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عــنوانهای مـهم

رییسجمهور غنی:

طالبان از طریق لویه جرگه خواستهها
و مطالبات خود را مطرح کنند

2

موهبت و معضل تفکر خالف واقع

چرا نمیتوانیم از فکر کردن در مورد
چیزهایی که ممکن بوده اتفاق بیفتد
دست برداریم

مرکز حامیت از رسانه های آزاد:

آزادی بیان و رسانهها
درنشستاستانبولبایدخطسرخباشد
در آستانۀ برگزاری نشست استانبول نهاد حامیتکنندۀ رسانههای آزاد
افغانستان (نی) خطاب به زملی خلیلزاد گفت که آزادی بیان و رسانهها در
نشست صلح استانبول باید بهعنوان خط رسخ مطرح شود.
دفرت نی روز یکشنبه (22حمل) با نرش اعالمیهیی گفته که قرار است بهزودی
نشست میان طالبان و دولت در استانبول برگزار شود تا به درگیری و جنگ
40ساله در افغانستان پایان یابد .این نهاد از زملی خلیلزاد ،منایندۀ خاص

8

امریکا برای صلح افغانستان خواسته که در نشست استانبول ،اصل آزادی بیان
و دستآوردهای رسانههای افغانستان را بهعنوان خط رسخ تعریف منوده و از دو
طرف مذاکره بخواهد تا به آن احرتام بگذارند.
در ادامۀ دفرت نی تاکید کرد که جامعۀ رسانهیی افغانستان نگران است تا رسنوشت
آزادی بیان و رسانهها در گفتگوهای صلح استانبول نادیده گرفتهشده یا مورد
معامله قرار گیرد...
2

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

شناختشناسی ِخیال و واقعیت
با درنگی بر غزل وحشی بافقی
4

نشســت ترکیــه ،پایــان خشــونت را رقــم
خواهــد زد؟

غني :طالبان دې یوه لویه جرګه
کې خپل دردونه او وړاندیزونه

رشیک کړي

8

تولید بیش از دو میلیون لیرت
شیر طی سال گذشته
2

صالح :رهایی زندانیان
طالبان یکی از اشتباهات
حکومت بود
2

پیشنویس طرح صلح
دولت نهایی شد
2
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شمیم فروتن

ازدواج با یک بیگانه

روزی زینب با احساس کامال متفاوتی از دانشگاه به
خانه برمیگردد .مادرش با خوشحالی برایش میگوید:
«امروز خانواده ارشف به خواستگاریات ا ٓمده بودند».
با این خرب ،خشم رساپای وجود زینب را فرا میگیرد .با
عصبانیت برای مادرش میگوید:
«آنها چطور جرا ٔت کردند که پا
در خانه ما بگذارند؟ حالی مه کی
تصمیم ازدواج کردن ره دارم؟»
مادر که از احساس درونی زینب
چیزی منیداند ،با جدیت برایش
میگوید« :اقه نازدانهگی نکو.
کالن دخرت شدی ،بالخره یک
روز باید عروسی کنی و بری خانه
بختت ،پدرت هم با آنها موافقت
کرده ،خودت پدرته مشناسی
دگه ،توهم خودته جمع و جور کو،

خانواده خوبی هستند ،سطح و سویه پرسشان هم با تو
همخوانی داره».
در ذهن زینب خیزشی از خشم برپا میشود و در درونش
شکسنت صدای قلبش را میشنود.
بعد از چند رفت ا ٓمد خانواده
ارشف ،احساس رسدرگمی
عجیبی وجودش را فرا میگیرد.
با شناختی که از خانوادهاش
میکند
کوشش
دارد،
احساسش را نسبت به علی
پنهان نگه دارد.
زینب در حالیکه از ریزش
اشکهایش جلوگیری میکرد،
از دلباختگیاش به علی ،روایت
میکند:
ادامه در صفحه 5
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خـــبـرهـای داخــلـی

