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گروگانگیری14فردملکیازسویطالباندرجلریز

مهدی راسخ ،منایندۀ مردم میدان وردک در مجلس منایندگان گفت که
گروه طالبان از 14روز به این طرف۱۴ ،غیر نظامی را در ولسوالی جلریز
این والیت گروگان گرفتهاند .آقای راسخ روز جمعه (6حمل) در صحبت با
روزنامه راه مدنیت گفت که دو تن از گروگانها باشندگان ولسوالی بهسود
هستند که طی دو روز گذشته طالبان آنها را با خود بردهاند ،اما ۱۲تن
دیگر گروگانها باشندگان مرکز جلریز میباشند و 14روز پیش ...
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دالیلی که باید دورهمی فامیلی داشته باشید

گردهامییهای فامیلی بخشی اساسی از آرایش اجتامعی ماست
و گرچه برخی از افراد ممکن است در مورد ایده جمع شدن فامیل
دچار اسرتس شوند ،اما فواید آن بسیار بیشرت از تصور شامست .در
این روزهای سال نو که بیش از پیش فامیلها و اقوام به دیدن یکدیگر
میروند خوب است بدانیم که گردهامییهای فامیلی ...

آگاهان امور:

طرح انتخابات زودهنگام مخالف قانون اساسی است
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رسنوشت نافرجام ویدا

ویـدا دنیـای کوچـک و در عینحـال دنیـای پهنـاوری
داشـت .زیبایـی و لطافـتاش در سـن نوجوانـی توجـه
همـه را بـه خـودش جلـب کرده بـود ،اما او از رسنوشـت
بیفرجـام ازدواجاش ایـن گونـه روایـت میکنـد:
در یـک روز رس ِد زمسـتان کـه در زیـر ا ٓفتـاب بیرمق در
حـال مطالعه کتـاب بودم ،مـادر بزرگم ا ٓهست ها ٓهسـته...

نصراهلل استانکزی؛ حقوقدان و استاد دانشگاه کابل به روزنامه راه مدنیت گفت که در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام دو مساله اساسی وجود دارد :نخست
اینکه در طرح ایاالت متحده آمده که رییسجمهور و معاونان آن از جمله کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری آینده نخواهند بود ،اما در قدرت حضور خواهند
داشت؛ به این معنا که شخص سوم به سوی انتخابات خواهد رفت ،در حالیکه دولت بهطور صریح از قانون اساسی دفاع میکند .استانکزی بهطور مشخص در
مورد طرح غنی گفت که هیچگونه صراحتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در قانون اساسی وجود ندارد ،مدت کار رییسجمهور مشخص شده و از طرف
دیگر ،زمانی انتخابات زودهنگام برگزار شده میتواند که یکی از حاالت ذیل مثل وفات ،عزل یا مریضی صعبالعالج مطرح شود که در آن صورت ،انتخابات
زودهنگام میتواند برگزار شود.
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دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

رییسجمهور غنی:
آب را میفروشیم ،مفت منیدهیم
2

افغانستان در معرض گرسنگی حاد
«به میکانیزهشدن زراعت توجه شود»
2

متدید ماموریت نظامی آملان
برای یکسال دیگر
2

د بایډن حکومت ټاپي پروژه او «د طالبانو
نللیکه» کې رول نه لري
5
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پیامدهای معکوس سرکوب
3

حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش

گروههای که به دالیل مانند جنگ،
قحطی و حوادث طبیعی مجبور به مهاجرت
گردیدهاند ب هنام آوارگان یا بیجاشدگان یاد
م یشوند .در تعریفی که از آواره ارایه شده،
آمده« :افرادی که بنا به دالیلی به غیر از
داشنت ترس موجه از آزار و اذیت کشور
متبوع یا محل سکونت خود را ترک
م یکنند ،آواره گفته م یشوند ».در سال
 1976مجمع عمومي براي نخست نيبار از
«كم كهاي نوعدوستانه براي پناهندگان و
آوارگان در افريقا» نام برد و از آن پس نيز در
كليه قط عنام ههاي مربوط به گزارش ساالنه
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد...
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تمدید ماموریت نظامی
آلمان برای یکسال دیگر
راه مدنیت :پارملان فدرال آملان با تصویب
طرح دولت کشورش ،ماموریت نظامیان آملانی
را برای یک سال دیگر در افغانستان متدید کرد.
رسانههای آملانی گزارش داده که پارملان این
کشور با تصویب طرح جدید ،به آملان اجازه
داد تا یکهزار و ۳۰۰رسباز این کشور را در
افغانستان بهعنوان بخشی از ماموریت ناتو تا
پایان ۳۱جنوری سال ۲۰۲۲میالدی حفظ
کند.
پس از نشست وزرای دفاع عضو کشورهای
سازمان پیامن اتالنتیک شاملی (ناتو) ،آملان
اولین عضو این سازمان است که ماموریت
نظامی خود را در افغانستان متدید میکند.
این در حالیست که ماموریت کنونی نیروهای
آملانی در ۳۱مارچ سال ۲۰۲۱در افغانستان
پایان مییافت.
دولت آملان هشدار داده که خروج زودهنگام
نیروهای ناتو از افغانستان میتواند مذاکرات
صلح را با خطر مواجه سازد .براساس توافقنامۀ
صلح دوحه ،امریکا متعهد شده بود که
نیروهایش را تا اول ماه می سال جاری میالدی
از از افغانستان خارج کنند .همچنان در مقابل
گروه طالبان تعهد کرده بود که روابطاش را با
گروههای تروریستی از جمله شبکۀ القاعده
قطع خواهند کرد.
با این حال ،دولت جو بایدن ،رییسجمهور
امریکا در تازهترین اظهارات خود گفته که
خروج نیروهای کشورش در تاریخ تعیین شده،
دشوار است .او اما تاکید کرده که قصد ندارد
که نیروهای امریکایی برای مدت طوالنی در
افغانستان باقی مبانند.
گروه طالبان نسبت به هر نوع حضور نیروهای
خارجی در افغانستان پس از مهلت تعیینشده
هشدار دادهاند .از سویی هم ،جرنال ریچارد
کالرک ،فرمانده عملیات خاص ارتش امریکا به
کمیتۀ خدمات نظامی مجلس سنای کشورش
گفت که در صورت خروج نیروهای امریکا از
افغانستان ،وضعیت امنیتی در این کشور بدتر
خواهد شد .او تاکید کرد که فساد ،رهربی
غیرقابل اعتامد ،تغییر ناگهانی در اسرتاتیژی
امریکا مانع توانایی نیروهای افغان شده است.
جرنال کالرک گفته :تواناییهایی و امکانات
که ایاالت متحده برای مبارزه با طالبان در
اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار
میدهد ،نقش اساسی در موفقیت آنها دارد.

رویدادها
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رییسجمهور غنی:

آب را میفروشیم ،مفت نمیدهیم

رییسجمهور غنی روز چهارشنبه (۴حمل)
بند کاملخان را در والیت نیمروز افتتاح کرد.
رییسجمهور هنگام افتتاح این بند آبی به
مدیریت آبهای کشور تاکید ورزید.
رییسجمهور گفت که حکومت پس از این،
معاهده آب هلمند را تطبیق میکند و بر اساس
این معاهده ،آب مفت به ایران منیدهد ،اما
مرشوط به اینکه ایران در مقابل تیل بدهد.
آقای غنی به رصاحت بیان کرد«:من میخواهم
چند کلمه با همسایه ما جمهوری اسالمی
ایران صحبت کنم .در گذشته هرچه بودیم ،چه
داشتیم و نداشتیم ،گپ تاریخ است .اقتصاد
ایران و افغانستان متمم یکدیگر است و مخالف
یکدیگر نیست».
او پیداوار والیت نیمروز را فروشی دانسته و افزود
که آب این والیت را به کسی مفت منیدهد و
پیداوار این والیت را با افتخار به ایران میفروشد.
رییسجمهوری با یادآوری از معاهده آب هلمند
که در زمان نخستوزیری محمدشفیق بین ایران
و افغانستان امضا شد ،گفت که این معاهده،
معاهده همه مردم افغانستان با ایران است.
غنی افزود که پس از این افغانستان کلید هلمند
را در دست خود دارد و تعهد خود را با ایران
اجرا میکند .او در ادامه سخنانش تاکید کرد

که فرستادن آب اضافهتر از تعهد اما
«گپ مذاکره» است.
تولید۷۰هزار میگاوات برق از
بادهای کشور
رییسجمهور غنی همچنان در
بخشی از سخرنانیاش عالوه کرد
که با دو رشکت بیناملللی و ایرانی
پیرامون مدیریت بادهای نیمروز و
تولید برق از آفتاب کار خواهد کرد.
به گفته رییسجمهوری ،مطالعات
مقدماتی نشان میدهد که
افغانستان ۷۰هزار میگاوات برق از
باد تولید میکند.
آقای غنی بیان داشت :بادهایی
که مردم نیمروز را آزار میدهد به
بزرگترین منبع انرژی تبدیل خواهد شد .او
همچنان اضافه کرد که افغانستان در بخش
تولید برق از باد ،آفتاب و گسرتش بنادر با ایران
صحبت خواهد کرد.
بند آبی کامل خان والیت نیمروز در حالی افتتاح
شد که از یکسو رشایط بد اقتصادی بر مردم
حاکم است و از سوی دیگر مدیریت آبهای
کشور در چند سال اخیر به یک معضل کالن
تبدیل شده بود.
مدیریت آب ،کلید بهبود وضعیت اقتصادی
شامری از آگاهان اقتصادی با استقبال از افتتاح
بند کاملخان ،مدیریت آبهای کشور را کلید
بهبود وضعیت اقتصادی کشور عنوان میکنند.
محمدعیسی رضایی ،آگاه امور اقتصادی در
صحبت با روزنامه راه مدنیت دربارۀ تاثیر ساخت
بندهای آبی روی اقتصاد و اشتغالزایی گفت:
«شاهکلید اقتصاد افغانستان مدیریت آبهای
کشور است».
او بیان کرد که اقتصاد افغانستان ،اقتصاد
زراعتی میباشد و بیش از ۷۰درصد مردم
مرصوف زراعت هستند .بنابراین افتتاح و ساخت
بندهای آبگردان ،باعث کاهش هزینه تولید
محصوالت زراعتی و افزایش درآمد خانواده

خواهد شد .آقای رضایی میگوید که کنرتول
آبهای کشور و ساخت بندهای آبی ،منجر به
افزایش تولیدات داخلی و صادرات محصوالت
زراعتی خواهد شد که این موضوع روی اقتصاد
مردم و سهم صادرات کشور تاثیر مثبت دارد.
او در بخشی از صحبتهایش تاکید کرد:
«ساخت این بندها روی کاهش آلودگی محیط
زیست نیز تاثیر دارد ،بنابراین وقتی مرصف پول
خانوادهها روی تداوی امراض آلودگی محیط
زیستی کاهش پیدا کنند ،خانوادهها میتوانند
این مقدار پول را روی کیفیت ،ارتقای سواد و
آموزششان مرصف کنند».
وی اظهار داشت که ساخت بندهای آبی ،باعث
تولید انرژی برق خواهد شد ،زمانیکه کشور
با عدم دسرتسی به انرژی ثابت مواجه است،
ساخت این بندها باعث رونق تولیدات داخلی
خواهد شد .طبق گفتههای آقای رضایی ،در
حال حارض ۹۰درصد انرژی کشور وارداتی
است و این موضوع رضبۀ بزرگی را به تولیدات
داخلی کشور زده است ،اما افتتاح و ساختهای
بندهای آبی وابستگی کشور را در قسمت انرژی
وارداتی کاهش خواهد داد و روند رسمایهگذاری،
تولیدات و تجارت رشد خواهد کرد.
این بند ظرفیت ذخیرۀ ۵۲میلیون مرت مکعب
آب را دارد و حدود ۱۷۴هزار هکتار زمین را نیز
آبیاری خواهد کرد .همچنین بند کامل خان،
با هزینه ۱۱۱میلیون دالر امریکایی بیش از
۹مگاوات انرژی برق نیز تولید خواهد کرد.
قابل یادآوری است که به بهرهبرداری رسیدن بند
کامل خان زمان زیاد و رشایط دشواری را طی
کرده است و عوامل داخلی و خارجی بارها مانع
افتتاح این پروژه شدهاند.
هرچند مردم نسبت به حکومت و فساد
رسسامآوری که کشور را در ردیفهای نخست آن
قرار داده خیلی بیاعتامد شدهاند؛ اما با آن هم
افتتاح چنین پروژههایی مایه امیدواری ،حداقل
برای آیندۀ افغانستان است.

***

گروگانگیری14فردملکی
از سوی طالبان درجلریز

راه مدنیت :مهدی راسخ ،منایندۀ مردم میدان
وردک در مجلس منایندگان گفت که گروه
طالبان از 14روز بهاین طرف۱۴ ،غیر نظامی را
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفتهاند.
آقای راسخ روز جمعه (6حمل) در صحبت با
روزنامه راه مدنیت گفت که دو تن از گروگانها
باشندگان ولسوالی بهسود هستند که طی دو
روز گذشته طالبان آنها را با خود بردهاند ،اما
۱۲تن دیگر گروگانها باشندگان مرکز جلریز
میباشند و 14روز پیش ربوده شدهاند.
او تاکید کرد که این افراد بهدلیل حامیت از
حکومت ،گروگان گرفته شدهاند ،اما حکومت
با گذشت 14روز از این گروگانگیری ،هیچ
اقدامی برای رهایی آنها نکرده است.
این عضو مجلس منایندگان گفت که با وجود
تالش و پا درمیانی بزرگان محلی ،تا کنون افراد
ربودهشده توسط گروه طالبان رها نگردیده
است .در همین حال ،میخواستیم نظر
مسووالن محلی میدان وردک را داشته باشیم،
اما مسووالن محلی حارض به ارایه معلومات
نشدهاند .ولسوالی جلریز در 60کیلومرتی
پایتخت موقعیت دارد .این ولسوالی پس از
سقوط رژیم گروه طالبان از سال2001میالدی
به اینسو ناامنترین مسیر رفتوآمد برای مردم
مناطق مرکزی است و هیچ گاه از وجود گروۀ
طالبان پاکسازی نشده است.
همچنین شاهراه منرب( )2میدان وردک که به
بامیان و دیگر مناطق مرکزی منتهی میشود
نیز از همین ولسوالی میگذرد .از سالها به
اینسو افراد مربوط به گروه طالبان در مسیر
این شاهراه فعالیت گسرتده دارند که دهها
غیرنظامی و نظامی را در این مسیر اسیر و یا
به قتل رساندهاند .در عین حال ،آقای راسخ
با اشاره به رویداد ولسوالی بهسود ،از حکومت
خواسته که قطعات اضافه از این ولسوالی را
خارج و برای «تصفیه شاهراه مرگ «جلریز» و
آزادسازی ولسوالی جلریز از محارصه مطلق
طالبان» سوق بدهد .وی ترصیح کرد که ادامه
چنین وضعیت سواالت زیادی را در اذهان عامه
ایجاد کرده که باعث تقابل ملت و حکومت
خواهد شد .این در حالیست که از یک هفته به
این طرف ،دهها هاموی و صدها نیروی کامندو
و قطعات خاص به هدف رسکوب و بازداشت
عبدالغنی علیپور به ولسوالیهای دوگانه
بهسود میدانوردک اعزام شدهاند .همچنین
شامری از این نیروها در والیت بامیان مستقر
گردیدهاند.

افغانستان در معرض گرسنگی حاد

«به میکانیزهشدن زراعت توجه شود»
راه مدنیـت :دومینیـک برجـن،
رییـس سـازمان غـذا و زراعـت ملـل
متحد هشـدار میدهد کـه در حال
حـارض ۱۷۴میلیـون نفـر از
گرسـنگی حـاد در رسارس جهـان
رنـج میبرنـد و اگـر کمکهـای
فـوری جامعـه جهانـی بـه ایـن
کشـورها نرسـد ،امـکان دارد ایـن
تعـداد افـراد بهدلیـل گرسـنگی
مبیرند.
در گـزارش سـازمان غـذا و زراعـت
ملـل متحـد آمـده کـه افغانسـتان،
لبنـان ،یمـن ،سـودان جنوبـی،
نایجریـای شمالی و هایتـی از جملـه
کشـورهاییاند کـه در معـرض خطـر گرسـنگی
حـاد قـرار دارنـد.
دومینیـک برجـن میگویـد کـه درگیـری و
خشـونتهای مسـلحانه از جملـه عللهـای
گرسـنگی حـاد در جهـان میباشـند.
همچنیـن او علاوه کـرد کـه تاثیـرات اقتصادی
شـیوع کوییـد 19هنـوز پابرجاسـت و در
سـال ۲۰۲۱نیـز اکثر ایـن کشـورها از تاثیرات
اقتصـادی ایـن همهگیـری آسـیبپذیر خواهند
بود.
گـزارش سـازمان ملل نشـان میدهـد که بیش
از ۳۴میلیـون نفـر در حـال حـارض در وضعیـت
حـاد کمبـود غذایـی و بسـیاری از آنهـا در
پرتـگاه قحطـی قـرار دارنـد .در گـزارش آمـده
کـه در بعضـی از بخشهـای سـودان جنوبـی و
یمـن ،مردم از قبل در معرض گرسـنگی و مرگ
قرار داشـتند.
سـازمان غـذا و زراعـت و برنامه جهانی غذا ملل
متحـد از اهداکننـدگان بیناملللـی خواسـتار
کمـک پنـج میلیـارد دالـری بـرای جلوگیـری از
مـرگ ۳۴میلیـون انسـان در معـرض قحطـی
شـدند .از سـویی هـم ،انالیسـا کانتـی ،رییـس

برنامـ ٔه جهانـی غـذا در جینـوا تاکیـد کـرد:
«افرادیکـه بـا رشایطـی ماننـد قحطـی روبـرو
هسـتند ،دارایـی خـود را متـام کـرده ،معیشـت
خـود را از دسـت داده ،غـذای کافـی ندارنـد
و بیشتر فرزندانشـان بـه سـوءتغذی مبتلا
شـدهاند».
وی بـا اظهـار تاسـف بیـان داشـت کـه دریچـۀ
جلوگیـری از ایـن وضعیت اسـفبار به رسعت در
حال بسـته شـدن اسـت.
گـزارش سـازمان ملـل متحـد در حالـی نشر
میگـردد که حکومت افغانسـتان بـا افتتاح بند
آبـی کاملخـان بـه مـردم وعـده داده کـه روی
برنامههـای زراعتـی ،تولیـد و صـادرات اقلام
زراعتـی مترکز خواهـد کرد ،اما آگاهـان اموری
اقتصـادی بـه این بـاور هسـتند که بهرتیـن راه
برای جلوگیری از قحطی و گرسـنگی مکانیزه و
مدرنسـازی زراعـت میباشـد.
میکانیزه کردن زراعت
شـعیب رحیـم ،آگاه امور اقتصـادی در صحبت
بـا روزنامـه راه مدنیت گفت که بـرای جلوگیری
از گرسـنگی حـاد باید دولـت امکانـات زراعتی
را بـرای مـردم فراهـم کـرده تـا آنهـا بـه کشـت
و تولیـد محصـوالت زراعتـی مصروف و از
مناطقشـان بیجـا نگردنـد.

