد .فرصـت تاریخـ 
از آن استفادۀ بهینه کند.
امیـدوارم کـه غنـی و عبداللـه بتوانند بـا رصف نظر از اختالفات پیشـین،
بهخاطـر نجـات افغانسـتان روی ایجـاد اجماع ملـی بـا توجـه بـه متـام
تجـارب تلـخ گذشـته ،بـه توافـق برسـند و از فرصـت موجـود بتواننـد
اسـتفاده کننـد.
نشسـتهای مسـکو و اسـتانبول بهنحـوی متاثـر از همیـن تصمیمـی
اسـت کـه اربـاب اقتدار در افغانسـتان میگیرد ،ولی بایـد حقیقت تلخ را
اعتراف کنیـم کـه تصمیمگیرنـده در جلسـۀ مسـکو و اسـتانبول افغانها
نخواهـد بـود ،بـل امریـکا و قدرتهـای بـزرگ جهانـی و منطقـه خواهند
بـود کـه در مـورد رسنوشـت مـردم افغانسـتان تصمیم خواهنـد گرفت.