نیاز به رشد ساالنه ۸درصدی،
پس از صلح

ی سازمان ملل
راه مدنیت :برنامه انکشاف 
متحد یا ( )UNDPبا نرش گزارشی گفته که پس
از تداوم صلح ،افغانستان ساالنه به هشت درصد
رشد اقتصادی نیاز دارد تا به نتیجۀ مطلوب
برسد.
برنامه انکشافی سازمان ملل در آخرین گزارش
خود تحت عنوان «رسیدن بهاهداف طوالنی
مدت افغانستان در میان مشکالت زودگذر»
نوشته که که پس از تداوم صلح در افغانستان،
این کشور تا بیست سال آینده برای دستیابی
به نتیجه مطلوب به هشت درصد رشد اقتصادی
نیاز دارد.
در این گزارش آمده که مسیر آینده برای
پیرشفت اقتصادی افغانستان مملو از چالش
خواهد بود ،زیرا در کشورهای با سطح عاید کم
احتامل دارد که جنگ در ظرف پنج تا ده سال
س از صلح ،دوباره آغاز شود.
پ 
همچنین این سازمان تاکید کرد که دستیابی به
توافق صلح فقط مسالهیی بین دولت افغانستان
و گروه طالبان نیست ،زیرا در این کشور حدود
۲۰بازیگر غیر دولتی دیگر فعالیت میکنند.
از سویی هم ،در بخشی از گزارش برنامه
انکشافی سازمان ملل آمده در صورتیکه صلح
در افغانستان تامین گردد طی چهار سال
تولیدات ناخالص کشور به هفت درصد افزایش
پیدا خواهد کرد.
در ادامۀ این گزارش آمده که اگر فضای تجارتی
و رسمایهگذاری بهبود باید ،دسرتسی به قرضه
آسان گردد ،مصارف فعالیتهای تجارتی
کاهش یابد و حکومتداری تقویت شود ،رشد
ساالنه افغانستان تا مرز ۲.۵درصد خواهد
رسید.
یواندیپی تاکید کرد که افغانستان در دو
دهه گذشته دستآوردهای خوبی از جمله
افزایش ثبت نام در تعلیم و تربیه ،گسرتش
خدمات صحی ،توسعه زیرساختها ،بهبود
اتصال منطقهیی ،پیرشفتهای تجاری و برابری
جنسیتی داشته است.
همچنین این سازمان با اشاره به عدم موفقیت
گفتگوهای صلح میگوید که اگر صلحپیرشفت
نکند و حکومتداری در افغانستان بهبود
نیابد ،رشد رسیع جمعیت با توجه به رشد کم
اقتصادی ،منجر به کاهش درآمد رسانه ملی و
افرایش گراف فقر در کشور خواهد شد.
در ادامه آمده که متاسفانه پس از امضای
توافقنامه صلح ،خشونتها افزایش یافته،
پیرشفت در حاکمیت و گسرتش ارتباط ملی
به تأخیر افتاده و از زمان آغاز همهگیر شدن
ویروس کرونا ،تولید ناخالص داخلی پنجدرصد
کاهش و کرسی بودجه نیز افزایش یافته است.
سازمان ملل همچنان تخمین زد که نیمی
از مردم افغانستان در سال ۲۰۲۱به کمک
برشدوستانه احتیاج دارند که در مقایسه با چهار
سال قبل شش برابر افزایش یافته است.
ی نرش میشود که قرار است
این گزارش در حال 
نشست استانبول در تاریخ  ۱۶اپریل در ترکیه
برگزار گردد .این نشست ده روز ادامه خواهد
شد و روی آیندۀ سیاسی کشور و موارد مهم
دیگر گفتگو خواهد شد.