آقـای رحیـم بـه ایـن بـاور اسـت کـه مکانیـزه
کـردن پروسـه زراعـت یکـی از بهرتیـن راههای
جلوگیـری از گرسـنگی و قحطـی در کشـور
میباشـد ،اما متاسـفانه حکومت در سـالهای
گذشـته در ایـن قسـمت رسمایهگـذاری قابـل
توجهـی انجـام نـداده اسـت.
او بـا اشـاره بـه افتتـاح بنـد آبـی کاملخـان
و دیگـر بندهـای آبـی تاکیـد کـرد :بـا ایجـاد
بندهـای آبـی ،امیـد مـیرود حکومـت روی
مکانیزهشـدن زراعـت و برنامـه مـدرن نیـز کار
کننـد.
ت بایـد بـرای والیتهـای
وی افـزود کـه دولـ 
دوردسـت امکانـات پروسـس مـواد غذایـی،
تولیـد صنایـع دسـتی و امکانـات رشـد صنعت
را از طریـق انـرژی آفتابـی مهیـا منوده تـا مردم
خودشـان بتواننـد موادغذایی اولیهشـان تولید
و پروسـس کننـد.
ایـن آگاه امـور اقتصـادی میگویـد که بخشـی
از رفـاه و رشـد اقتصـاد بـه امنیـت و آرامـش
بسـتگی دارد ،حکومـت بـرای جلوگیـری از
گرسـنگی و فـرار مـردم ،امنیـت را تامیـن
کننـد ،زیـرا مـردم منیتواننـد در سـایه جنـگ
برنامههـای انکشـافی را تطبیـق کننـد.
آقـای رحیـم ترصیـح کـرد کـه اگـر درگیـری
و خشـونت در کشـور بیـش از ایـن ادامـه
پیـدا کنـد ،مـردم مجبـور خواهـد شـد تـا از
مناطقشـان بیجـا شـده و ایـن موضـوع بـه
گرسـنگی زودرس کمـک خواهـد شـد.
از سـویی هم ،افغانستان زمسـتان کمبارشی را
پشـت رس گذاشت .مقامات مسـوول میگویند
که این موضوع به خشکسـالی بیشتر خواهد
انجامیـد .رییسجمهور غنی نیـز چند روز قبل
در مراسـم جشـن دهقـان از بروز خشکسـالی
و همچنیـن جـاری شـدن سـیل در کشـور ابراز
نگرانـی کـرد و گفتـه بـود کـه اولویـت امسـال
مدیریـت آب افغانسـتان خواهد بود.

د بایډن حکومت ټاپي پروژه او «د
طالبانو نللیکه» کې رول نه لري
د امریــکا بهرنیــو چــارو وزارت وايــي ،د
امریــکا حکومــت د ټاپــي پــروژې هیــڅ
مايل مالتړ نه دی کړي.
دا غربګــون لــه هغــه وروســته دی چــې
امریکايــي رســنیو وویــل ،واشــنګټن "د
طالبانــو نللیکــې" مالتــړ کــوي ،خــو پــه کــور
د ننــه یــې د خامــو تېلــو د لېــږد نللیکــه
ځنډولــې ده.
تېــره میاشــت واشــنګټن اګزیامیــر رســنۍ
ولیــکل ،ټاکلــې ده د ترکمنســتان نللیکــې
د امنیــت لپــاره چــې لــه افغانســتان
تېرېــږي طالبانــو تــه د دې لیکــې د امنیــت
خوندیتــوب لپــاره "د تېرېــدو حــق" ور کــړل
يش.
دغــو رســنیو پــه امریــکا او تــرې بهــر کــې د
دوو نللیکــو پــه هکلــه د بایــډن ادارې پــر دوه
ګــوين سیاســت نیوکــه کــړې وه.
پــه دې تــړاو د امریــکا بهرنیــو چــارو وزارت
یــوه برېښــلیک یــا ایمېــل کــې دې رســنۍ
تــه ویــي« :متحــده ایالتونــو تېــره فــرورۍ
ترکمنســتان تــه د طالــب پــاوي پــه ســفر
کــې هیــڅ رول نــه درلــود او د دې بحثونــو
پــه هکلــه د نظــر څرګندولــو لپــاره هیــڅ
دریــځ نــه لــري .د امریــکا حکومــت د تاپــي
پــروژې هیــڅ مســتقیم مــايل مالتــړ نــه دی
برابــر کــړی».
ښــاغيل بایــډن ســپينې ماڼــۍ تــه د تللــو پــه
لومړیــو ورځــو کــې د یــوه فرمــان صادرولــو
رسه د چاپريیــال ســاتلو پــه خاطــر د
کیســټن نللکــې د پــي کېــدو اجــازه لیــک
لغــوه کــړه.
ټاکلــې وه دا نللیکــه اتــه لکــه دېــرش زره
بیرلــه ټینــګ خــام تېــل د کانــاډا لــه الربټــا
د امریــکا نرباســکا تــه ولېــږدوي.
جــو بایــډن او امرســتیالې یــې کاملــه
هریــس افغانســتان کــې د نللیکــې د پــروژې
پــه هکلــه څــه نــه دي ویــي.
دا نللیکــه چــې اوس د پلیتــوب پــړاو کــې
ده ،ټاپــي بلــل کېــږي او لــه ترکمنســتان،
افغانســتان ،پاکســتان او هنــد تــه ګاز
لېــږدوي.
طالبانــو هــم د تاپــي د پلیتــوب هرکلــی
کــړی او ډېــر شــنونکي د طالبانــو اوڅارېــدل
یــا ظهــور هــم د دې پــروژې لــه امنیــت
خوندیتــوب رسه تړلــی بــويل.
لــه منځنــۍ اســیا ســوېيل اســیا تــه د
انــرژۍ لېږدولــو دا پــروژه لــه دریــو لســیزو
مطــرح ده.
خلیلــزاد څــه رول لــري؟د عکــس
رس چینــه A R G ،
د افغــان ســولې لپــاره د امریــکا ځانګــړي
اســتازي زملــي خلیلــزاد د دې نللیکــې د
جوړېــدو لپــاره د  ۱۹۹۰لســیزې وروســتیو
کــې د امریکايــي رشکــت یونیــکال لــه خــوا
ســیمې تــه ســفر او لــه طالبانــو رسه یــې هــم
ســا مشــورې درلــودې.
د رپوټونــو لــه مخــې د  ۱۹۹۷کال ډســمرب
کــې د طالبانــو اســتازي د یونیــکال پــه بلنــه
د امریــکا هوســټن ښــار تــه الړل چــې د دې
ګازي نللیکــې پــر غځولــو ور رسه خــرې
وکــړي.
ښــاغيل خلیلــزاد هــم خپــل یاداښــت کتــاب
اســتازي -کــې لیــکيل ،د  ۱۹۹۰لســیزېمنځنیــو کــې کیمربیــج انــرژۍ ادارې تــرې
غوښــتي و چــې د یونیــکال تېــي رشکــت د
شــونتیا ارزولــو پلټنــه کــې ګــډون وکــړي.
امریــکا کــې د جمهوریپالــو او ډیموکراټانــو
تېــرو حکومتونــو د افغانســتان لــه الرې د
انــرژۍ لېــږد پــروژې تــه د افغانســتان پــه
ګــډون د ســیمې هېوادونــو د ځان بســیاینې
او اقتصــادي پیاوړتیــا پــه ســرګه کتــل.
رویټــرز خــري اژانــس تېــر اکتوبــر کــې-
چــې ډونلــډ ټرمــپ د ســپینې ماڼــۍ واکمــن
و -رپــوټ ور کــړ چــې نومــوړی د افغانســتان،
ترکمنســتان او امریــکا درې ګــوين پــاوي
کوربــه و او ویــل کېــدل چــې د تاپــي پــروژې
پــه ګــډون د ګاز او برېښــنا د لېــږدو لپــاره
بــه د بېــخ بنســټو پــروژو پــه پېژندلــو او پــي
کولــو کــې ګــډ کار وکــړي.
د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزارت ویانــد
رویټــرز تــه ویــي ،متحــده ایالتونــه لــه
مــودو راهیســې د افغانســتان او منځنــۍ
اســیا کــې یــې د هغــو ګاونډیانــو د هغــو
هڅــو مالتــړ کــوي چــې د نښــلول کېــدو د
پیاوړتیــا ،ســوداګري زیاتېــدو ،اقتصــادي
ودې او د انــرژۍ او ټرانســپوټ بېــخ بنســټو
پــروژو د ښــه وايل لپــاره یــې کــوي.
بیبیسی
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آگاهان امور:

طرح انتخابات زودهنگام مخالف قانون اساسی است
راه حـل نمیداننـد ،هـم جهـان و هـم مـردم را تطبیـق قانـون اساسـی میداند که هـر روند باید
افغانسـتان و مـردم هم از جنگ خسـته شـدهاند ،از مجـرای قانـون بگـذرد ،امـا شـماری از اسـتادان
سید مهدی حسینی
راهـی وجود نـدارد جـز اداره موقت که
دانشـگاه کابـل ،طـرح
مشـارکت طالبـان را در یـک سـاختار
پیشـنهادی غنـی را
madanyatdaily
خاطرنشان
کوهستانی
کنـد».
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مبنـی بـر برگـزاری
کرد که اگر یک اجماع
او بـا بیـان ایـن مطلـب تصریـح کـرد
انتخابـات زودهنـگام،
دیدگاه
یک
یا
عمومی
طـرح پیشـنهادی صلـح ایـاالت متحـده کـه در شـرایط حاضـر انتقـال قـدرت
مخالـف صریـح قانـون
مشترک میان تمام کسانیکه
امریـکا ،هرچنـد تحـت کار اعضـای کمیتـه از طریـق انتخابـات مقـدور نیسـت،
اساسـی میداننـد.
چه در داخل و چه خارج از
رهبـری شـورای عالـی مصالحه ملی بـه رهبری زیـرا انتخاباتهـای پیشـین ،تمامـی
نصـراهلل اسـتانکزی؛
کشور هستند ،چه درون
عبـداهلل عبـداهلل قـرار دارد و هنـوز دیـدگاه فضـای اعتمـاد را از بیـن بـرد و به این
طالبان و چه درون دولت و یا حقـوقدان و اسـتاد
سیاسـیون پیرامـون چگونگـی این طـرح توحید لحـاظ ،طالبان هـم به قانـون انتخابات
دانشـگاه کابـل بـه
هم ساختارهای قدرت
نشـده؛ امـا نزدیـکان رییسجمهـور غنـی ،پیش و برگـزاری آن قانـع نیسـتند .افزون بر
روزنامـه راه مدنیـت
بیرونی به وجود بیاید که
از برگـزاری نشسـت اسـتانبول ،از طـرح آقـای ایـن ،مردم هـم بـه برگـزاری انتخابات
برای پایان جنگ فکر کنند و گفـت کـه در مـورد
فداکاری ،عقبنشینی و
غنـی بـرای چگونگـی برگـزاری انتخابـات راضـی نیسـتند ،بنابرایـن ،حکومـت با
برگـزاری انتخابـات
زودهنگام در افغانستان پرده برداشتند.
نشان
خود
از
پذیری
ل
تحم
آوردن بهانـه ،وقتکشـی میکنـد.
زودهنـگام دو مسـاله
دهند ،بحران موجود
سـه مقام ارشـد حکومت بـه خبرگـزاری رویترز نگرانی از تکرار تاریخ
اساسـی وجـود دارد:
اگر
اما
شد؛
خواهد
مدیریت
گفتهانـد که رییسجمهـوری افغانسـتان پس از جـو سیاسـی موجـود بـا چگونگـی
نخسـت اینکـه در
چنین روندی شکل نگیرد ،با
رد پیشـنهاد واشـنگتن ،پیشـنهاد متقابـل خود انتقـال قـدرت آمیختـه شـده اسـت،
طـرح ایـاالت متحـده
خروج نیروهای امریکایی،
را تحـت یـک طـرح صلح در نشسـت اسـتانبول امـا بـا توجه بـه تجـارب تلخ گذشـته،
آمده کـه رییسجمهور
افغانستان بار دیگر با
ارایه خواهـد کرد که انتخابات ریاسـتجمهوری اکنـون بـار دیگـر پرسشـی در اذهـان
و معاونـان آن از جملـه
دشواریهای سنگینی مواجه
زودهنـگام طـی شـش مـاه آینـده ،شـامل ایـن عمومـی طـرح شـده کـه بـا توجـه بـه
کاندیـدای انتخابـات
خواهد شد.
طـرح میباشـد .ایـن مقامهـا همچنـان تاکیـد شـرایط کنونی ،چگونگـی انتقال قدرت
ر یا سـت جمهو ر ی
کردنـد کـه طـرح برگـزاری انتخابـات زودهنگام در افغانسـتان بـا چه دشـواریهایی روبهروسـت؟ آینـده نخواهنـد بـود ،امـا در قدرت حضـور خواهند
مشـروط بـه آتشبـس از سـوی طالبان اسـت .جاویـد کوهسـتانی میگویـد کـه هیـچ کسـی داشـت؛ بـه ایـن معنـا کـه شـخص سـوم به سـوی
ایـن مقامهـا بـه رویتـرز گفتهاند«:رییسجمهور بـرای این سـوال پاسـخ واضح ندارد ،چـون بحران انتخابـات خواهـد رفـت ،در حالیکـه دولـت بهطور
غنـی هیـچ زمانـی به کنـار رفتن توافـق نخواهد کشـور و نوعیـت مدیریـت آن در کنتـرول مـردم صریـح از قانـون اساسـی دفـاع میکند .اسـتانکزی
کـرد و هرگونـه حکومـت آینـده بایـد از طریـق و نیروهـای داخلـی نیسـت ،از جانـب دیگـر نـه بهطـور مشـخص در مـورد طـرح غنـی گفـت کـه
پروسـه دموکراتیـک تشـکیل شـود ،نـه معاملـه طالبـان و نه هم حکومت افغانسـتان ،اسـتقاللیتی هیچگونـه صراحتـی بـرای برگـزاری انتخابـات
سیاسی».
بـرای مدیریـت بحـران
پیـش از ایـن نیـز ،رییسجمهور غنـی بهوضوح دارنـد ،هـر کـدام در
اعلام کـرده بـود کـه او هرگـز حاضر نیسـت تا نوعی از وابسـتگی قرار
قـدرت را بـدون برگـزاری انتخابات به جانشـین دارند.
خـود تحویـل دهد.
کوهسـتانی خاطرنشان
آقـای غنـی ،در ۲۶حـوت سـال گذشـته در کـرد کـه اگـر یـک
سـمیناری کـه تحـت عنـوان «اولویتهـای اجمـاع عمومـی یا یک
سیاسـت خارجی و اصالحات دستگاه دیپلماسی دیـدگاه مشـترک میان
افغانسـتان» در وزارت خارجـه برگزار شـده بود ،تمـام کسـانیکه چـه
بـرای همگان روشـن کـرد که او بـدون برگزاری در داخـل و چـه خارج
انتخابـات حاضـر بـه انتقال قـدرت به جانشـین از کشـور هسـتند ،چـه
خود نیسـت.
درون طالبـان و چـه
ضرورت اداره موقت
درون دولـت و یـا هـم
نکـرده
واضـح
غنـی
جمهـور
نزدیـکان رییس
سـاختارهای قـدرت
کـه پیشـهاد طـرح برگـزاری انتخابـات بیرونـی بـه وجـود
ریاسـتجمهوری زودهنـگام بـا چـه اصـول و بیایـد کـه بـرای پایـان
معیارهایـی سـنجیده شـده اسـت و تحـت چـه جنـگ فکـر کننـد و فـداکاری ،عقبنشـینی و زودهنـگام در قانـون اساسـی وجـود نـدارد ،مـدت
نـوع حکومتی بایـد برگزار
تحملپذیـری از خـود کار رییسجمهـور مشـخص شـده و از طـرف دیگر،
شـود؛ امـا کارشناسـان
نشـان دهنـد ،بحـران زمانـی انتخابـات زودهنـگام برگـزار شـده میتوانـد
نصراهلل استانکزی؛ حقوقدان و
مطـرح افغانسـتان ،ایـن
موجـود مدیریـت خواهـد کـه یکـی از حـاالت ذیـل مثـل وفـات ،عـزل یـا
استاد دانشگاه کابل به روزنامه راه
طـرح پیشـنهادی غنـی را
شـد؛ امـا اگـر چنیـن مریضـی صعبالعلاج مطـرح شـود کـه در آن
مدنیت گفت که در مورد برگزاری
وقتتلفـی و بهانهجویـی
انتخابات زودهنگام دو مساله اساسی رونـدی شـکل نگیـرد ،بـا صـورت ،انتخابـات زودهنگام میتواند برگزار شـود.
حکومـت موجـود بـرای
خروج نیروهـای امریکایی ،او بـه صراحـت گفـت که این طـرح غنـی ،مخالفت
وجود دارد :نخست اینکه در طرح
تـداوم قدرتـش میداننـد.
ایاالت متحده آمده که رییسجمهور افغانسـتان بـار دیگـر بـا صریـح بـا مـواد قانـون اساسـی اسـت.
آگاه
جاویـد کوهسـتانی؛
و معاونان آن از جمله کاندیدای
دشـواریهای سـنگینی ایـن اسـتاد دانشـگاه همچنان خاطرنشـان سـاخت
امور بـه روزنامه راه مدنیت
انتخابات ریاستجمهوری آینده
مواجـه خواهـد شـد .کـه در صدسـال اخیر ،قـدرت به جز اسـتثنای چند
گفت :طـرح جدیـد امریکا
نخواهند بود ،اما در قدرت حضور
«مدیریـت بحـران بـدون مـورد محـدودی کـه بهطـور مسـالمتآمیز انتقـال
کـه بـرای سـاختار جدیـد
خواهند داشت؛ به این معنا که
فـداکاری ،عقبنشـینی شـده ،تمامی مـوارد دیگر قـدرت در نتیجه اقدامات
در افغانسـتان چیده شـده،
شخص سوم به سوی انتخابات
و تحملپذیـری ممکـن نظامیگرایانـه و سیاسـی انتقـال یافته اسـت.
حکومت کنونـی را در یک
دولت
که
ی
حال
در
رفت،
خواهد
اگـر
ایـن،
غیـر
در
نیسـت.
«بـه نظـر مـن ،در وضعیـت موجـوددور از امـکان
تنگنـا قـرار داده و در برابر
بهطور صریح از قانون اساسی دفاع
نشـود ،فکـر میکنـم که با نخواهـد بـود کـه در نتیجـه تصامیـم بیرونـی و
اداره موقـت یـا انتقالـی
مشخص
طور
ه
ب
استانکزی
کند.
ی
م
خـروج نیروهـای خارجی ،معامله سیاسـیون افغانسـتان ،قدرت از راه سیاسـی
و یاهـم یـا مشـارکتی
در مورد طرح غنی گفت که
امریـکا کوشـش خواهـد انتقـال پیـدا کنـد ».با ایـن همـه ،به تازگـی برخی
پاسـخی نداشـته اسـت
برگزاری
برای
صراحتی
گونه
چ
هی
کـرد تـا زمینـه خـروج از مقامهـای ارشـد حکومـت گفتهانـد کـه مشـکل
و بههمیـن سـبب بـرای
انتخابات زودهنگام در قانون اساسی آبرومندانـه خـود را بـا تقسـیم قـدرت با طالبان سـادهترین بخشـی اسـت
تـداوم و حفـظ قـدرت،
جمهور
س
ریی
کار
مدت
ندارد،
وجود
ایجـاد اداره موقت برای دو کـه میتـوان روی آن بـا جانـب ایـن گـروه توافـق
مشخص شده و از طرف دیگر،
جمهوریـت و انتخابـات را
الی سـه سـال فراهـم کند کـرد .بـا ایـن حـال حمـداهلل محـب ،مشـاور امنیت
برگزار
زودهنگام
انتخابات
زمانی
بهانـه قـرار میدهـد.
و بعـد از آن معلوم نیسـت ملـی عصـر روز سهشـنبه (۳حمـل) از طریـق یـک
بـه گفتـۀ جاویـد
شده میتواند که یکی از حاالت ذیل کـه افغانسـتان بـه کـدام کنفرانـس ویدیویـی در انسـتیتوت «هدسـن»
مریضی
یا
عزل
وفات،
مثل
هرچنـد
کوهسـتانی،
سـمت مـیرود ،احتمـال واشـنگتن گفتـه بود« :مـا باید یک مذاکـره دقیق و
آن
در
که
شود
مطرح
العالج
ب
صع
هـم
موقـت
سـاختارهای
دارد کـه بـا جنگهـای اساسـی بـا گـروه طالبان داشـته باشـیم تـا در ابتدا
در افغانسـتان مشـروعیت
صورت ،انتخابات زودهنگام میتواند سـنگین درونـی مواجـه تعریـف کنیـم کـه چگونـه سیاسـتهای داخلـی و
شود.
برگزار
ندارنـد ،امـا چـون کشـور
شـود».
خارجـی خـود را مشـخص میسـازیم و اینکـه،
بـه بنبسـت رسـیده،
مخالفـت صریـح بـا مـردم و طالبـان در آینـده سیسـتمها را چگونـه
ثبات
مرحلـه
یـک
بـه
بـرای تفاهـم و بازگشـت
قانـون اساسـی
میبیننـد و بعـد میرسـیم بـه مشـکل تقسـیم
و امنیـت ،ضرورت بـه اداره موقت اسـت« .چون حکومـت موجـود بـه رهبـری محمداشـرف غنی ،قـدرت کـه فکـر میکنم سـادهترین بخشـی اسـت
تـداوم جنـگ را هـم خـود نیروهـای داخلـی معیـار هرگونـه تغییرات سـاختاری در افغانسـتان کـه میتـوان روی آن توافـق کـرد».
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حکومتهــا از دیرزمــان بــرای خامــوش کــردن صــدای
اعــراض و نارضایتیهــا بــه روشهــای گوناگونــی متوســل
میشــوند .آزادی و رسکــوب از عمدهتریــن روشهــای مدیریــت
اعــراض از ســوی حکومتهــا بــوده اســت .روش آزادی و
اجــازهدادن و شــنیدن صــدای اعــراض ،بــرای حکومتهــا از
نظــر تاریخــی روش دشــوار و تحملناپذیــری بــوده ،امــا در دوران
پســین ،تجربــه نشــان میدهــد کــه ایــن روش ،از کارآیــی و
موثریت بیشرتی برخوردار بوده است.
بــا ایــن وجــود بســیاری حکومتهــا هنــوز هــم بــرای
خاموشســازی اعــراض بــه رسکــوب رو میآورنــد .روش رسکــوب
در صورتــی کــه حکومــت قــدرت و توانایــی کامــل داشــته باشــد،
شــاید در عرصــۀ داخلــی بتوانــد فضــا را بهصــورت جــری آرام
کنــد یــا آرام نشــان دهــد ،امــا در صحنــۀ جهانــی و از ســوی
ســازمانهای حقــوق بــری بــا اعرتاضهــای بیشــری مواجــه
میشــود .اگــر حکومتهــا توانایــی داخلــی رسکــوب را نداشــته
باشــند و بــاز هــم بــه روش رسکــوب متوســل شــوند ،رفتارشــان
بهرسعــت نتیجــۀ برعکــس میدهــد و وضعیــت را از آنچــه هســت
پیچیدهتــر و دشــوارتر میســازد.
تاریــخ معــر افغانســتان از مرشوطهخواهــان اول گرفتــه تــا
مرشوطهخواهــان دوم و تــا اعرتاضهــای ســالهای پســین ،در
واقــع تاریــخ رسکــوب بــوده اســت.
داوودخــان در آخریــن روزهــای حیــات خــود بــا ایــن وجــود کــه
فعالیــت احــزاب سیاســی را ممنــوع کــرده بــود ،رهــران حــزب
دموکراتیــک خلــق را زندانــی ســاخت .ایــن عمــل ،اعضــای دیگــر
حــزب را بــه پیشــر از وقــت معیــن بهســوی کودتــا ســوق داد.
حــزب دموکراتیــک خلــق وقتــی بــه قــدرت رســید هــم در درون و
هــم در بیــرون از حــزب ،بهصــورت وســیعی بــه رسکــوب مخالفــان
رو آورد و ایــن مســاله ،مــردم و در نتیجــۀ جبهــۀ مقاومــت را
قدرتمندتــر کــرد .هرقــدر حــزب بــه گرفتــاری و بازداشــت مــردم
تحــت نــام ضدانقــاب ،ارشار ،خــان و فیــودال بیشــر درگیــر
شــد ،مــردم بیشــر از پیــش از حکومــت گریــزان شــدند و صفــوف
مخالفــان بیشــر تقوی ـت گردیــد.
بعــد از ورود ارتــش رسخ ،هــر مببارانــی کــه در ده و روســتا
بهمنظــور رسکــوب قیــام ،صــورت میگرفــت و باعــث کشــتار
بیشــر میشــد ،ایــن رسکــوب خــودش ،بــه نارضایتــی و تقویــت
صفــوف مخالفــان دامــن مـیزد و بهصــورت غیــر مســتقیم باعــث
قدرمتنــد شــدن اعرتاضــات میشــد.
رژیــم طالبــان نیــز در زمــان حاکمیــت خــود چنــان بــه رسکــوب
وســیع و محکــم رو آورده بودنــد کــه کوچکتریــن صــدا در
مخالفــت بــا تصامیــم رژیــم شــنیده منیشــد .رژیــم صــدای
اعــراض را رسکــوب کــرده بــود ،امــا اعرتاضهــا مثــل آتــش زیــر
خاکســر روز تــا روز قدرتمندتــر میشــد.
اعرتاضهــای رسکوبشــده در آن دوران امــا در اوایــل حکومــت
موقــت و انتقالــی خودشــان را بهصــورت آزادیهــای عجیــب و
غریــب و حتــا برخــاف روحیــۀ فرهنگــی معمــول نشــان دادنــد.
زمانــی کــه مخالفــت بــا دولــت در ســالهای پســین اوج گرفــت،
مببــاران و بازرســی شــبانه و رسکــوب نظامــی ،بــاز هــم وســیلۀ
تبلیغاتــی مناســبی بــرای گروههــای مخالــف حکومــت فراهــم
ســاخت و برخــی از مــردم را در مناطــق دورافتــاده و محــروم،
خواســته و نخواســته بــه ســمت آنــان ســوق داد.
در قضیــۀ اخیــر بهســود نیــز وقتــی نیروهــای نظامــی بــه قصــد
رسکــوب افــراد مســلح علیپــور وارد بهســود شــدند ،حوادثــی
اتفــاق افتــاد کــه مــردم را بیشــر از بیــش از دولــت تــور داد و
باعــث بیاعتــادی و ســوءظن شــد .بــه بــاور نگارنــده ،رسکــوب
در حکوم ـتداری بهویــژه در رشایــط قومــی و فرهنگــی کشــوری
مثــل افغانســتان بــه هیچوجــه روش مفیــد و مؤثــری نیســت.
بهــر اســت حکومتگــران در مواجهــه بــا صــدای اعرتاضــات از
روشهــای گوناگــون و مختلــف دیگــر اســتفاده کننــد و بــا توســل
بــه بــزرگان قومــی ،رهــران ســنتی ،اســتفاده از ظرفیتهــای
محلــی ،اســتفاده از روشهــای اپراتیفــی و اســتخباراتی و
تبلیغاتــی و البتــه بــا کاربــر ِد راهکارهــا و شــیوههای عادالنــه
و مــورد رضایــت مــردم ،قضایــا را حــل و اعرتاضهــا را ســاکت
کننــد .درســت اســت کــه گاهــی اوقــات رسکــوب و خشــونت تنهــا
راهــی اســت کــه دولــت میتوانــد بــه آن اقــدام کنــد ،امــا ایــن
روش بایــد آخریــن گزینــه باشــد و تــا گزینههــای دیگــر کامــا
بیفایــده ثابــت نشــده ،اقــدام بــه رسکــوب و خشــونت بههیــچ
وجــه ،در دســتور کار حکومــت قــرار نگیــرد.
رسکــوب نــه از نظــر اخالقــی و حقــوق بــری درســت اســت و
نــه از نظــر مدیریتــی پیامــد مفیــدی دارد.طبعــا حــق انحصــاری
اســتفاده از زور و قــوه هنــگام رضورت بــرای دولتهــا محفــوظ
اســت و اگــر راه دیگــری جــز اســتعامل قــوا باقیمنانــده باشــد،
دولــت میتوانــد مثــا در برابــر جنــگ مســلحانه و تــرور بــه
رسکــوب متوســل شــود ،امــا در چنیــن مواقعــی نیــز ،بیشــر
اوقــات رضر رسکــوب از نظــر تاریخــی ،بیشــر از فایــدهاش بــوده
اســت.
حکومتهــا طبعــا جنــگ را ناگزیــر بــا جنــگ پاســخ میدهنــد،
ولــی تــا زمانــی کــه متــام گزینههــا بــه ســنگ نخــورده باشــد،
اســتفاده از رسکــوب و اســتعامل قــوای نظامــی بــه کار گرفتــه
منیشــود.
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فرهنگ

گزارندۀگیتآنجلی
عزیزالله ایام
ِ
نیایـش تاگـور بـه همـه زبانهـای زنـدۀ جهـان
رسود
برگـردان شدهاسـت .روان فرهـادی نخسـتین گزارنـدۀ منظـومِ
رسود نیایـش بـه زبـان پارسـی دری اسـت کـه در تجلیـل از
صدُمیـن سـالگرد تولـد رابیندرانـات تاگـور در شـهر کابـل کا ِر
ح سـال ۱۳۴۰
نشر رسودهـا را در روزنامههـای انیـس و اصلا ِ
خورشـیدی آغاز میکند .گفتنیسـت که سـدۀ سـالگرد تاگور
را از امریـکا و اروپـا گرفته ،تا نویسـندگان سوسیالیسـت اتحاد
جامهیـر شـوروی ،چیـن ،جهـان عـرب و افریقـا بـا شـکوه ویژه
برگزار میکنند.
پیـش از نشر پارههایـی از رسود نیایـش در شمارههای
روزنامههـای انیـس و اصلاح ،عبدالـرؤوف بینـوا در مـاه حـوت
سـال ۱۳۳۶خورشـیدی گیتآنجلـی را بـه زبـان پشـتو از روی
ترجمـۀ اردوی موالنـا نیـاز فتحپـوری در کابـل چـاپ و منتشر
کردهبـود .البتـه نخسـتین برگـردانِ کامـل و منثـور گیتانجلـی
از سـوی یـک افغانستانشـناس ایرانـی؛ دکتـور محمدتقـی
مقتـدری از روی متن انگلیسـی آن انجـام شدهاسـت.
برگـردان شـاعرانۀ گیتآنجلـی یـا رسود نیایش به زبان پارسـی
دری از سـوی روان فرهـادی منبـع و رسچشـمۀ معتربیسـت
بـرای همـه تاگورشناسـانِ پارسـیزبان .در میـان برگردانهای
بسـیاری کـه از گیتآنجلـی شـدهاند ،بسـیار کمانـد کسـانی
تن اصلـی بنگالـی رسود نیایـش ،گزارندۀ
کـه بـا رویکـرد بـه م ِ
آن بـه زبانهـای دیگـر باشـند .از ایـن نـگاه کار دکتـور روان
فرهـادی اهمیـت خاصـی دارد .تسـلط روان فرهـادی بـه
زبانهـای بنگالـی ،سانسـکریت ،انگلیسـی ،فرانسـهیی و
پارسـی ،او را وامـیدارد کـه متن برگردانشـده از بنگالـی را
بـا ترجمههـای دیگـر زبانهـا از جملـه اردو ،هنـدی و ترجمـۀ
فرانسـهیی نویسـندۀ نامدار جهـان آندره ژید مقایسـۀ تطبیقی
کنـد .رشح و هـم مقارنـه بـا عرفـان پارسـی و بهویـژه موالنـای
بلخـی از ویژگیهـای کار روان فرهـادی اسـت.
هرچنـد تاگـور بیشتر -گاه در بیـانِ حـال هـم -نگاهـی بـر
روایتهـای پیشـینۀ هنـدی دارد ،با کارهای تلفیقی موسـیقی
وعرفـان خراسـانی و هندی از سـوی امیرخسرو بلخی دهلوی
ِ
شـناخت
و پیـروان او بهخوبـی آشناسـت .این آشـنایی تاگور از
روشناندیشـانی چـون رام آننـد کـه سـدهها پیـش از او در
برابـر تبعیـض و نـگاه طبقاتـی موضـع انسـانی میگرفـت و
کسـانی چـون کبیـر کـه رهـا از ِ
بنـد تعلقـات هنـدو و مسـلامن
میاندیشـید ،میگـذرد.
ِ
مقـدس باسـتانی هنـدوان ،وِداهـا و
تاگـور رسودهـای
اوپانیشـادها را بـا ِ
دیـد ویـژه و انتقـادی خـود میخوانـد و بـه
عنـوان نخسـتین تیرهپوسـت و آسـیاییِ برنـدۀ جایـزۀ نوبـ ِل
سـالِ ۱۹۱۳سـخرنانیهای او در دانشـگاههای معتبر امریکا
و اروپـا بـه اسـتقبا ِل گـرم مخاطبـان آگا ِه مغربزمیـن مواجـه
میشـوند .تاگـور آنگونـه کـه پـول جایزۀ نوبـل را رصف هوس
و تجمـل شـخصی منیکنـد و در راه بنیادگـذاری مکتـب،
مدرسـه و بالندگـی هنرِ رقـص ،موسـیقی ،تیاتـر و نقاشـی
ِ
خامـوش
خـرج میکنـد ،چـون عارفـانِ عزلتگزیـده متاشـاگ ِر
رویدادهـای جهـان نیسـت .او در سـال ۱۹۳۷رسودهایـی بـر
ِ
ضـد فاشـیزم هتلری میرساید و در حامیت از حقوق سـیاهان
افریقـا علیـه اسـتعامرگران سـخن میگویـد و مینویسـد و
صـدای اعتراض علیـه ناتوانـیِ دموکراسـیهای غربـی را
بلنـد میکنـد .رابیندرانـات تاگـور کـه پـس از سـال۱۹۱۹
گزارشهـای اسـتقالل افغانسـتان را نیـز دنبـال میکنـد،
بعدهـا در متـاس بـا یکـی از اسـتادانِ بنگالـی لیسـۀ حبیبـه
کـه تعطیلات زمسـتانی را در هنـد بـهرس میبردهاسـت ،از
آرزومنـدی دیـدا ِر افغانسـتان سـخن میگویـد و این سـخن به
گـوش مقامـات حکومتـی در کابل میرسـد .وزیـر معارف وقت
فیـض محمـد زکریـا -پـد ِر آهنگسـاز و موسـیقیدان مشـهور
افغانسـتان فضـل احمد زکریـا نینواز -آمادۀ دعوت و اسـتقبال
تاگـور میشـود کـه سـقوط سـلطنت امانـی و پادشاهگردشـی
مانـع دیـدا ِر شـاعر جهاندیـدۀ هنـد از افغانسـتان میشـود.
انگیـزۀ برگـردانِ گیتآنجلـی از سـوی روان فرهـادی روایـت
جالبـی دارد کـه در مقدمـۀ رسود نیایـش آمدهاسـت و رابطـۀ
حضـوری گزارنـده را بـا یکـی از نویسـندهگانِ دیگـ ِر برنـدۀ
جایـزۀ نوبـل نشـان میدهـد .در سـال ۱۹۵۰و در هنـگام
تحصیـل در دانشـگاه سـوربن ،روان فرهـادی عضـو کانـون
کوچکـی از دانشـجویانِ روشـنفک ِر چندملیتـی میشـود کـه
بیشتر بـه فعالیتهـای فرهنگـی روی میآورنـد .کانـون از
نویسـندۀ بـزرگ فرانسـه آنـدره ژیـد کـه ترجمـۀ گیتآنجلـی را
نیـز در کارنامـه دارد ،دعـوت میکنـد ،تـا دربـارۀ گیتآنجلـی
سـخرنانی کنـد .آنـدره ژیـد میپذیـرد ،امـا بیمار میشـود و
بیماری او را از آمـدن نـزد دانشـجویان بازمـیدارد .سـپس بـا
پـوزش از دانشـجویان پیامـی میفرسـتد و شماری از آنهـا را
نـزد خـود بـه خانـه فرامیخوانـد .روان فرهادی همـراه با جمع
ِ
کوچـک شـش-هفت نفـری به خانۀ آنـدره ژید میرونـد .آنگاه
کـه روان فرهـادی عالقهمنـدی آنـدره ژیـد را نسـبت بـه ترجمه
و تأثیـر آن میدانـد ،از خوانـدن شماری از رسودههـای تاگـور
بـه زبـان بنگالـی سـخن میگویـد .آنـدره ژیـد بـا شـادمانی رو
بـه روان فرهـادی میگویـد« :اگـر بـه جـای شما چنیـن جوان
میبـودم ،نیـت میکـردم کـه اشـعار را از زبـان بنگالـی بـه
زبـان خـود ترجمـه کنـم ،زیـرا شـعر یک زبـان رشقـی در دیگر
زبـان رشقـی بهتر به شـعر میآید ».وقتـی روان فرهـادی رو به
آنـدره ژیـد از اقتضـای شـاعر بـودن در ترجمـۀ شـعر و داشتن
اسـتعداد خـاص سـخن میگویـد و اینکـه در زبـان پارسـی
دری فاصلـۀ شـعر و نثر زیـاد اسـت ،آنـدره ژیـد میگویـد« :در
زبان شما از هزار سـال به اینسـو شـعر گفتهاند و هرکس که
دالور باشـد میتوانـد در ایـن راه گامـی بـردارد».
و سـپس میافزایـد« :اگـر شـعر را دوسـت داریـد ،شـعرهای
زیبـا را بسـیار بخوانیـد .رسانجام خود شـاعر میشـوید  ...چرا
نشوید!»