پیشنویس طرح صلح
دولت نهایی شد

راه مدنیت :شورای عالی مصالحۀ اعالم کرد
که پیسنویس طرح صلح دولت نهایی شده
و به عبدالله عبدالله ،رییس این شورا سپرده
شده است.
شورای عالی مصالحۀ ملی روز یکشنبه
(22حمل) با نرش خربنامهیی گفته که کمیتۀ
تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح را نهایی
و به آقای عبدالله سپرده و قرار است این
پیشنویس بهزودی در نشست کمیتۀ رهربی
شورای عالی مصالحۀ ملی جهت تایید ارایه
شود.
در ادامه خربنامه آمده که پیشنویس طرح
صلح که پس از تحلیل و توحید دیدگاههای
مطرح شده در رابطه به صلح ،تهیه شده
است؛ بر حفظ و تقویت نظام جمهوری،
حقوق شهروندی ،حقوق برش ،آزادی بیان،
رسانهها ،انتخابات ،نهادهای ملی و ختم
دایمی جنگ تاکید دارد.
همچنین این شورا پیشرت اعالم کرده بود که
۳۰طرح در مورد صلح دریافت کرده و این
طرحها برای ارایه در نشست استانبول توحید
میشود .نشست استانبول در جریان هفته
جاری در ترکیه برگزاری خواهد شد .آجندای
این نشست توافق روی حفظ ارزشها،
آتشبس و حکومت صلح است.
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مرکز حامیت از رسانه های آزاد:
آزادی بیان و رسانهها در نشست استانبول باید خط رسخ باشد
راه مدنیت :در آستانۀ برگزاری نشست
استانبول نهاد حامیتکنندۀ رسانههای آزاد
افغانستان (نی) خطاب به زملی خلیلزاد گفت
که آزادی بیان و رسانهها در نشست صلح
استانبول باید بهعنوان خط رسخ مطرح شود.
دفرت نی روز یکشنبه (22حمل) با نرش
اعالمیهیی گفته که قرار است بهزودی نشست
میان طالبان و دولت در استانبول برگزار شود
تا به درگیری و جنگ 40ساله در افغانستان
پایان یابد.
این نهاد از زملی خلیلزاد ،منایندۀ خاص
امریکا برای صلح افغانستان خواسته که
در نشست استانبول ،اصل آزادی بیان و
دستآوردهای رسانههای افغانستان را بهعنوان
خط رسخ تعریف منوده و از دو طرف مذاکره
بخواهد تا به آن احرتام بگذارند.
در ادامۀ دفرت نی تاکید کرد که جامعۀ رسانهیی
افغانستان نگران است تا رسنوشت آزادی بیان
و رسانهها در گفتگوهای صلح استانبول نادیده
گرفتهشده یا مورد معامله قرار گیرد.
همچنین در اعالمیه آمده که آزادی بیان و
فعالیتهای رسانهیی ازجمله حقوق اساسی
شهروندان افغانستان مسجل در قانون اساسی
است .آزادی بیان ،دسرتسی به اطالعات و
فعالیت آزاد رسانهها باید در گفتگوهای صلح

استانبول مورد حرمت قرار گیرد.
این دفرت بیان کرد که دفرت نی بهعنوان یکی از
پیشگامان عرصۀ دادخواهی رسانهیی ،وظیفه
خویش میداند تا از آزادی بیان و رسانهها در
هر قدمۀ سیاسی و ملی افغانستان دفاع کند.
از سویی هم ،دفرت نی از دو طرف مذاکرهکننده
در گفتگوهای صلح میخواهد تا به
خواستهای قانونی و مرشوع شهروندان و
جامعۀ رسانهیی افغانستان حرمت گذاشته
و نگذارند به دستآوردهای 19سالۀ جامعۀ

رسانهیی افغانستان صدمهیی وارد شود.
همچنین نی از نشست استانبول بهعنوان ادامۀ
نشستهای دوحه که میان هیات مذاکرات
حکومت و طالبان جریان داشت ،یاد کرد.
این در حالیست که انتظار میرود در
شانزدهم اپریل ،ترکیه میزبان گفتگوهای صلح
افغانستان باشد .در این نشست در مورد نظام
آیندۀ سیاسی افغانستان و ختم جنگ بحث
خواهد شد.