جوانـان همـرا ِه روان فرهـادی کـه همـه فرانسـویاند ،خندیده
فیاملجلـس بـه فرهـادی میگوینـد« :دالور بـاش! دالور
بـاش!»
روان فرهـادی بـا ِ
دیـد مقایسـهیی درمییابـد کـه ترجمـۀ متن
ِ
فاقـد زیباییهـای سـجع و سـحرانگیزی
انگلیسـی گیتانجلـی
زبان بنگالی اسـت.
در متن پارسـی
گیتآنجلـی بـا تکیه
بـه اشـارۀ ظریـف و
معنـادار آنـدره ژیـد
و هـم روان فرهـادی
کـه بـه گونهیـی
توانایـی شـاعری را
بـرای گزارنـدۀ شـعر
الزم میداننـد ،بـا
نگاهـی بـه زبـان
رسود نیایـش بـه
د ر یا فت ها یـی
کـه
میرسـم
شـش دهـه پـس
از نخسـتین نشر
رسودهـا بـه زبـان
پارسـی دری ناگفتـه ماندهاند .اگر شـعر هجایـی الهوتی را که
ِ
بخـش شـعر نـ ِو کوردی اسـت ،آغازین جرقـۀ دیگرگون در
الهام
شـعر پارسـی بدانیـم و اگر «مـارش ُحریـت» صدرالدیـن عینی
را انگیـزۀ رسایـش «افسـانه» کـه هـردو دارای وزن همگونانـد،
ِ
روشـمند جهش و جنبش شـعر
نیام یوشـیج آغازگ ِر بااندیشـه و
نـو پارسـی اسـت .در افغانسـتان هفـده سـال پـس از رسایـش
«افسـانه» فقـط یـک پارچـه شـعر نـو رسوده میشـود بهنـام
«رسود کُهسـار» کـه رساینـدۀ آن خلیلاللـه خلیلـی اسـت:
رسود کهسار
شب اندر دامن کوه
درختان سبز و انبوه
ستاره روشن و مهتاب در پرتوفشانی
شب عشق و جوانی
میان سبزه و گل
نشیمنگاه بلبل
ز دور آید صدایی چون رسود آسامنی
ز نیهای شبانی
فراز کوهساران
قدمگا ِه غزاالن
قدمگا ِه غزاالن را کنم گوهر فشان
ز اشک ارغوانی
ببارد ابر نم نم
بلرزد شاخ کم کم
نباشد جز طبیعت هیچکس را حکمرانی
بهغیر از شادمانی
من و تو هردو باهم
نشسته شاد و خــرم
من از دل با تو اندر گفتگوهای نهانی
تو گرم مهـربانی
بچینم گل برایت
بریزم پیش پایت
حامیل سازمت از اللههای ارغـوانی
چو یاقوت ُرمانی.
پـس از آن و پـس از سـکوت چهاردهسـاله شـع ِر نـ ِو دیگـری از
رضـا مایـل هـروی میخوانیـم:
شبنم است این که شده از رخ گل بوسهطلب
یا عرق کرده گل روی تو از شدت تب
از تب است این که چنین ُرخ برافروختهای
یا که داری به منی سوختهجان
رس پرخاش و غضب
دوستان از دل مجروح من است
یا دو تبخال که جا کرده بر آن گوشۀ لب.
همزمان شعری هم از یوسف آیینه منترش میشود:
مینشیند روی دریا
سبزهها از خاک رسته
اللهها بیرون زده از کوهساران
باغ و صحرا رسخ و زرد و ارغوانی
ژالهها مانند مروارید رخشان
قطرهها غلطان به زلف بید مشکین
از نسیم صبحگاهی آب پر چین.
از یوسـف آیینـه چنـد تصنیف ،ترانه و شـعرهای دیگـری هم با
ِ
ش از رسـیدن بـه منونههـای
گرایـش نـو منتشر میشـوند .پیـ 
بیشتر و انتشـا ِر دفرتهـای شـعر نـو -حدود شـش دهـه پس از
ج ِ
نـگ شـعر ،برگردان
«افسـانه» در بهرتیـن منونـۀ منترششـدۀ ُ
تن
از کارنامـۀ رسایشـی شـاعر سـوا دانسـته نشدهاسـت -در م ِ
پارسـیِ رسود نیایـش منونههایـی از نوگرایـی دیـده میشـود
کـه بـدون شـک بـر تحول شـعر نـو پارسـی افغانسـتان اثرگذار
بودهاسـت .زبـانِ روان فرهـادی در بازآفرینـی پارسـیِ رسود
نیایـش شـکو ِه زمانـیِ شـعر نـ ِو قلمـر ِو پارسـی را دارد .فرهادی
در برگـردان از قیـد و بند کلیشـههای سـنتی حاکـم بر ادبیات
آن روز افغانسـتان فراتـر مـیرود و مطابـق به زبـان گیتآنجلی
در پارسـی دسـت بـه ابتـکار میزنـد .از گونههایـی چهارپـاره،
مثنـوی و تلفیقهایـی از مثنـوی ،پارچههایـی بـا ترجیعهـا که
موسـیقی خاصـی را به تکرا ِر خواسـتنی آوردهانـد ،گاه گونهیی
شـعر آزاد را نیـز درمییابیـم .یـادآوری نویسـنده در مقدمـۀ
رسود نیایـش نشـان میدهـد کـه چگونـه رسکشـی از ِ
خـط
سـنت حاکمِ آن روز بر شـعر کار سـهل و سـادهیی نبودهاسـت.

آنجـا که سـخن محمـد عثامن صدقـی مسـوول روزنامۀ انیس
را پـس از نشر چنـد رسو ِد پارسـیِ گیتآنجلـی در روزنامـه
آوردهاسـت .محمدعثمان صدقـی که خود عضـو انجمن ادبی
کابـل ،شـاعر و روزنامهنـگا ِر مشـهو ِر دارای تحصلات عالـی در
امریکاسـت -هنـگام صـدارت و نخسـتوزیری میونـدوال کـه

ِ
مجلـس وزیـران اسـت ،وزیـر فرهنـگ
روان فرهـادی منشـی
میشـود -از روان فرهـادی میخواهـد کـه بـه ضوابـط لفظـی
رس ناگزیـری دسـت
شـعر پارسـی دری پابنـد مبانـد و جـز از ِ
بـه دامـنِ شـعر نـو نزنـد .و هـم آنگاه که یکـی از سـابقهداران
نت نام
شـعر و ادبیـات در کابـل کـه گزارنـدۀ گیتآنجلـی از گف ِ
او گذشتهاسـت -بـه احتمال زیـاد ملکالشـعرای آن زمـان -از
روان فرهـادی بـا نارضایتـی میپرسـد« :ایـن ترجمه چیسـت؟
نظـم اسـت یـا نثر اسـت؟» و روان فرهـادی بـا پاسـخ کوتاهی
رش بیشتر میرهانـد.
کـه «نثر اسـت!» خـود را از ِ
رابیندرانـات تاگـور کـه بـه هیـچ آییـن و مذهبی باور نداشـت،
در رسود نیایـش خـدا بـرای او مخاطـب مرموزیسـت کـه بـا
هسـتی پیونـد تنگاتنگـی دارد .بیـداری جـاودان اسـت کـه
سـتایش برمیانگیـزد و فراتـر از حقیقـت و ارسا ِر آن نیسـت و
در لحظههایـی از گوناگونـیِ جلوههـای هسـتی منـا ِد منـودنِ
راههـای رهاییسـت ،چـون آوازهـای رازی کـه بیصـدا بـا
جانـی سـخن میگوینـد ،آنگاه کـه تـو از آنـی و بـا آنی سـخن
میگویـی .منونههایـی از برگـردان را در زیـر میخوانیـم:
رسود سیزدهم
بایدم یک رسو ِد خوش خواندن
نغمهام تا کنون نخاست هنوز!
عم ِر من در عیار کردنِ تار
بگذشت و نگشت تار ،عیار
ِ
کوشش این کار
بیمثر بود
وه که این تار بیصداست هنوز!
قافیه بهر شعر میجویید
بی ُهده ،هرقدر دمل بتپید
هرقدر با ِد صبح ناله کشید
ناشگفتهگلی به جاست هنوز!
نرمنرمک گذاشت گرچه قدم
روی او را به چشم نادیدم
سخن او به گوش نشنیدم
عط ِر او اندرین هواست هنوز
بهر او فرش را ِبگُسرتدم
روز بگذشت اندرین کارم
نشد آنکه چراغ بفروزم
منتظر بهرش این رساست هنوز
زنده ام با ِ
امید دیدارش
لیک دیدار او کجاست هنوز!
رسود هفدهم
چشمم به ره عشق است
تا بود و نبو ِد خود
جمله به کفش ریزم
آری که دگر حیف است
کز دست رودم روزم!
خواهند شوم پابند
ج شان
در رسم و روا ِ
کوشند بسی هرچند
خود را ندهم در بند
چشمم به ر ِه عشق است
تا بود و نبو ِد خود
یکدم به رهش ریزم
هرکس که مرا بیند
اندرز دهد بسیار
کوتهنظرم خواند
من گشته مالمتسار
این است شعار شان
بیهوده چه بستیزم!
شام است و منانده کار
داد و ِ
ستد بازار
آنانکه پیم بودند
بیهوده مرا جستند
از غصه برآشفتند
دیگر نروم بازار
چشمم به ر ِه عشق است
تا بود و نبود خود
یکدم به کفش ریزم.
رسود بیستوششم
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آمد و اندر کنا ِر من نشست
وای بر خوابم،
که بودم خواب و از پیشم برفت!
آمد و بنشست و رفت!
نرمنرمک چنگ را بنواخته
آمد آنوقتی که شب آرام بود
چونکه آهنگش شنودم
خواب من
گشت لرزان
ِ
خواب بودم
آمد و بنشست و رفت!
وای بر خوابم
که بس بیهوده شبهایم گذشت!
چون گذر افتاده اینجا یار را
خانهام رسشا ِر خوشبویی شدهست
برگ گلها روی این بسرت فتاد
زان حامیل کهاو به گردن بستهاست
میندیدم آنکه پیشم آمده
عط ِر انفاسش به رویم آمده
چشم من رویش ندیده،
آمد و بنشست و رفت!
رسود چهلوپنجم
ایـن رسود را هنـگام روزهداری گاندی ،تاگور پـس از پیمودنِ راه درازی
سـال ۱۹۳۲بـر بالیـن گانـدی میخوانـد .بـرای گانـدی کـه پیوسـته
شـعرهای میهنـی و آزادیخواهانـۀ تاگـور را در نشسـتهای کنگـره و
در میـان مـردم میخوانـد ،هدیـۀ بـس ارجمنـدی بـود .باری هـم تاگور
هنـگام گـپزدن بـا گانـدی از راههـای دیگـ ِر آزادی سـخن میگویـد
و هـردو چـون آوازهـای دیگرگـون پـاس سـخنانی را میدارنـد کـه بـه
آماجهـای انسـانی بهتری میاندیشـند:
آواز پایش بیصدا
اندر صباح و در مسا
در ملحهها و قرنها
بشنو که هردم میرسد
هرچند برسایم اگر
این نغمه را دل کرده رس
در شادمانیها و غم
آوا ِز سازم گویدم،
بشنو که هردم میرسد
اندر بها ِر سبزپوش
از بیشه و ِ
طرف چمن
از عطر گلها و سمن
از ان ُب ِه جنگل خموش،
بشنو که هردم میرسد
هنگام اندوه و امل
بیمهریاش آزاردم
آواز پایش بشنوم
در شادی و خورسندیام
مهرش ،همی بنوازدم
بر جان چو بگذارد قدم
گویم همی بهر دمل:
بشنو که هر دم میرسد.
رسود هفتادوچهارم
پایانِ روز آمد
سایه فتاده هرسو
لب آب
باید روم ِ
تا پُر کنم سبوبم
*
هوای شامگاهان
بیتاب سا ِز آب است
ِ
اینک همی ندایش
آید همی به سویم
اینک همی وزد باد
لرزد بسی از آن آب
تنهاستم نبینم
دیگر کسی به کویم
*
آیا که بازگردم
یا آنکه بازنایم
آیا کهرا بیابم
در راه ،روبهرویم؟
*
در زورقی نشسته
مالح ناشناسی
خوش تار مینوازد
ِ
آهنگ وی بجویم!
تاگـور در رسودهـا گاه از زبـان زنـی دلـداده و گاه مـردی در حـاالت
متفـاوت زندگـی سـخن میگویـد و گاه از هسـتی و هسـتندۀ درگیـر بـا
تناهـی و الیتناهـی ،ورا و مـاورا.
در رسودهـای سـیزدهم ،بیستوششـم و هفتادوچهـارم کـه در بـاال
آمدهاند ،گونهیی نشـان از داسـتان کرشناسـت .کرشـنا تناسـخ واالترین
معبـود هنـدوان یعنـی ویشـنو هـم اسـت ،جوانیسـت کـه گاوان را
میچرانـد و نـی مینـوازد .شـبی در روشـنایی ماه چنان نایی سـوزناک و
شـورانگیز مینـوازد کـه د ِل دختران و زنـان دهکده را به تپـش و هیجانِ
سـحرانگیزی مـیآورد .چنانکـه دختران و زنـان کار و بـار و حتا کودکان
شـیرخوار را رهـا میکننـد و خـود را خـوب میآراینـد و دیوانهوار بهسـوی
صـدا و کرشـنا میرونـد .بیخیـال از افتـادن زیورهایشـان بـه زمیـن و
از فریـا ِد نهـی شـوهران و پـدران .آن دخرتانـی کـه منیتواننـد از خانـه
ِ
قربـت کرشـنا را میجوینـد و همـه قیـد و بنـد
بیـرون برآینـد ،در خیـال
زندهگـی را فرامـوش میکننـد .رسحلقـۀ خیل عاشـقان کرشـنا رادها نام
دارد کـه کرشـنا گاه بـر او مهربـان اسـت و گاه هـم از نـاز او را در هجران
خـود میسـوزاند .عقیـده بـر این اسـت کـه کرشـنا نهتنها رادهـا که همه
دختران را دوسـت دارد .آنسـان کـه همـه ،شـبها آواز پـای کرشـنا را
میشـنوند و اگـر چـون رادهـا هنـگام آمـدن کرشـنا در خـواب باشـند،
بامـداد گلـی را و یـا حامیلـی از گلربگهـا را در کلبـه و یـا در حویلـی و
چهارسـوی آن مییابنـد.
پینوشت
*ایـن نوشـته گونهیـی بازگویـی گزینشـی پـس از بازخوانـی رسود نیایش
اسـت ،فقـط یـک منبـع دارد کـه همان برگـردان پارسـیِ گیتآنجلـی
بـا پیشنویـس ،رشح و مقارنـۀ حاشـیههای متن از سـوی دکتـور روان
ِ
گـزارش
فرهـادی اسـت .سـوای سـه منونـۀ شـعر نـو افغانسـتان کـه از
شـمسالحق آریانفـر «یوسـف آیینـه نخسـتین شـاعر نوگـرا و آخرین کاکۀ
کابـل» ویراسـته آمدهانـد.
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تحقیق