رییسجمهور غنی:

طالبان از طریق لویه جرگه خواستهها و مطالبات خود را مطرح کنند
راه مدنیت :محمدارشفغنی ،رییسجمهوری
کشور از گروه طالبان خواست تا در لویه جرگه
ت خود را از این
حضور یابد ،خواستهها و مطالبا 
طریق با مردم افغانستان در میان بگذارد و با
دستکشیدن از سالح و خشونت به راه حلی
صلحآمیز دست یابند.
آقای غنی روز یکشنبه (۲۲حمل) از طریق ویدیو
کنفرانس در هامیش مردم کوهدامن تاکید کرد
که بهمنظور جلوگیری از بازگشت دوبارۀ طالبان
به میدان جنگ ،پس از صلح باید با آن گروه یک
میثاق ملی امضا شود.
به گفتۀ وی ،طرح دولت برای عبور از جنگ
تحمیلی و رسیدن به صلح پایدار ،خیلی واضح
است و حکومت توان ایجاد طرحهای بهرت از
طرحهای بیرونی را دارد.
طبق گفتههای وی ،صلح با وارخطایی بهدست
منیآید و طالبان باید در لویه جرگه اشرتاک و
خواستشان را با مردم افغانستان رشیک بسازند.
همچنین او میافزاید که حکومت و مردم ،صلح
پایدار و مرشوع میخواهند و قانون اساسی مبنای
مرشوعیت صلح است که تعدیل آن در قانون
مشخص و برای دولت هم پذیرفتنی است.
رییسجمهوری بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق
انتخابات تاکید کرد و گفت« :تعهد ما این است که
اقتدار را از طریق اراده شام مردم به جانشینهای
انتخاباتی خود انتقال دهیم».
آقای غنی گفت که مرشوعیت صلح با دو عنرص
محک و طرق امکانپذیر است که محک مرشوعیت
انتخابات و طرق آن برگزاری لویهجرگه است تا اراده

«توافقهای صلح باید ضامنت
اجرایی و نظارتی داشته باشد»
راه مدنیت :شامری از مهاجران افغان در
خارج از کشور با نرش اعالمیهیی مشرتک
میگویند که توافق صلح باید براساس
میکانیزمهای واضح ،ضامنتهای اجرایی و
نظارتی مشخص داشته باشد.
این مهاجران خواهان نظارت سازمان ملل متحد
و کشورهای بیطرف از توافقهای صلح شدند.
در ادامۀ این اعالمیۀ هفت مادهیی آمده که باید
در توافقات صلح نهادهای امنیتی و دفاعی و
دیگر نهادهای موجودیت دموکراسی را تایید
میکند ،حفظ شود.
مهاجران میگویند که بحثها و توافقهای
سیاسی باید معطوف به ایجاد یک دولت
ملی ،کرثتگرا ،مرشوع ،بیطرف و مبتنی بر
واقعیتهای عرص حارض باشد.
براساس معلومات این اعالمیه ،توافقهای
صلح نباید حقوق و آزادیهای زنان و مردان را
در قوانین جاری و کنوانسیونهایی که دولت
افغانستان ب ه رسمیت شناخته شده ،نفی کند.
همچنین آنان تاکید کرد که دولت باید متناسب
با تنوع قومی ،فرهنگی و اجتامعی ملت
افغانستان بوده و از تکرار تجربۀ تلخ و تضعیف
مشارکت مردم در سطوح مختلف حکومتداری
جلوگیری شود.
در این اعالمیۀ مشرتک از حکومت و سازمانهای
بیناملللی خواسته شده که زنان و منایندگان
اقلیتهای قومی باید در متام مراحل مذاکرات،
تصمیمگیری و اجرای موافقتنامههای صلح
حضور واقعی و موثر داشته باشند.
مهاجران افغان در خارج از کشور میگویند
که طرفهای مذاکره باید با سیاست بیطرفی
و ترجیح منافع ملی بهخاطر قطع مداخالت
خارجی ،برچیدن پایگاههای نظامی و...
گامهای جدی و اساسی بردارند.
بر بنیاد این اعالمیه ،توافقهای صلح باید
معطوف به عدالت و جربان خسارات مالی و
جانی جنگ باشد تا قربانیان جنگ ،دوباره
قربانی صلح نشوند.
آنها با اشاره به خلع سالح جنگجویان
میافزایند که پس از توافقهای صلح ،روند خلع
سالح و ادغامجنگجویان مسلح غیرقانونی طی
یک میکانیزم شفاف و رسیع و با درنظرداشت
ایجاد زمینۀ اشتغال ،آغاز شود.

صالح :رهایی زندانیان طالبان یکی
از اشتباهات حکومت بود

متام مردم افغانستان متثیل شود.
همچنین محمدارشف غنی بر رضورت یک میثاق
ملی پس از رسیدن به صلح تاکید کرد و افزود که
نیاز است یک میثاق ملی پس از توافق با طالبان
امضا شود تا این گروه در صورت عدم پیروزی در
انتخابات دوباره به جنگ و خشونت روی نیاورد.
او تاکید کرد که دولت با متام توان و صداقت
میخواهد گفتگوهای صلح به نتیجه برسد ،اما
صلح براساس قانون اساسی تامین خواهد شد .وی
بیان کرد که باید گفتامن مردم در مورد صلح نیز
ادامه یابد تا موضع مردم نسبت به صلح مشخص
شود.
آقای غنی در حالی این حرفها را مطرح میکنند

که زملی خلیلزاد ،منایندۀ ویژۀ امریکا در امور
صلح افغانستان روزشنبه (21حمل) وارد کابل
شده و دوبار با رییسجمهور غنی دیدار کردهاست.
همچنینامرااللهصالح،معاوناولریاستجمهوری
در این نشست گفت که زملی خلیلزاد آجندای
نشست استانبول را با دولت رشیک کرد که به
گفته او آتشبس بخشی از آجندای این نشست
میباشد .او تاکید کرد که نشست صلح ترکیه در
پایان همین هفته آغاز میشود.
نشست صلح استانبول قرار است در تاریخ ۱۶اپریل
در ترکیه برگزار گردد .در این نشست در مورد آینده
سیاسی افغانستان و ختم جنگ گفتگو و تصمیم
گرفته خواهد شد.

تولید بیش از دو میلیون لیرت شیر طی سال گذشته
راه مدنیـت :اکبر رسـتمی ،سـخنگوی
وزارت زراعـت ،آبیـاری و مـالداری کشـور
جریـان سـال
میگویـد کـه در
۱۳۹۹خورشـیدی ،در رسارس کشـور
دومیلیـون و ۱۷۰هـزار و ۹۷۳لیتر شـیر
تولید شده است.
آقـای رسـتمی در صحبـت بـا روزنامـه راه
مدنیـت گفت که در سـال ۱۳۹۸خورشـیدی
حـدود ۱٫۹میلیون لیرت شـیر تولیـد گردیده،
امـا طـی سـال گذشـته خورشـیدی مقـدار
تولیـد شـیر بـه ۲٫۲میلیـون لیتر افزایـش
یافتـه اسـت.
او دلیل افزایش تولید شـیر را ایجاد و اصالح
فارمهـای گاو شـیری عنـوان کـرد .همچنـان
وی تاکیـد کـرد کـه بـا وجـود ظرفیتهـای
موجـود یکـی از اولویتهـای وزارت زراعـت
رسـیدن بـه خودکفایـی در بخش تولید شـیر
و لبنیـات میباشـد.
سـخنگوی وزارت زراعـت میافزایـد ،آمـار
ریاسـت احصاییـه و معلومـات وزارت زراعـت