رسنوشتنافرجامویدا

حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
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شمیم فروتن
ویـدا دنیـای کوچـک و در عینحـال دنیـای
پهنـاوری داشـت .زیبایـی و لطافـتاش در سـن
نوجوانـی توجـه همـه را بـه خـودش جلـب کرده
بـود ،امـا او از رسنوشـت بیفرجـام ازدواجاش
این گونه روایت میکند:
در یـک روز رس ِد زمسـتان کـه در زیـر ا ٓفتـاب
بیرمـق در حـال مطالعـه کتـاب بـودم ،مـادر
بزرگـم ا ٓهستها ٓهسـته بـه مـن نزدیـک شـده،
بیمقدمـه ،بـدون اینکـه رضایتـم را بدانـد ،بـا
لبخنـد پُرمعنـای کـه بـر لبانـش نقـش بسـته بـود،
برایـم مـژده داد« :ویـدا جـان تربیک باشـه ،تو ره
همـراي دختر میـرزا محمـد بـه بـرادرت رسبـدل
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فضـای کابـل را فـرا گرفـت .در رشوع بهـار ،بـا
روح زخمـی و قلـب شکسـته ،در عـوض اینکـه
بـرای ادامـه تحصیل به دانشـگاه بـروم ،در مغاک
بنبسـت شـوهرداری قـدم گذاشـتم.
زندگـیام بـه یکبارگـی بـا تجربه تلخـی مواجه
شـد .از یکسـو دوری از درس و دانشـگاه
شـکنجهام میکـرد و از سـوی دیگـر بـا تعلـق
مـن و شـوهرم بـه دو دنیـای متفـاوت ،در پهنـه
بدبختـی در انـدوه کشـنده ذوب میشـدم و درد
میکشـیدم.
ماههـا سـپری شـد .شـوهر و مـادر شـوهرم بعـد
از اینکـه دانسـتند دخرتشـان بـاردار شـده و مـن

بـاردار نشـدهام ،رسوگـردن بـاال انداختـه ،مـادر
کدیـم».
مـن کـه فقـط میدانسـتم چنـد روزی میشـود شـوهرم بدجنسـیاش بیشتر شـد کـه اگـر تـو
بـرای بـرادرم (حمیـد) بـه خواسـتگاری میروند ،بچـه زاییـده منیتوانـی ،بـرای پسرم زن دیگـری
در حالیکـه دسـت و دمل میلرزیـد ،بـه مـادر بیـاورم ،من هـم به اقتضای رسشـت زنانهام بیشتر
بزرگـم گفتـم :بیبـی جـان مـن هرگز بـه چیزهای از آنهـا میخواسـتم بچـهدار شـوم.
که شما اشـاره کردید نیندیشـیدم ،حمیـد را نامزد سـالها سـپری شـد ،رسبـدل مـن (خانم بـرادرم)
صاحـب دو فرزنـد شـد،
کنیـد؛ امـا مـن را نـه ،سـال دوم
در حالیکـه هیـچ دوایی
دانشـگاهم اسـت ،بگذاریـد بـه
من که تاب تحمل را از
درد مـرا مـداوا منیکـرد،
درسهایـم توجـه داشـته باشـم.
دست داده بودم ،بعد
مـن سـالهای سـال فقط
مـادر بزرگـم که بـه بسـیار متانت
از داد و بیداد ،خانه را
رنـج و منـت کشـیده،
سـخن میرانـد ،حرفهایـش
ترک کرده و بهسوی
سترون باقـی مانـدم.
را ادامـه داد« :دختر جـان نیـاز
خانه مادرم شتافتم .در
تربیـت ناسـامل خانـواده
بـه اندیشـیدن نـداره ،درسات را
حالیکه به روزمرگی
در بیبندوبـاری شـوهرم
همقـه کـه خانـدی ،بیخـی بـس
خودم نفرین میفرستادم،
نقشـی بیشتر داشـت.
اسـت ،مـا تصمیم خـوده گرفتیم،
بهمحض اینکه پیش
بـه مـرور زمـان شـوهرم
قصـد داری بـا ایـن حرفهایـت
مادرم رسیدم و اشکهایم
چهرهیـی جدیـد بـه
زندگـی برادرتـه تبـاه کـرده ،نـام
امانم نمیداد ،قضی ه را
خـودش گرفتـه ،شـبها
خانـوادهات را بـه خـاک یکسـان
با او در میان گذاشتم.
بـه خانـه منیا ٓمـد.
کنـی ،حمیـد پـول طویانه نـدارد،
مادرم بعد از فهمیدن این
مـن کـه بـا کابـوس
همـی قسـمی بـری هردویتـان
ماجرا به التماس افتاده
وحشـتزایی ،شـبهایم
مناسـب اسـت ،هـم حمیـد بدون
از من خواهش کرد که
را صبـح میکـردم ،مـادر
پرداختن طویانـه صاحـب زن
این حرفها را از حمید
شـوهرم در عـوض اینکه
میشـه و هـم زندگـی تـو ا ٓبـاد
پنهان نگه دارم ،اگر نه
پسرش را مالمـت کنـد،
میشـه».
ُکشتوخونی برپا خواهد
زبـان مالمـت بـه سـوی
پیونـد
ایـن
انجـام
از
کـه
در حالی
شد.
مـن میگشـود کـه پسرم
انـکار میکـردم ،مادرکالنـم بـه
حـق دارد ،تـو درخـت
تاکیـد ارصار میکـرد« :تـو فعلا
خونـت رقیـق اسـت ،خـوب و بـد زندگیتـه خشـک و بیحاصـل ،پسرم را از خانهبـهدر
منیفامـی ،مـا تجربـه داریـم ،فقـط بهخاطـر کـردهای ،از خاطـر تـو شـومبدخت ،دختر و
خوبـی و خوشبختـیشما ایـن کاره میکنیـم ».پسرم حیـف شـدند.
خانـوادهام بـدون اینکـه حـرف مـرا جـدی همیشـه مـرا دعای بـد میکرد که ای کاش چشـم
بگیـرد ،زندگـیام را در غبـار بالتکلیفـی محـض ابرویتـه بـه گورسـتان ببری ،وقتـی هیـچ خیـر و
قـرار داده ،بـه ا ٓمادگـی گرفتن عروسـی مشـغول بـار ه از تـو به مـا منیرسـه ،کاش حداقل از رشت
شـدند ،مـن کـه همیشـه افسـوس نبـودن پـدرم را خالص شـویم.
میخـوردم ،بـا خودم میاندیشـیدم کـه اگر پدرم در یـک نیمهشـب بارانـی کـه طبـق معمـول در
حیـات میبـود ،شـاید کسـی مـرا مجبـور بـه ایـن بستر تنهایـی کرخـت افتاده بـودم ،زنـگ دروازه
حولـی بهصـدا درا ٓمـد ،بعـد از رس و صـدا و
ازدواج منیکـرد.
زمسـتان رسد و غمانگیـز در گـذر بـود .بعـد از بگومگـو کـه منیدانسـتم قضیـه از چـه قـرار
سـپری شـدن روزهـا یکـی پـی دیگـر ،بـوی بهار اسـت ،خـودم را بـه خـواب زده از جایـم بلنـد

نشـدم .صبـح وقت بعـد از پـاککاری و جاروب
حولـی ،متوجـه خامنـی سـپیدچهر ه و قدبلنـدی
شـدم که بهسـوی مـن نگاههـای عجیبی داشـت.
مـن کـه فکـر میکـردم شـاید مهمان ناخوانـدۀ
آنهـا باشـد ،بیخبر از اینکـه شـوهرم خانـم
جدیـد اختیـار کـرده ،خاموشـانه رسگـرم کارهای
روزمـره شـدم.
در هنـگام صبحانـه مادر شـوهرم مرا صـدا کرد و
بـدون اینکـه خجالـت بکشـد ،همان خانـم را به
حیـث همرس جدیـد شـوهرم معرفی کرده ،بسـیار
بیرشمانـه از مـن تقاضـا کرد که احترام او را نگه
دارم.
مـن کـه تـاب تحمـل را از دسـت داده
بـودم ،بعـد از داد و بـیداد ،خانـه را
تـرک کـرده و بهسـوی خانـه مـادرم
شـتافتم .در حالیکـه بـه روزمرگـی
خـودم نفریـن میفرسـتادم ،بهمحـض
اینکـه پیش مادرم رسـیدم و اشـکهایم
امانـم منـیداد ،قضیـ ه را بـا او در میـان
گذاشـتم .مـادرم بعـد از فهمیـدن ایـن
ماجـرا به التماس افتاده از مـن خواهش
کـرد کـه این حرفهـا را از حمیـد پنهان
نگـه دارم ،اگـر نـه کُشـتوخونی برپـا
خواهـد شـد.
مـادرم کـه مـرا به صبر و تحمـل و رفنت
دوبـاره به خانه شـوهرم ترغیـب میکرد،
بـدون اینکـه مـن ماجـرا را بـرای حمیـد
تعریـف کنـم ،خـود او از ایـن ماجـرا
باخبر شـده و فـردای همان روز ،بدون
اینکـه فکـر کنـد خامنـش در ایـن
مـورد مقصر نیسـت ،از او جـدا شـده
و همینگونـه مـن هـم از شـوهرم جـدا
شـدم.
ویـدا در ادامـه سـخنانش میگویـد:
«زندگـی مـن همان روزی از هـم
پاشـیده بـود کـه خانـوادهام بـدون مشـورت ،مـرا
در ایـن مغـاک بدبختـی پـرت کردند؛ امـا زندگی
حمیـد ،خانـم و فرزنـداش بهخاطر ماجـرای ما به
بـاد فنـا رفـت.
بـا آنکـه هیچگاهـی راضی نبـودم زندگـی برادرم
بهخاطـر مـن خراب شـود؛ امـا این ماجرا به قسـم
دردناکـی رقـم خـورده ،هیـچ راه بـرای بهبـودی
ایـن وصلـت باقـی مناند.
آمنـه طبیـبزاده؛ رواندرمانگـر در ارتبـاط بـه
ازدواجهـای رسبـدل میگویـد« :طویانههـای
کمرشـکن و مصـارف بیجـا فرصـت ازدواج را
بـرای بسـیاری از جوانـان محـدود کـرده اسـت.
یکـی از عوامـل مهـم ازدواجهـای رسبـدل را نیز
مشـکل اقتصـادى تشـکیل میدهـد و بیشترین
خانوادههـای کـه پـول طویانـه ندارنـد ،ازدواج
پسران و دخرتانشـان را بـه شـکل رسبـدل
انجـام داده کـه بالخـره رسانجـام ايـن ازدواجهـا
بـه خشـونت و طلاق میانجامـد؛ زیـرا در اکثر
ایـن ازدواجها ،اگـر یک طرف راضی بـه ازدواج
باشـد طـرف دیگـری حتما مجبـور بـه ازدواج
میشـود.
بانـو طبیبزاده ،ا ٓسـیبهای ازدواجهـای اجباری
را اینگونـه بررسـی میکنـد« :ازدواجهـای
اجبـاری عوامـل ناگـواری روحی-روانـی را چـه
بـرای دختر باشـد یـا پسر بـه همـراه دارد و آنها
را بـه قسـم حـادی بـه افرسدگـی شـدید دچـار
میسـازد ،ایـن ا ٓدمهـا در حالیکـه اعتماد بـه
نفـس خـود را در ابعـاد مختلفـی زندگیشـان از
دسـت میدهنـد ،هیچگاهـی منیتواننـد زندگـی
خـود را بـه درسـتی تنظیـم کـرده و ا ٓینـده موفـق
داشـته باشـند».
وی میافزایـد« :ازدواج رسبـدل حتـی از لحـاظ
رشعـی هـم قابـل قبـول نیسـت؛ بهخاطـر اینکـه
یـک ازدواج وابسـته بـه ازدواج دیگـر بـوده،
وقتـی یکطـرف ایـن قضیـه نتوانـد زندگـیاش
را از لحـاظ مالـی و عاطفـی درسـت تنظیـم کند،
رسبـدل ایـن ازدواج نیـز آسـیبپذیر شـده،
بالخـره هـر دو ازدواج بـه خشـونت و جدایـی
میانجامـد».