خـــبـرهـای داخــلـی

نشـان میدهـد کـه والیـات فاریـاب ،بغلان،
تخـار ،میـدان وردک ،هـرات ،بلـخ ،قندهـار،
قنـدوز و سـمنگان در صـدر تولیدکننـدگان
شـیر در کشـور قـرار دارنـد.
طبـق معلومـات آقـای رسـتمی ،فاریـاب بـا
تولیـد ۲۰۰تـن ،بغالن بـا تولیـد ۱۸۴و تخار
بـا تولیـد ۱۸۲مرتیکتـن شـیر از جملـه
ت هسـتند کـه بیشترین تولیـد را طـی
والیـا 
سـال گذشـته خورشـیدی داشـتهاند.
بـه گفتـۀ او ،در حـال حارض یکهـزار و ۸۱۹
فـارم گاو شـیری در سـطح کشـور فعالیـت
دارنـد کـه بیشترین تولیـدات شـیر از ایـن
فارمهـا بهدسـت میآیـد.
براسـاس آمـار ریاسـت احصاییـه و معلومـات
وزارت زراعـت کشـور ،تنهـا در والیـت قندهار
۶۱۸فـارم گاو شـیری وجـود دارد .پـس از
قندهـار ،هـرات ،کابـل ،ننگرهـار ،پکتیـا،
غزنـی و لغمان بیشترین فارمهـای پـرورش
گاوشـیری را در سـطح کشـور دارنـد.
وزارت زراعـت میگویـد کـه در سـایر والیـت

نیـز گاو شـیری بهشـکل فارمـی و سـنتی
پـرورش داده میشـود.
همچنیـن ایـن وزارت تاکیـد کـرده کـه
افغانسـتان سـاالنه بـه ۲.۹میلیـون لیتر
شـیر نیـاز دارد .همچنـان بـرای تامیـن
نیازمندیهـای مـردم نیـاز اسـت کـه نزدیـک
بـه یـک میلیـون لیتر شـیر وارد شـود.
بـه گفتـه وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالداری
افغانسـتان یـک کشـور زراعتـی بـا ظرفیـت
بلنـد بـرای پـرورش گاو اسـت و هماکنـون
حـدود چهـار میلیـون گاو و نزدیک به بیسـت
میلیون بز و گوسـفند در کشـور وجـود دارند.
بـا این حال ،نزدیک بـه ۸۰درصد از جمعیت
کشـور دهقـان هسـتند ،اگـر حکومـت بـه
کشـاورزی و تولیـدات لبنیـات داخلـی توجه
کنـد ،افغانسـتان نهتنهـا کـه نیازمندیهـای
باشـندگان کشـور را از طریـق محصـوالت
زراعتـی برطـرف میسـازد ،بـل میتوانـد
بهعنـوان یک کشـور صادرکنندیـی لبنیات و
محصـوالت کشـاورزی نیـز مطـرح شـود.

راه مدنیت :امرالله صالح ،معاون
ریاستجمهوری میگوید که یکی از
اشتباهات حکومت و مردم افغانستان برای
پیش رشط مذاکرات صلح با این گروه بود
که  ۸۵درصد آنان ،دوباره به میدان جنگ
برگشتهاند .این اشتباه دوباره در آینده تکرار
نخواهد شد.
آقای صالح روز یکشنبه (22حمل) در
هامیش مردم کوهدامن در دفاع از جمهوریت
گفت که آمادگی برای برگزاری نشست صلح
ترکیه گرفته شده و ممکن این نشست ،هفته
جاری برگزار شود.
به گفتۀ وی ،هیات امریکایی اجندای نشست
صلح ترکیه را با حکومت رشیک ساخته است.
برقراری آتشبس و ساخنت حکومت از جمله
اصول اساسی این نشست میباشد.
او تاکید کرد« :طالبان باید بپذیرند که اگر
میخواهند که مردم افغانستان این پروسه را
حامیت کنند ،باید آتشبس کنند .طالبان از
آتش بس میترسند و فکر میکنند که اگر این
کار را بکنند ،شاید دولت افغانستان و جامعه
جهانی مذاکرۀ جدی را با آنان انجام ندهند».
همچنین آقای صالح بیان کرد« :آیا طالب به
این فکر است که مردم را کیبل میزند و ما
خاموش میباشیم؟ هرگز به این کار اجازه
نخواهیم داد .طالب مجبور است مذاکره کند،
زیرا ما جنگ را نباختهایم».
معاون ریاستجمهوری عالوه کرد که طالب
باید بپذیرد که افغانستان طالب شدنی
نیست ،اما طالب میتواند به عنوان یک جزء
بیاید و کنار سایر مردم ،به گونۀ صلحآمیز
زندگی کنند.
او گفته که منیداند تا چه زمانی گفتگوهای
صلح ادامه خواهد یافت؛ اما تا زمانی که
طالبان نپذیرند که جزء استند و تاکید بر
کل بودن کنند ،گفتگوها یک قدم نیز پیش
نخواهد رفت.
وی با اشاره به حفظ قانون اساسی و تشکیل
حکومت صلح از طریق برگزاری انتخابات،
ذعان داشت «طالبان از انتخابات میترسند.
امکان ندارد که طالبان در انتخابات ،بین
پنجتا ده درصد بیشرت رای بگیرند».
معاون رییس جمهور افغانستان از طالبان
خواست که به آتشبس تن دهند و آنان
آمادهاند که مذاکرۀ جدی را با آنان ادامه
دهند.
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m a d a n y a t d a i l y. c o m
یادداشت روز

حکایت روز

نمایندگانجدیدوجدیزنانوجوانان
درنشستاستانبولکیهااستند؟
امید کریمی

قرار است بهتاریخ 27حمل یعنی تا پنجروز آینده
نشست صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود .نشستی
که جهان به آن چشم دوخته و کشورهای منطقه آن را
رسنوشتساز توصیف کردهاند.
در این نشست که حضور کشورهای منطقه و همسایه
پررنگ خواهد بود ،توقع میرود ،گرهی از مشکل
42ساله افغانستان باز شود.
بیتردید توافق نظر همسایهها و کشورهای بزرگ جهان
کلید صلح افغانستان است .از آنجاکه بخشی از صالح
صلح افغانستان به کشورهای همسایه و مهم منطقهیی
داده شده ،مایه امیدواری است و انتظار میرود گامی
در جهت صلح برداشته شود.
اما در این میان آنچه مهم است ،دستآوردهای دو
دههیی است که مختص مردم افغانستان است و در
این دستآوردها هیچ کشور منطقه و غیر منطقه نقشی
نداشتهاند.
افغانستان امروز بههیچ وجه با افغانستان 20سال
قبل قابل مقایسه نیست .افغانستان امروز صدهاهزار
تحصیلیافته جوان دارد که به لحاظ کمیت این تجربه
در تاریخ کشور ما بینظیر است .افغانستان امروز
شاهد حضور دههاهزار زنی است که در بخشهای
مختلف حیات جمعی این کشور فعالاند و نقشی
بزرگی در حوزههای فرهنگ ،اقتصاد ،سیاست و حتا
امنیت کشور دارند.
افغانستان امروز پاسدار ارزشهای حقوق برشی است،
چیزی که در طول تاریخ کشور چنین داعیه اصال وجود
نداشته است .افغانستان امروز متعهد به پاسداری از

آزادی بیان و اندیشه است و امروز هر کسی حق دارد
نظر و دیدگاههای خود را آزادانه ابزار کند .افغانستان
امروز آزادی مطبوعات و رسانه را بهرسمیت شناخته
و نظام موجود پیوسته از این آزادی و در مواردی
از این ارزش مدرن با قاطعیت حامیت کرده است.
بهخصوص در چهار سال پسین کارهای زیادی برای
حامیت از رسانههای آزاد ،دفاع از حقوق خربنگاران،
تالش برای دسرتسی به معلومات رسانهیی ،تقویت
آزادی بیان و مواردی از این دست ،صورت گرفته
است.
در کنار اینکه برخی از نهادهای اجرایی در
دستگاههای دولتی کارها و مسوولیتهای خود را
انجام دادهاند ،اما همه این دستآوردها از آن مردم
است و به اراده ،همت و تالش مردم افغانستان
کسب شده است.
همه به این واقعیت آگاهند که کمرت سیاستمداری
حتا در هامن کشورهای غربی ،میتوان رساغ کرد
که با آزادی رسانهها موافق باشد و از آن حامیت
کند .کمرت سیاستمداری میتوان پیدا کرد که با
فعالیتهای جامعه مدنی توافق نظر داشته باشد.
سیاسیون بهتنها چیزی که جدی میاندیشند و آن
را در هر قالبی جستجو میکنند ،منافع خودشان
است.
باقی بحثها شعار و پوششی برای رسیدن به آمال
سیاسیشان است .بنابراین آنچه در 20سال اخیر
در افغانستان بهدست آمده ،در واقع مثرۀ تالش ،کار
و جدیت مردم و بهخصوص نسل جوان این جامعه
بوده است.
روند گفتگوهای صلح از ابتدا تا کنون رصف میان
قرش سیاسی جامعه انجام شده است .هیچ یک از