قسمت ششم /بند پنجم ،آواره
گروههـای کـه بـه دالیـل ماننـد جنـگ ،قحطـی و حـوادث طبیعـی مجبـور بـه
مهاجـرت گردیدهانـد ب هنـام آوارگان یـا بیجاشـدگان یـاد م یشـوند .در تعریفـی
کـه از آواره ارایـه شـده ،آمـده« :افـرادی کـه بنـا بـه دالیلـی بـه غیـر از داشتن تـرس
موجـه از آزار و اذیـت کشـور متبـوع یـا محـل سـکونت خـود را تـرک م یکننـد ،آواره
گفتـه م یشـوند ».در سـال  1976مجمـع عمومـي بـراي نخسـت نيبار از «كم كهاي
نوعدوسـتانه بـراي پناهنـدگان و آوارگان در افريقـا» نـام برد و از آن پـس نيز در كليه
قط عنام ههـاي مربـوط به گزارش سـاالنه کمیسـاریای عالی سـازمان ملـل متحد در
امـور پناهنـدگان ،واژه «آواره» در كنـار واژه «پناهنـده» ظاهـر شـده اسـت.
در همين راسـتا در سـال  1979از كميسر عـايل پناهنـدگان درخواسـت شـد تـا
بـه حـل و فصـل قطعـي و رسيـع مشـكالت پناهنـدگان و آوارگان در هـر كجـا كـه
ممكـن باشـد ،اقـدام ورزد .هرچنـد در برخی متـون این دو واژه در کنار هم اسـتفاده
م یشـوند؛ امـا بـه لحـاظ بـار حقوقـی ،مفاهیـم جداگانـه دارنـد .طوریکـه یـادآوری
گردیـد ،بحـث پناهندگـی در چارچـوب کنوانسـیون مربـوط بـه امـور پناهنـدگان
مـورد بحـث قـرار م یگیـرد و امـا پدیـده آوارگی خـارج از این محدوده اسـت .بیشتر
کشـورها از آوارگان حامی تهـای نوعدوسـتانه م یکننـد و بـرای اسـکان مجـدد آن
تلاش م یورزنـد.
بـا وجـود اینکـه برخـی از افـراد آواره نسـبت بـه بسـیاری از پناهنـدگان وضعیـت
بدتـری داشـت هاند ،امـا حامی تهـای حقوقـی مؤثـری در حقـوق بی نامللـل از آنهـا
دیـده من یشـود .کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان با توجه بـه چند سـند بی ناملللی
و عمدتـا منطق هیـی اعتقـاد دارد مفهـوم پناهندگـی گسترش یافتـه اسـت و ایـن
دسـته از مهاجـران اجبـاری (آوارگان) را نیـز در بـر م یگیـرد .امـا بـه نظـر م یرسـد
تـا هنگامـی کـه کنوانسـیون عامالشـمول خاصـی در ایـن زمینـه تصویـب نگـردد،
کماکان دسـت دول تهـا در برخـورد بـا ایـن گونـه افـراد و سـلب حقوقشـان بـاز
خواهـد بـود .آوارگـی دالیـل متعـددی دارد و دالیـل عمـده آن جنگ و قحطی اسـت
کـه افـراد را اغلبـا بـه صـورت گروهـی وادار بـه تـرک مسـکن و محـل زندگ یشـان
م یکنـد.
آوارگان ،فراریـان اصلـی جن گهـای منطق هیـی ،آسـی بهای طبیعـی و تناقضـات
قومـی و قبیل هی یانـد .روونـدا ،افغانسـتان ،کانگـو و ...از آسـی بدیدگان اصلـی ایـن
معض لانـد .افغانسـتان بـه تناسـب نفـوس خویـش ،بزرگترین کمیت بیجاشـدگان
را در جهـان دارد .ایـن نوع بیجاشـدگان را پناهندگان رسگردانـی که معموال به گونه
دسـته جمعـی بـه نزدی کتریـن آدرس مطمی نتـر مراجعـه کـرده و پنـاه م یجوینـد،
تشـکیل م یدهند.
ای نهـا ب هصـورت معمـول جن گزدگان یانـد کـه تل ختریـن حـوادث را تجربـه
کردهانـد و بـا دادن قربان یهـای جانـی و مالـی ،خـود را بـه مناطـق نسـبتأ ام نتری
م یکشـانند ،محوط هیـی م ییابنـد ،چـادری بازم یکننـد و در زیـر چتری و یـا در
فضـای بـاز با عاملی از مشـکالت متأثر از محیط زیسـت ،وضع جـوی ،برخورد مردم
محـل و پولیـس بـا این مهامنـان ناخوانـده ،زندگی بخورمنیرشـان را آغـاز م یکنند.
طـی سـالهای جنـگ و ناامنـی میلیونهـا انسـان از افغانسـتان آواره شـدند.
تضادهـا و درگیریهـای محلـی ،منطق هیـی و مذهبـی در کشـورهای قـاره افریقـا
ملیونهـا تـن از ایـن نـوع بیجاشـدگان را در برداشـت کـه بـا قبـول صدها هـزار تن
قربانـی ،وجـدان و ضمیـر برشیـت را شـدیدأ متاثـر سـاخته اسـت.
بنـا بـه تحقیقـات مفصـل کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفته ،ایـن دسـته گروپهای
رسگـردان ،اکثرا ب همثابـه ارزانتریـن نیروهـای کار بـه بازارهـای کشـورهای میزبـان
بـه کار م یپردازنـد و عدهیـی از ایشـان توسـط موسسـات جهانـی مـورد مواظبـت
حداملقـدور قـرار م یگیرنـد.
ولـی ای نهـا قربانیـان حـوادث مختلف مثال قاچـاق انسـان ،اعتیاد به مـواد مخدر و
حـوادث جرمـی در جامعـه جدید نیـز م یگردند.
مافیـای بی ناملللـی سـازمانیافته و گروپهـای ترورسـتی ،بهرتیـن و متبارزتریـن
افرادشـان را از میـان جوانـان تشـنه بـه کار و آوارۀ ایـن نسـل تباهشـده رسبازگیـری
م یکننـد و آنـان را قربانـی وحشـتناکترین رسنوشـتها م یسـازند .آوارگان را
در یـک تقسـی مبندی عمومـی بـه دو بخـش تقسـیم منودهانـد کـه شـامل آوارگان
بیرونمـرزی و داخلـی م یگـردد.
الـف ،آوارگان خارجـی یـا فرامـرزی :دامنـۀ آوارگـی یـا بیجاشـدگی گاهـی فراتـر از
مرزهـا م یرسـد و افـراد بیجاشـده اکثرا بـه صـورت گروهـی ،زمانـی کـه مجبـور بـه
تـرک مسـکن و محـل زندگ یشـان م یشـوند دیگـر جایـی بـرای زندگـی در داخـل
قلمـرو آن کشـور ندارنـد و ناگزیـر از مرزهـا عبـور منـوده و بـرای زنـده مانـدن تقلا
م یکننـد.
از آوارگان خارجـی در برخـی نوشـت هها ب هنـام «آواره فرامرزی» نیز یاد شـده اسـت ،اما
در ایـن زمینـه کـدام اسـناد مشـخص بی ناملللی وجود نـدارد .آوارگـی دردناکترین
نـوع مهاجـرت اسـت کـه اشـخاص آواره از یکسـو دارایـی خـود را از دسـت داده و از
سـوی دیگـر شـدیدا در معرض آسـیب قـرار دارند.
«کسـانی کـه بـا عبـور از مرزهـای بی ناملللـی ،کشـور خـود را بـه طـور مؤقـت تـرک
م یکننـد و بسـته بـه آنکـه مـورد آزار قـرار گرفتـه باشـند یـا خیـر ،پـس از اینکـه
وضعی تشـان مـورد رسـیدگی قـرار گرفـت عناوینـی مشـخصی برایشـان اطلاق
خواهـد شـد ».یعنـی آوارگانـی کـه در بیـرون از مرزهـا م یروند اگـر برای آنا اسـکان
مجـدد داده شـود و یـا بـه عنـوان پناهنـده قبـول شـوند ،دیگـر عنـوان آواره بـه آنهـا
اطلاق من یگـردد .بـرای آوارگان ممکـن اسـت پـس از مدتهـا زمین ههـای فراهـم
گـردد کـه در کشـور میزبـان بـه عنـوان تبعـه پذیرفتـه شـوند و از حقـوق و امتیـازان
شـهروندی مسـتفید گردنـد...
منابع:
Displaced person
 شهبازی ،هامن اثر ،ص39 . رسفراز ،هامن اثر ،ص92. سـتیز ،ملـک ،ناسـیونالیزم و جـدال گفتمان مهاجـرت در غـرب ،نرششـده درروزنامـه هشـت صبـح ،تاریـخ نشر :ثـور1397
 نیکفـر ،محمدرضـا )1394 (،آوارگـی و شکستن سـاختار تیـوری سیاسـی ،سـایترادیـو زمانـه ،تاریـخ دریافت1397
 -شهبازی ،هامن.

خواندنیها

زنبورملکهبهکمکرایحه
خبررسانیمیکند

یـک مطالعـه نشـان داده کـه زنبورهای کارگر به محض نزدیک شـدن
بـه زنبـور ملکـه یـا قـرار گرفتن در مسـیر او ،انتهـای تنـه خود را منبسـط
میکننـد و بـا رسعـت بال بال میزنند .این باعث میشـود که بوی شـهد
در محیط پراکنده شود اما دلیل امر چیست؟
تحقیـق تازهیـی روی رفتـار زنبورهـای کارگـر بـه نتیجه جالبی ختم شـده
اسـت .پژوهشـگران میدیدنـد کـه گاهـی بیـن کارگـران جنـب و جـوش
در میگیـرد و آنهـا بـه صورتـی ناگهانـی رشوع به بـال بـال زدن میکنند.
بخـش انتهایـی بـدن زنبورهـای کارگـر در ایـن حالـت بـاد میکـرد و بوی
خوشـی محیـط را فـرا میگرفـت کـه همان رایحه گلهـا بود.
پژوهشـگران بـه مـدد هـوش مصنوعـی و تجزیـه و تحلیـل تصاویـر ضبط
شـده پـی بردنـد کـه زمـان و مسـیر عطرافشـانی زنبورها تصادفی نیسـت
بلکـه تابع حضـور ملکه اسـت.
پیگیـری امـر نشـان داد کـه در اصل و در ابتـدا ،ملکه این بـوی خوش را
تولیـد میکند .سـپس رایحـه به کارگران اطـراف میرسـد و آنها با گرفنت
ایـن پیـام بویایـی ،بـا بالبـال زدن عطـر پراکنـی میکننـد و ایـن رونـد به
صـورت متوالـی ادامـه مییابـد .پیامی که مخابره میشـود ،اعلام حضور
ملکه اسـت و شـاید بانگ پشـتکار و تولید!
زنبـور ملکـه ،رهبر کلنـی اسـت و مهمترین وظیفـهاش تخمگـذاری .تلف
شـدن زنبـور ملکـه مـرادف اسـت بـا تعطیلـی کارهـای کنـدو .زنبورهـای
کارگـر مـاده هسـتند و متام امور زندگی و تولید عسـل بر عهده آنهاسـت.
ع کنند،
زنبورهـای نـر که نیـش ندارنـد و منیتوانند گرده و شـهد گل جم 
تنهـا کارشـان تولیـد مثل اسـت .آنهـا بعـد از جفتگیـری میمیرند.

پرندهیی که آواز پرندگان
دیگر را میخواند
دانشـمندان میگویند یک پرنده بسـیار نادر آنقدر در معرض تهدید قرار
گرفتـه کـه کمکـم دارد آوازش را فرامـوش میکنـد .به گزارش بیبیسـی،
ب رشق استرالیا بـه وفـور
عسـلخوار نایبالسـلطنه کـه زمانـی در جنـو 
یافـت میشـد ،اکنـون نامـش در فهرسـت حیوانـات بـه شـدت در معرض
خطـر قـرار گرفتـه و فقـط ۳۰۰عـدد از آن در جهان باقی مانده اسـت.
دکتـور راس کریِتـس ،توضیـح میدهـد« :تعـداد ایـن پرنـدگان آنقـدر کم
شـده کـه دیگـر فرصت قرار گرفتن در کنار یکدیگر و یادگیـریِ آواز را پیدا
منیکنند».
دکتـور کریتـس ،عضـو گـروه تحقیقاتـی دیفیکالت بـرد در دانشـگاه ملی
استرالیا در کانبیرا ،در حال حارض مشـغول ثبت و حفظ آواز این پرندگان
از طریـق آمـوزش آواز به عسـلخوارهای نایبالسـلطنۀ در اسـارت اسـت.
او ایـن پرنـدگان اسـیر را در معـرض آوازی قـرار میدهـد که خویشـاوندان
آنهـا در طبیعـت میخوانند.
محققـان هیـچ مطالعهیـی روی آواز ایـن پرنـدگان انجـام ندادهانـد؛ بـل
فقـط تلاش کردهاند ایـن پرندگان را پیـدا کنند .کریتـس میگوید« :این
پرنـدگان آنقـدر نـادر هسـتند که بایـد مسـاحتی ۱۰برابر انگلسـتان را به
دنبالشـان بگردیـم -درواقـع مـا در انبـار کاه دنبـال سـوزن میگردیم».
کریتس در زمانی که مشـغول انجام پروژهاش بود به این نتیجه رسـید که
ایـن پرنـدگان «آوازهـای عجیبی میخواننـد ».او میگوید« :متوجه شـدم
آوازی که میخوانند هیچ شـباهتی به آواز یک عسـلخوار نایبالسـلطنه
نـدارد ،آنها شـبیه گونههای دیگـر آواز میخواندند».
پرنـدگان آوازخـوان درسـت ماننـد انسـانها آوازخوانـدن را یـاد میگیرند.
کریتـس توضیـح میدهـد« :پرنـدگان جـوان وقتـی کـه النـه را تـرک و بـه
جهـان وحـش وارد میشـوند ،یـاد میگیرنـد کـه با نرهـای بزرگتر ارتباط
برقـرار کننـد؛ بنابرایـن در معـرض آواز ایـن نرهـا قـرار میگیرند و بـا تکرار
کـردن در طـی زمـان آواز را یـاد میگیرنـد».
عسـلخوار نایبالسـلطنه کـه  ۹۰درصـد از خاسـتگاه خـود را از دسـت
داده ،اکنـون آن قـدر جمعیت کوچک و پراکندهیـی دارد که نرهای جوان
منیتواننـد بـه راحتـی سـایر نرهـا را پیـدا و بـه آواز آنها گـوش بدهند.
کریتـس توضیـح میدهـد« :بنابرایـن آنهـا در معـرض گونههـای دیگـر
قـرار میگیرنـد و آواز گونههـای دیگـر را یـاد میگیرنـد ».تحقیقات نشـان
میدهـد کـه آواز طبیعـی عسـلخوارهای نایبالسـلطنه در ۱۲درصـد از
جمعیـت ایـن پرندگان ناپدید شـده اسـت.
دانشـمندان ،بـه امیـد حفاظـت از محیطزیسـت ،مشـغول آمـوزش آواز به
عسـلخوارهای نایبالسـلطنۀ در اسارت هسـتند .آنها پرندگان را پیدا و
آنهـا را در معـرض صـدای طبیعـی این پرنـدگان قرار میدهنـد .بر طبق
ایـن پـروژه ،دانشـمندان هرچنـد سـال تعـدادی از پرنـدگان عسـلخوار
نایبالسـلطنه را کـه در اسـارت پـرورش پیدا کردهاند به حیـات وحش رها
میکننـد .کریتـس میگویـد« :اگر این پرنـدگان نـر آواز عجیبی بخوانند،
پرنـدگان مـاده با آنهـا جفتگیـری منیکنند».
مشـاهده شـده کـه ایـن پرنـدگان اکنـون آواز پرندگانی مانند مـرغ راهب،
کراونونـگ ابلـق و فاخته را تقلیـد میکنند.
مطالعـات نشـان میدهنـد کـه تقلیـد از پرندگان دیگـر ربطی بـه مهارت
آنهـا در جـذب پرنـدگان مـاده نـدارد؛ بـل نشـانهیی از «از دسـت دادنِ
فرهنـگ آوازی» اسـت کـه پیـدا کـردن جفـت مـاده را سـخت میکنـد.
وقتـی جوجـه ایـن پرندگان از تخـم بیرون میآیـد ،نرها سـاکت میمانند
تـا توجـه را بـه جوجهها جلب نکننـد .این یعنی این جوجههـا فقط زمانی
در معـرض آواز نرهـا قـرار میگیرنـد که به نرهای بزرگسـال تبدیل شـده
و از النـه خارج میشـوند.
پـس اگـر تعـداد کافـی از پرنـدگان نـر در اطـراف آنها نباشـد ،آنهـا آواز
پرنـدگان دیگـر را تقلیـد میکنند؛ و این آوازها آنچیـزی که پرندگان ماده
انتظـارش دارنـد بشـنوند و به آن جذب شـوند ،نیسـت.
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 تاثیر ایـن اختالل قـرار نگرفتند.
پـس از آن سـخنگوی توییتر اعلام کـرد دلیـل اختلال مذکور یـک باگ
بـوده و اکنـون برطـرف شـده اسـت.
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m a d a n y a t d a i l y. c o m

آیا زمان صحبت فرا رسیده؟
(نحوه گفتگوی موثر با تکنیکهای سازنده)

نویسنده* :شاون مگان برن
منبــع p s y c h o l o g y t o d a y :

بسـیاری از افـراد از گفتگوهـای دردرسسـاز بـا
عزیـزان خـود اجتنـاب میکننـد .گاهی اوقـات ایده
خوبـی اسـت کـه بگذاریـد همه چیـز فراموش شـود.
برخـی درگیریهـا پیـش پـای افتـاده اسـت و روابـط
بـه سـازش و تحمـل نیـاز دارد .بـا ایـن حـال ،اگـر با
وجـود تلاش بـرای رهـا کـردن آن ،مسـالهیی بیـن
شما و همرستـان پیـش آمـده باشـد و رابطـه بـرای
شما ارزشـمند باشـد ،احتامال بهرت اسـت با مشـکل
رودررو شـوید .ترفنـد ایـن اسـت کـه از مهارتهـای
مقابلـه سـازنده اسـتفاده کنیـد ،طـوری کـه مواجهـه
بـا درگیـری روابـط شما را عمیقتـر و غنیتـر بسـازد
و آن را نجـات دهـد نـه اینکـه رشایـط را بدتـر کنـد.
پیشـنهادات مـن بـرای افزایـش مهارتهـای مقابلـه
سـازنده بـرای شما اینهـا هسـتند:
 .1متفکـر باشـید تـا احساسـاتی؛ پیـش از پیـش
برنامهریـزی کنیـد .برخوردهـای موثـر شـامل
بیـان افـکار و احساسـات بـدون سانسـور نیسـت.
در حقیقـت ،هامنطـور کـه داکتر صحـت روان،
هریـت لرنـر ( )1989یـک بـار گفـت« :برنامهریـزی
و تدبیـر یگانـه چیـزی اسـت کـه حقیقتگویـی
و حقیقتشـنوی را در رشایـط دشـوار و در مـورد
سـختترین موضوعـات ممکـن میکنـد ».مـن
توصیـه میکنـم کلمات خـود را یادداشـت و لحـن
صـدای خـود را متریـن کنیـد .همچنیـن بـه بهرتین
زمـان و مـکان فکـر کنیـد .بعضـی اوقات بهرت اسـت
زمانـی را بـا شـخص مقابـل تنظیـم کنیـد و همیشـه
بهتر اسـت صبر کنیـد تـا زمانـی کـه بتوانیـد بـدون
پرخاشـگری و واکنـش در مـورد موضـوع گـپ بزنید.
 .2بـا تاکیـد بـر اهمیـت رابطـه رشوع کنیـد ،سـپس

با تاکید بر اهمیت
رابطه شروع کنید ،سپس
تعارض را به روشی
کوچک و خاص تعریف
کنید و آن را بهعنوان
یک مشکل متقابل برای
حل مطرح کنید .در مورد
هر آنچه در مورد فرد یا
رابطه ،شما را آزار داده،
زیادهگویی نکنید .از
زمین و آسمان سخن
گفتن فرد را تحت فشار
قرار میدهد و باعث دفاع
میشود.
تعـارض را بـه روشـی کوچـک و خاص تعریـف کنید و
آن را بهعنـوان یـک مشـکل متقابل بـرای حل مطرح
کنیـد .در مـورد هـر آنچه در مـورد فرد یا رابطه ،شما
را آزار داده ،زیادهگویـی نکنیـد .از زمیـن و آسمان
سـخن گفتن فـرد را تحـت فشـار قـرار میدهـد و
باعـث دفـاع میشـود.
 .3بـه سـهم خـود در درگیری فکر کنید و مسـوولیت
آن را نیـز بـه عهـده بگیریـد .اگـر شما بـه سـهم
داشتن در مشـكل اعتراف کنیـد ،شـخص دیگـر
بـا قبـول سـهم خـود ،مقابلـه بـه مثـل خواهـد کـرد
(قسـم میخـورم كـه ایـن اتفـاق میافتد ).بـه عنوان
راهنامیـی ،بـه رفتـار خـود از دیـدگاه آنهـا فکـر کنید
و حداقـل اگـر به آنهـا اجـازه ندادهایـد بدانند چیزی
بـرای شما «مسـاله» بـوده اسـت ،یـا اگـر سـعی
داشـتهاید نگرانـی خـود را منفعالنـه یـا منفعالنـه-
تهاجمـی مطـرح کنیـد ،مسـوولیت آن را بپذیریـد.
 -4احتمال دفـاع را بـه حداقـل برسـانید .مشـکل را
از مسـیر طـرح مسـاله و اقدامـات ،و نـه ویژگیهـای
معیـوب شـخصیتی ،بیـان کنید.
بـه ایـن فکـر کنیـد کـه آنها دوسـت دارنـد خـود را به
عنـوان چگونـه شـخصیتی ببیننـد و مطمیـن شـوید
کـه بـه آن تفکـر حملـه منیکنیـد .حتـی اگـر فکـر
میکنیـد لیاقـت ایـن برخـورد را دارنـد ،امـا از رسـوا
کـردن و رسزنـش آنهـا خـودداری کنیـد (ایـن باعـث
ایجـاد حالـت دفاعـی و پیشگیـری از گفتگوهـای

سـازنده میشـود ).از عبـارات «مـن »...بـه جـای
جملات رسزنشـگر «تو»...اسـتفاده کنیـد؛ عباراتـی
ماننـد «مـن هسـتم /مـن احسـاس میکنـم /مـن
میشـنوم  /من فکـر میکنم» و غیـره (،.Satir، et al
)1991
 -5بـه دنبـال راههـای حـل مشترک باشـید .هـدف
ایـن نیسـت کـه شما کار خـود را بکنیـد؛ بـل هـدف
یافتن راههـای حلـی اسـت کـه منافـع هـر دو نفر را
تامیـن کنـد( .راههـای حـل برنـده)
دربـاره آنچـه میخواهیـد و چرایـی آن توضیـح دهید
اما از شـخص مقابل بپرسـید که از منظر او اوضاع به
چه شـکل اسـت ،آنهـا چـه میخواهند و چـرا .هدف
همدلـی متقابـل و ارایـه راهکارهایی اسـت که عمده
نگرانیهـای هـر دوی شما را برطـرف کنـد .غالبا ما
بیـش از حـد بـر مواضـع خـود مترکـز میکنیـم ،امـا
بـه انـدازه کافـی دقـت منیکنیـم چـرا میخواهیـم
ایـن موقعیتهـا را حفـظ کنیـم .هنگامـی کـه چراها
را شناسـایی کنیـم ،غالبـا میتوانیـم راههـای حـل
خالقانهتـری تولیـد کنیم.
اگـر منیدانیـد کـه ایـن مـوارد در عمـل چگونـه بـه
نظـر میرسـند ،مـن تجربـه زنـی را بـه شما نشـان
خواهـم داد کـه وبلاگ مـن بـا عنـوان «مشـکل بـا
مهامنـان خانـه» را خوانـده بـود .او از من سـوال کرد
کـه بـا دخترش کـه خانـهداری یـاد نداشـت و باعث
عصبانیـت و ماندگـی او شـده بود چگونـه رفتار کند.
تصـور کنیـد او ایـن حـرف را بـه دخترش زده بـود:
«دخترم ،بایـد در مـورد خانـه مـا آمدنـت بـا تـو گـپ
بزنم .تو دسـت به سـیاه و سـفید نزدی .وقتی رفتی،
مـن بسـیار مانـده شـده بـودم .در نوجوانـی هـم کـه
در ایـن خانـه بـودی بـا مـن مثـل یـک کنیـز رفتـار
میکـردی .دفعـه بعـدی کـه آمـدی توقـع دارم که تو
هـم همـراه مـن کمـک کنـی یـا ترجیـح میدهـم که
هیـچ اینجـا نیایی».
در مقابـل ،تصـور کنیـد با چنیـن رویکرد سـازندهیی
چـه واکنشـی دریافـت میکرد:
«میدانـی کـه مـن تـو را دوسـت دارم و همیشـه
دوسـت خواهـم داشـت .رابطـه مـا بـرای مـن خیلـی
مهـم اسـت و بـه همیـن دلیـل حـس میکنـم باید با
تـو صحبـت کنـم.
میدانـم کـه وقتـی تـو آمـدی مـن خیلـی بدخلـق
شـدم و مدتـی اسـت کـه بـا تـو متـاس نگرفتـهام.
احسـاس میکنـم بایـد برایـت توضیـح بدهـم و حاال
وقتـش اسـت کـه گـپ بزنیـم و راه حلـی پیـدا کنیم.
مـن دوسـت دارم خـودت و فرزندانـت را ببینـم ،امـا
مـن هـرروز پیرتـر میشـوم .کار خانـه بیـش از حـد
بـود و باعـث شـد کـه مـن نتوانم بـه هامن انـدازه که
میخواسـتم بـا همـه شما بهخوشـی وقـت بگذرانـم
و وقتـی شما رفتیـد خسـته شـدم .مـن میدانـم

کـه شما بـه مهامنـی آمـدن و مراقبـت مادرانـه نیـاز
داشـتید و به عنوان مادرت ،میخواسـتم که از شما
پذیرایـی کنم؛ بـرای همین چیزی نگفتـم .اما بعد از
آنکـه همه کارها را به من و پدرت سـپردی ،احسـاس
ناراحتـی و کینـه کـردم .میدانم که ایـن کار عادالنه
نیسـت؛ امیـدوارم کـه بتوانیـم دفعـه بعد پخـت و پز،
کاالشـویی و آشـپزی را مشترک انجـام دهیـم تـا هم
شما پیـش مـا مبانیـد و استراحت کنیـد ،هـم مـن
از دیـدار شما و مهامنـی فامیلـی لـذت ببرم .تـو
چـی فکـر میکنـی؟ دفعـه بعـد چـه کاری میتوانیم
انجـام دهیم؟»

رویارویی با مشکالت
در رابطهها ترسناک
است و خطر درگیری به
همراه دارد ،اما دوری از
مشکالت میتواند به
ضرر روابط ما باشد و
منجر به کاهش رضایت
و بیگانگی از دیگران
شود .اگر نمیتوانید
مشکلی را رها کنید ،و
این به رابطه مهم شما
آسیب میرساند ،شما با
یک گفتگوی سازنده
میتوانید بیش از آنچه از
دست میدهید ،فایده به
دست بیاورید.
رویارویـی بـا مشـکالت در رابطهها ترسـناک اسـت و
خطـر درگیـری به همراه دارد ،اما دوری از مشـکالت
میتوانـد بـه رضر روابـط ما باشـد و منجر بـه کاهش
رضایـت و بیگانگـی از دیگران شـود .اگـر منیتوانید
مشـکلی را رهـا کنیـد ،و ایـن بـه رابطـه مهـم شما
آسـیب میرسـاند ،شما بـا یـک گفتگـوی سـازنده
میتوانیـد بیـش از آنچـه از دسـت میدهیـد ،فایـده
بـه دسـت بیاورید.
ترجمه :زهرا بهرهمندی
پینوشت
*پرفیسـور شـاون مگان برن ،اسـتاد صحت روانی در
دانشـگاه ایالتی پلی تخنیک کالیفرنیاسـت.

سال دهم شـنبه  7حمل 1400
جــهـان
آزمایش دو موشک جدید بالستیک در کوریای شاملی؛
امریکا ،جاپان و کوریای جنوبی محکوم کردند
مقامهای ارشد جاپان و امریکا میگویند که
کوریای شاملی اخیرا دو موشک بالستیک را بهسوی
دریای جاپان شلیک کرده و این نخستین آزمایش پس
از روی کار آمدن جو بایدن در امریکاست.
به گزارش بیبیسی ،یوشیهیده سوگا؛ نخستوزیر
جاپان روز پنجشنبه ( 5حمل) گفت ه که قطعات این
موشکها در آبهای رسزمینی این کشور سقوط
نکرده است.
کوریای شاملی درحالی به آزمایش موشکهای
بالستیک اقدام میکند که قطعنامههای شورای
امنیت سازمان مللمتحد ،پیانگ یانگ را از آزمایش
این نوع موشکها منع میکند.
نخستوزیر جاپان از این اقدام کوریای شاملی ابراز
نگرانی کرده و این آزمایشها را تهدیدی برای صلح و
امنیت منطقه عنوان کرد.
از سویی هم ،کوریای شاملی در اولین بیانیه از
زمان انجام تازهترین آزمایش موشکی مدعی شده که
موشکهاییکه روز پنجشنبه شلیک شده ،نوع تازۀ از
پرتاب هدایتشونده تاکتیکی بوده است.
این اولین آزمایش موشکهای بالستیک کوریای
شاملی در تقریبا یک سال گذشته و اولین آزمایش از
زمان روی کار آمدن جو بایدن رییسجمهور امریکا در
ماه جنوری بود.
دولتهای جاپان ،کوریای جنوبی و امریکا ،آزمایش

موشکهای بالستیک کوریای
شاملی را محکوم کردند .همزمان
با این اقدام کوریای شاملی ،یک
سخنگوی وزارت خارجه امریکا
گفته است«:این پرتابها ناقض
قطعنامههای متعدد شورای
امنیت سازمان ملل و تهدیدی
برای منطقه و جامعه بیناملللی
در سطح وسیعتر است».
بیانیه رسمی کوریای شاملی
که روز جمعه( 6حمل) منترش
شده ،در این بیانیه میگوید که
دو سالح به یک هدف آزمایشی
در ۶۰۰کیلومرتی ساحل رشقی
کوریای شاملی اصابت کرد .این مغایر ارزیابی جاپان
است که گفت موشکها کمی بیش از  ۴۰۰کیلومرت
را طی کردند.
در بیانیه کوریای شاملی آمده که ری پیانگ چال،
مقام ارشد ناظر بر این آزمایش گفت« :توسعه این
سیستم تسلیحاتی اهمیت زیادی در تقویت قدرت
نظامی کشور و بازداشنت انواع تهدیدهای نظامی
دارد ».به گفته پیانگ یانگ ،موشک تازه قادر به
حمل محمولهیی ۲.۵تنی است که به آن امکان
حمل کالهک امتی را میدهد .هنوز معلوم نیست

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

روشن شدن مشعل بازیهای املپیک
با شعار «پرتو نور در پایان تاریکی»

این موشکها دقیقا از چه نوعی بودهاند اما این
آزمایشها پیرشفت برنامه تسلیحاتی این کشور از
زمان بینتیجه ماندن گفتگوها تحت هدایت دونالد
ترمپ رییسجمهور پیشین امریکا را نشان میدهد.
کوریای شاملی آخرین بار در حالیکه مذاکرات
رییسجمهور پیشین امریکا با رهرب این کشور معلق
مانده بود ،موشکهای بالستیک آزمایش کرد.
گفتنی است ،چندی پیش ،مقامهای کاخ سفید
اعالم کرده بود که تالشهای دولت بایدن برای
برقراری متاسهای دیپلامتیک با کوریای شاملی
ناموفق بوده است.

وزیر خارجه امریکا خطاب به ترکیه:

از خریداری سامانه  S400خودداری کنید

انتونی بلینکن؛ وزیر خارجه امریکا در سخنان
تازۀ از دولت ترکیه خواست که از خریداری سامانه
 S400از دولت روسیه خودداری کند.
به گزارش العربیه ،وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه
( 5حمل) تاکید کرد که امریکا اختالفاتی با ترکیه
بر رس سامانه  S400خریداریشده از روسیه دارد.
بلینکن ضمن بیان اینکه ترکیه از سامانه S400
خوداری کند ،تاکید ورزید که باید دولت انقره با اتخاذ
تدابیری با مشکالت ناشی از خریداری موشکهای

 S400مقابله کند .ترکیه دو
سال پیش ،اولین محموله از
سامانه موشکی  S400را از
روسیه خریداری کرد که این
اقدام انقره باعث شد امریکا
ترکیه را از مشارکت در برنامه
ساخت جنگندههای امریکایی
 » »35-Fکنار بگذارد.
علیرغم مخالفتهای امریکا
که همپیامن ترکیه در پیامن
آتالنتیک شاملی است و
تهدید واشنگنت مبنی بر
اعامل تحریمهایی امریکایی
علیه انقره ،ترکیه اما اولین
محموله از سامانه  S400روسی را در جوالی 2019
تحویل گرفت.
مقامهای ترکیه از مدتی پیش تالشها را برای
تنشزدایی روابط میان انقره و واشنگنت و همزمان با
روی کار آمدن دولت جدید به ریاست جو بایدن در
کاخ سفید آغاز کردند.
اکنون به نظر میرسد که رجب طیب اردوغان،
رییسجمهوری ترکیه آمادگی دارد تا در مقابل

عقبنشینی دولت امریکا از حامیت نیروهای کُرد در
سوریه ،از پرونده سامانه موشکهای روسی S400
ش در روابط میان
که برای ماههای طوالنی باعث تن 
دو کشور شده است ،دست بکشد.
با این حال ،خربگزاری «بلومربگ» ماه گذشته از
مسووالن ترکی ه نقل کرد که گفتهاند :چنانچه امریکا
دست از حامیت نیروهای کُرد که از سوی انقره نه
تنها به عنوان تهدیدی علیه امنیت این کشور؛ بل به
ن «تروریستی» شناخته شدهاند ،بردارد،
عنوان سازما 
دولت اردوغان نیز آمادگی خواهد داشت از خریداری
سامانه موشکی روسیه رصفنظر کند.
بنا به اظهارات این مسووالن ترکی که نامشان فاش
نشده ،مقامات این کشور عزم آن دارند تا روابط
انقره با واشنگنت را بهبود بخشند ،چرا که ترکیه
بیم آن دارد که صادرات قطعات یدکی ویژه سازمان
تسلیحات امریکایی که در اختیار ارتش ترکیه است،
به این کشور ممنوع شود.
همچنان بر اساس این گزارش ،انقره مایل است که
مانع از اعامل تحریمهای جدیدی شود که ممکن
است به اقتصاد این کشور که با بحرانهای متعددی
مواجه است ،رضبه بزند.

کشته شدن بیش از 300تن در اعرتاضات میامنار
بر اساس گزارشهای منترششده ،از زمان کودتا
در میامنار تاکنون بیش از 300معرتض در نتیجه
شلیک نظامیان این کشور جان باختهاند.
به گزارش رادیو فردا ،گروههای مدافع حقوق برش و
رسانههای محلی در میامنار میگویند ،از زمان وقوع
کودتا در روز اول فربوری تاکنون بیش از ۳۰۰نفر
بر اثر خشونت و تیراندازی نظامیان کشته شدهاند.
خربگزاری رویرتز با نرش گزارشی در این مورد گفته
که براساس اطالعات جمعآوریشده توسط این
گروهها ،تقریبا ۹۰درصد قربانیان به رضب گلوله
کشته شدهاند و یک چهارم این تعداد نیز گلوله به
رس آنها اصابت کرده است.
یک سخنگوی حکومت کودتا در میامنار روز سهشنبه
هفته گذشته گفته بود که ۱۶۴معرتض و ۹مامور
امنیتی در اعرتاضات پس از کودتا کشته شدهاند.
این در حالی است که رسانههای مستقل و
بیناملللی امکان راستیآزمایی درباره آمار

اعالمشده را ندارند .گزارشها حاکی است که روز
پنجشنبه ( 5حمل) نیز پنج معرتض دیگر بر اثر
تیراندازی نیروهای امنیتی در اعرتاضات این روز
میامنار کشته شدند.
بر اساس گزارشها و تصاویری که
در شبکههای اجتامعی منترش شده،
روز پنجشنبه تظاهرات چندهزار
نفری علیه کودتای نظامی میامنار
در شهرهای بزرگ از جمله یانگون،
پایتخت و مونیوا مرکز تجاری این
کشور ادامه یافت.
رسکوب معرتضان در میامنار واکنش
تند اتحادیه اروپا ،امریکا و بریتانیا را
در پی داشته است .آنها پیش از این
در بیانیه مشرتک «خشونت بیرحامنه
ماموران نظامی» علیه شهروندان
میامناری را محکوم کردند.

کودتای نظامیان در میامنار از اول ماه فربوری به
بازداشت آنگ سان سوچی ،رهرب غیرنظامی این
کشور و رسنگونی دولت منتخب مردم انجامید.

مشعل بازیهای سیو دومین املپیک تابستانی ۲۰۲۱جاپان پس از یک
سال تأخیر بهدلیل شیوع ویروس کرونا در رسارسجهان ،رسانجام روز پنجشنبه
( 5حمل) با شعار منادین «پرتو نور در پایان تاریکی» در شهر فوکوشیامی این
کشور روشن شد.
به گزارش رادیو فرانسه ،مشعل بازیهای سیو دومین املپیک تابستانی
 ۲۰۲۱جاپان تحت تدابیر شدید صحی و بدون حضور متاشاگران در ۲۰
کیلومرتی نیروگاه هستهیی شهر فوکوشیام روشن شد.
ورزشکاران تیم فوتبال زنان جاپان که در سال  ۲۰۲۱قهرمان جهانی شدند،
مشعل املپیک تابستانی ۲۰۲۱این کشور را که طی مراسم رسمی اما نسبتا
مخترص در شهر فوکوشیام با خود حمل کردند.
سیکو هاشیموتو ،رییس کمیته برگزاری املپیک جاپان در مراسم افتتاحیه
گفت«:روشن شدن این مشعل امید را در رسارس جاپان زنده میکند ».او
همچنان روشن شدن این مشعل را «پرتو نور در پایان تاریکی» خواند.
رییس کمیته برگزاری املپیکجاپان افزود ،هرچند املپیک تابستانیجاپانی
بهدلیل همهگیری بیامری کووید ۱۹-یک سال به تعویق افتاد اما امید روشن
شدن دوباره مشعل این بازیها هرگز در دلها خاموش نشد و این مشعل
هامنند «غنچۀ گیالس» ،انتظار لحظه شکفنت دوباره را کشید.
با روشن شدن این مشعل ،آخرین تردیدها در مورد برگزاری بازیهای املپیک
جاپان بهدلیل همهگیری بیامری کووید ۱۹-در سال جاری برطرف شده و
شامرش معکوس تا زمان برگزاری این رقابتها آغاز گردید.
برگزاری مراسم افتتاحیه سیو دومین املپیک تابستانی۲۰۲۱جاپان در شهر
فوکوشیام برای مقامهای این کشور از اهمیت ویژۀ برخوردار است .با برگزاری
این مراسم در فوکوشیام ،آنها در نظر دارند نشان دهند که تالشهایشان
برای احیای این شهر پس از زلزله ،سونامی و سانحه هستهیی ۱۰سال پیش
نتیجهبخش بوده است.
حدود ۱۰هزار دونده این مشعل را با پیمودن ۹۶۰۰کیلومرت و عبور از ۴۷شهر
جاپان در ۱۲۱روز آینده ،به توکیو پایتخت این این کشور میرسانند .حمل
این مشعل با آغاز رسمی سیودومین املپیک تابستانی ۲۰۲۱جاپان در
۲۳جوالی  ۲۰۲۱در ورزشگاه ملی توکیو پایان خواهد یافت.

غرامت یک میلیارد دالری دانشگاه
کالیفرنیا برای قربانیان آزار جنسی

دانشگاه معترب کالیفرنیا برای قربانیان آزار جنسی از سوی داکرت زنان این
دانشگاه ،تا کنون حدود یک یک میلیارد دالر غرامت پرداخت کرده است.
بیش از ۷۰۰دانشجوی دخرت دانشگاه معترب کالیفرنیای جنوبی در آمریکا
داکرت زنان کلینیک این دانشگاه را متهم به آزار جنسی کردهاند .به گفته
وکیل این دانشجویان ،دانشگاه پذیرفته که به این افراد مبلغ ۸۵۰میلیون
دالر خسارت بپردازد .این مبلغ پیشرت از سوی محکمۀ در لسآنجلس تعیین
شده بود.
حاال اما پرداخت ۲۱۵میلیون دالر دیگر نیز بابت شکایت گروهی دیگر در
سال ۲۰۱۸از سوی دانشگاه پذیرفته شده است.
گلوریا آلرد ،وکیل شاکیان این مبلغ را بیشرتین غرامتی دانسته که یک
دانشگاه بابت آزار جنسی در تاریخ آمریکا پرداخت کرده است .همچنان
دانشگاه این مبلغ را «منطقی و برحق» دانسته است.
جرج تیندال ،داکرت زنان سابق دانشگاه متهم است که طی سه دهه صدها
بیامر را مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار داده است .این داکرت از آلت جنسی
زنان عکس گرفته و نیز از عبارات نژادپرستانه ،هوموفوب یا رکیک استفاده
کرده است .این دانشگاه برای چنین اتهاماتی شناخته شده است ،داکرت
متهم پس از اعالم شکایت همچنان در دانشگاه به تداوی ادامه میداد ،اما
پس از تحقیق دانشگاه با جرج تیندال به توافق رسید که او را بازنشسته کند.
در سال ۲۰۱۹از او به اتهام آزار زنان جوان شکایت شد.
تیندال در حال حارض منتظر برگزاری حمکمهاش است .در صورت اثبات
این اتهامات او ممکن است به ۵۰سال حبس محکوم شود .این داکرت
متامی اتهامات وارده را رد کرده است.

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

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

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

020 25 12 810

fb.com/madanyatdaily

w w w.madanyatdaily.com

7

office@madanyatdaily.com - news@madanyatdaily.com

انوش دستگیر :لیگ برتر افغانستان ،لیگ آیندهدار است

انوش دستگیر ،رسمربی تیم ملی فوتبال کشور از رشوع لیگ قهرمانان افغانستان ابراز خوشنودی منوده و از فدراسیون فوتبال بابت رشوع
این لیگ تشکری کرد .از دو روز گذشته بهاین طرف رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال باشگاههای با استندرد روز آغاز بهکار کرده است .آقای انوش
گفت« :خوشحال هستم که در سال نو ،فوتبال افغانستان شاهد یک لیگ تاریخی و آیندهدار است ،من بهعنوان رسمربی تیم ملی فوتبال افغانستان
و یکی از اعضای فوتبال ،این لیگ را بهفال نیک میگیرم».
وی میافزاید :این لیگی است که مردم افغانستان سالهای سال انتظارش را میکشیدند ،بهامید اینکه بتوانیم این لیگ را سالها برگزار کنیم و
امنیت کشور بهرت شود تا این لیگ در رسارس کشور برگزار شود .رس مربی تیم ملی فوتبال کشور در ادامه عالوه کرد که بازی افتتاحیه بین تیم
خوست (کلوب اتالن) و جبلالرساج بازی امیدوار کنندهیی بود و بهامید اینکه یک روزی در سالهای آینده با تکیه بههمین لیگ بتوانیم که تیم
ملی خود را از همین لیگ تشکیل دهیم.
ترجمه

دالیلی که باید دورهمی فامیلی داشته باشید

دور هم جمع شدن مساله اصلی است ،حتی اگر فقط
برای یک یا دو ساعت باشد
منبع :فاین گلوب
ترجمه :زهرا بهرهمندی

گردهامییهای فامیلی بخشی اساسی
از آرایش اجتامعی ماست و گرچه برخی از
افراد ممکن است در مورد ایده جمع شدن
فامیل دچار اسرتس شوند ،اما فواید آن
بسیار بیشرت از تصور شامست .در این
روزهای سال نو که بیش از پیش فامیلها و
اقوام به دیدن یکدیگر میروند خوب است
بدانیم که گردهامییهای فامیلی بسیار
مهم است و رعایت برخی نکات میتواند
این مهامنیها را خاطرهانگیزتر بسازد.
پیوند در جمعهای فامیلی
تحقیقات به طور فزایندهیی نشان میدهد
جوانانی که دارای پیوندهای فامیلی
قوی هستند بسیار بهرت میتوانند از نظر
تحصیالت و وظایف بهرت ،سازگاری خوبی داشته و در
زندگی خود موفقیت بهرتی داشته باشند.
فامیل شام یک محیط «ایمن» است که در آن فرزندان
شام میتوانند تعامل کنند بدون اینکه بهخاطر
رفتارهای «غیرمعمول» مورد قضاوت و متسخر قرار
بگیرند .در این محیط امن و فامیلی ،آنها میآموزند
که از نظر اجتامعی چه چیزی قابل قبول است و
اهمیت مهارتهای اجتامعی چیست.
یک الگوی رفتاری خوب
داشنت مجالس فامیلی به شکلی که فرزندانتان
بتوانند اوقات باکیفیتی را در کنار اقوام خود
بگذرانند ،این فرصت را برای آنها فراهم میکنند که
منونههای خوب در اطراف خود مشاهده کنند.
کودکان به بستگان خود نگاه میکنند و عاشق
شنیدن داستانهایی در مورد زندگی آنها هستند.
این داستانها بخشی از میراث آنهاست و به آنها
بینشی در مورد آنچه ممکن است بعدا در زندگی
با آنها روبرو شوند و چگونگی غلبه بر چالشهایی
میدهد که ممکن است با آنها رسوکار داشته باشند.

تعامل با خویشاوندان بزرگتر همچنین به فرزندان
کمک میکند تا در مورد مسایلی که در حال حارض
با آنها روبرو هستند چشمانداز داشته باشند .وقتی
میشنوند مادرکالن در متام دوران کودکی خود
تلویزیون یا تلیفون نداشته است ،مجبور میشود
زمان استفاده از تلیفون خود را محدودتر کند ،دیدگاه
بازتری پیدا میکند و به آنها اجازه میدهد وضعیت
فعلی خود را درک کنند.
خاطره ساخنت
اجتامعات فامیلی زمانهایی است که خاطرات ایجاد
میشود؛ چیزی که اگر شام دور از فامیل خود زندگی
میکنید بسیار مهم است .سالها بعد فرزندانتان
خاطرات روزهایی را که همه با هم داشتهاید را به
خاطر میسپارند.
برای اطمینان از لذتبخش بودن این خاطرات چند
نکته در اینجا آورده شده است:
• اگر اطفال کوچکی در سن نوپا یا هر سن کمرت از
12سال دارید ،در جایی خارج از خانه و در مکانی
مانند یک باغ بزرگ یا فضای بازی با فامیل خود
مالقات کنید ،بنابراین اطفال فضای دویدن دارند.

• به همین ترتیب ،اگر اقوام مسن
دارید ،اطمینان حاصل کنید که
چوکیهای زیادی در محل مهامنی
فامیلی دارید که همه میتوانند به
راحتی در آنجا جمع شوند ،طوری که
متام فامیل بتوانند به راحتی در کنار
هم باشند.
• اگر فرزندان شام در سنی هستند
که احتامل بروز احساس خشم
ناگهانی وجود دارد ،به نزدیکان
بزرگتر خود هشدار دهید که این
اتفاق ممکن است بیفتد( .مخصوصا
اگر آنها میزبان هستند)
• برنامهریزی کنید در خانهیی
گردهامیی داشته باشید که جایی برای خوابیدن
اطفال داشته باشد بهخصوص وقتی که دیگران را
مانده میسازند.
• در مورد موضوعات حساس به اعضای فامیل
هشدار دهید .به عنوان مثال اگر کودک شام به غذای
خاصی آلرژی دارد ،خوب است که نزدیکان شام از
این موضوع آگاه باشند و غذایی مناسب تهیه کنند؛
از کودک خود درس عربت برای دیگران نسازید .به
همین ترتیب ،اگر نوجوانی دارید که دوران سختی را
پشت رس میگذارد و ممکن است در نتیجه به سختی
ارتباط برقرار کند به نزدیکان خود بگویید تا درک و
همدلی بیشرتی داشته باشند.
• در آخر ،به یاد داشته باشید که همه مجبور نیستند
تا پایان یک جمع فامیلی مبانند .اگر یکی از اعضای
فامیل فرزند ناآرامی دارد و نیاز دارد به خانه برود و یا
یکی از اعضای مسن فامیل به اسرتاحت نیاز دارد،
اگر زودتر جمع و مهامنی را ترک کرد ،آزردهخاطر
نشوید .دور هم جمع شدن مساله اصلی است ،حتی
اگر فقط برای یک یا دو ساعت باشد.

اعالمیه شبکۀ افغانستان دموکرات
بدون توجه به واقعیتهای افغانستان امروز ،صلحی در راه نیست
صلح اولویت و خواست مردم افغانستان است .در
دو سال گذشته مردم افغانستان پیوسته چشم به راه
هیاتهای گفتگوکنندۀ هر سه طرف بودهاند تا شاید
افقی جدید برای صلح و ثبات باز شود ،اما این برنامه
با مدیریت دونالد ترمپ؛ رییسجمهور پیشین ایاالت
متحده امریکا ناکام شد.
به میان آمدن ادارۀ جدید در امریکا امید تازهیی برای
مردم افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح ایجاد
کرد؛ اما اقدامات شتابزده ادارۀ بایدن نشان داد که
در این دوره نیز ایاالت متحده امریکا با واقعیت موجود
افغانستان و نیازهای امروز این کشور بیگانه است.
ادارۀ بایدن به فاکتور منطقهیی که بدون شک یک
رکن اساسی رسیدن به صلح است ،بیش از نیاز بها
داده؛ اما این اداره در خصوص واقعیتهای داخلی و
رشایط جدید افغانستان پس از دو دهه مساعدتهای
جهانی ،یا ناآگاه است ویا اینکه رشایط سخت ،ادارۀ
جدید امریکا را واداشته که این واقعیتها را نادیده
بگیرد.
بنابراین از نظر شبکۀ افغانستان دموکرات ،برنامۀ صلح
بایدن نیز به احتامل زیاد یک تجربۀ ناکام دیگر خواهد
بود .روی این اصل شبکه افغانستان دموکرات موارد ذیل
را به جامعه جهانی ،مردم افغانستان ،حکومت و گروه
طالبان اعالم میدارد:
 -۱حضور و مشارکت زنان افغانستان در  ۲۰۲۱یک
واقعیت غیر قابل انکار جامعۀ امروز ماست .عدم حضور
زنان حتا به لحاظ کمیت در این دور از گفتگوهای صلح
بهخصوص در نشست مسکو ،نهتنها مایۀ نگرانی مردم
و زنان است که بیتوجهی به این واقعیت انکارناپذیر،
برنامۀ جدید صلح ایاالت متحده امریکا را با شکست
مواجه خواهد ساخت .بدون حضور زنان ،صلح پایدار و
مبتنی بر توسعه امکان ندارد.
 -۲در نشست مسکو که 16تن از جانب دولت افغانستان

اشرتاک کرده بودند ،جز چند تن که مستقیم از حکومت
منایندگی میکردند ،سایر اعضای این نشست فاقد
مرشوعیت مردمی و دموکراتیکاند .این افراد نه از طرف
احزاب سیاسی معیاری منایندگی میکنند و نه میتوانند
ادعا کنند که از کلیت مردم افغانستان منایندگی
میکنند؛ زیرا احزاب سنتی فاقد مرشوعیت معیارهای
تحزباند .دلیل حضور این افراد برای رسیدن به یک
صلح جامع چیست؟
 -۳در دو دهۀ گذشته در سایۀ کمکهای جهانی،
افغانستان به دستآوردهای قابل مالحظهیی دست
یافته است .جامعه مدنی ،فعاالن حقوق برش ،جامعه
رسانهیی ،حضور گسرتدۀ زنان در ابعاد مختلف اجتامعی
و نهادهای ناظر و فعال در حوزۀ دموکراسی و مشارکت
قانونی در روندهای سیاسی و اجتامعی ،در نشست
مسکو از هیچ یک از این نهادها منایندهیی حضور ندارد.
در عین زمان افغانستان یکی از جوانترین کشورهای
جهان به لحاظ جمعیت است .نسل جوان امروز با نسل
دوره جنگ و جهاد این مملکت ،اشرتاک فکری و سنخیت

سیاسی ندارند .روی این اصول ،ادامۀ نشستهای چون
مسکو ،از نظر شبکه افغانستان دموکرات مایۀ نگرانی
مردم افغانستان است و چنین نشستها منیتوانند صلح
پایدار را تامین کنند.
 -۴بنابراین شبکۀ افغانستان دموکرات از ایاالت متحده
امریکا ،دولت افغانستان ،شورای عالی مصالحه ملی،
کشورهای میزبان و سایر طرفهای دخیل مجدانه
میخواهد که برای رسیدن به صلح جامع و پایدار،
حضور زنان ،جامعه مدنی ،نهادهای ناظر و دموکراتیک و
منایندگان نسل جوان را جدی بگیرند.
در صورت ادامه بیتوجهی گردانندگان بیناملللی و
طرفهای گفتگوهای صلح درباره حضور زنان ،جامعه
مدنی و نهادهای دموکراتیک ،شبکه افغانستان دموکرات
بعد از این به طور مرتب موضعگیری خود را در قبال مردم
خواهد داشت و نگرانیهای خود را با مردم افغانستان
رشیک خواهد کرد.
هیات رهربی شبکه افغانستان دموکرات
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Declaration of the Democratic Afghanistan Network

By neglecting the current realities of
Afghanistan, there will be no peace

Peace is the priority and will of the Afghan people.
For the past two years, Afghan people kept
awaiting for all three sides negotiating delegations
to probably to open a new horizon for peace and
stability; But this program led by Donald Trump, the
former president of the United States of America,
failed.
Taking over a new administration in the United
States has given new hope to Afghan people in
peace talks; But the Biden administration›s hasty
actions showed that in this period, too, the United
States is unfamiliar with the current reality of
Afghanistan and its needs.
The Biden administration has overestimated the
regional factor, which is undoubtedly a key element
in achieving peace; But this new administration
is either unaware of the internal realities and
Afghanistan new situation after two decades of
global aid, or difficult circumstances have forced
new US administration to ignore these realities.
So for the Democratic Afghanistan Network, Biden›s
peace plan is likely to be another failed experience.
Based on this, the Democratic Afghanistan
Network announces the following considerations to
the international community, people of Afghanistan,
the government and Taliban:
1.The presence and contribution of Afghanistan
Women in politics is an undeniable fact of our
society in 2021. The absence of women, even in
quantity, in this round of peace talks, especially
at the Moscow summit, is not only a matter of
concern to the people and women, but neglecting
this undeniable fact will fail the United States new
peace plan. Without the presence of women,
perpetual and development-based peace is not
possible.
2. Among 16 members of the Afghan Government
team attended the Moscow Summit, except a few
who directly represent the government, the other
members lack popular and democratic legitimacy.
These individuals do not represent standard
political parties, nor can they claim to represent
the Afghan people as a whole; because traditional
parties lack the legitimacy of party criteria. What
is the reason behind presence of these people in
?achieving an inclusive peace
3. Over the past two decades, thanks to global aid,
Afghanistan has made significant gains. There is
no representative from any of these institutions at
the Moscow meeting: Civil society, human rights
activists, the media community, the widespread
presence of women in various social dimensions,
and supervisory and active institutions in the field
of democracy and legal participation in political and
social processes. At the same time, Afghanistan
is one of the youngest countries in the world.
Today›s young generation has no intellectual
common ground or political affiliation with the war
and jihad generation of this country. According to
these principles, Democratic Afghanistan Network
believes that the furtherance of meetings such as
Moscow is a concern of the Afghan people, and
such meetings cannot ensure perpetual peace.
4. The Afghanistan Democratic Network therefore
calls on the United States, the Government
of Afghanistan, the High Council for National
Reconciliation, the host countries, and other parties
involved to take the presence of women, civil
society, observatory and democratic institutions,
representatives of the young generation seriously
to achieve inclusive and perpetual peace.
5. If the international organizers and other parties
involved in peace talks program continue to
disregard the presence of women, civil society and
democratic institutions, the Democratic Afghanistan
Network will regularly take stand for people of
Afghanistan and share its concerns with them.
Democratic Afghanistan Network
Kabul