طرفهای گفتگوهای صلح ،نه امریکا ،نه دولت و نه
گروه طالبان بهصورت جدی با جوانان و زنان صحبت
نکرده است.
اخیرا داکرت عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی
سلسله گفتگوها و نشستها را با طیفهای مختلف
جامعه روی دست گرفته ،ولی واقعیت این است که
این نشستهای داکرت عبدالله چقدر میتواند جنبه
اجرایی داشته باشد؟
اگر این سلسله نشستها با جوانان و زنان رصف
صوری و شعاری نیست ،در ترکیب هیاتی که از جانب
افغانستان به نشست استانبول میرود تجدید نظر شده
است؟
منایندگان جدید و جدی زنان در این نشست کیها
استند؟ از حضور نسل جوان و قرشی که بههیچ
وجه نظام امارتی را تاب نخواهند آورد و از کنار
دستآوردهای دو دهۀ اخیر به راحتی نیز نخواهند
گذشت ،خربی وجود دارد؟
فرزندان رهربان سیاسی در واقع منایندگان منافع
پدران و قرش خوداند .برای آنان هیچ فرقی ندارد که
افغانستان فردا آزادی بیان داشته باشد یا نداشته
باشد.
مهم این است که در حکومت فردا در کدام والیت والی
است ،یا چند سفارت و معینیت و ریاست برایشان در
نظر گرفته خواهد شد.
جوانان و زنان این کشور با اینکه از نشستهای صلح
قویا حامیت میکنند ،نگران این نیز استند که مبادا
ارزشهای 20ساله اخیر در روی میز سیاست در بدل
معامالت زودگذر منافع رهربان سیاسی و دیدهگاهای
منفعتجویانه مداخلهگران بیرونی قربانی شود.

***

نشست ترکیه ،پایان خشونت را رقم خواهد زد؟
سیدمهدی حسینی
گزارشگر

چندی پیش تصاویر اجسادی از افراد از جمله
کودکان در شبکههای اجتامعی دستبهدست میشد،
نشان میداد که در یک عملیات نیروهای امنیتی در
ولسوالی صربی والیت خوست ،تعداد زیادی از غیر
نظامیان قربانی شدند .به گفتۀ باشندگان ولسوالی
صربی این والیت ،در این عملیات نزدیک  20تن از
غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.
از جانب دیگر ،نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بازداشت
علیپور یک فرمانده خیزش مردمی در ولسوالی بهسود
والیت میدان وردک انجام داد؛ عملیاتیکه بیشرت به نام
«لشکرکشی دولت» مسام شد.
عدم دقت در راهاندازی عملیات نیروهای امنیتی با
سواالت زیاد مردمی مواجه شده و نگرانیهایی را به
وجود آورده که در چنین رشایط حساس ،میبایست
نیروهای امنیتی دقت بیشرتی برای جلوگیری از تلفات
غیرنظامیان انجام دهند.
همزمان با این وضعیت ،رییسجمهور غنی در دومین
روز نشست قلب آسیا -پروسۀ استانبول که به میزبانی
تاجیکستان برگزار شده بود ،از کشورهای منطقه
خواست که برای تامین ثبات و کاهش خشونتها با مردم
افغانستان همکاری کنند.
آقای غنی به رصاحت بیان کرد که حکومت و مردم
طرفدار صلح پایدار هستند ،اما طالبان گراف خشونتها
را بلند برده و روند صلح با منایندگان دولت را به بنبست
کشاندهاند .با این حال ،در مورد شدت خشونتها در
کشور ،شامری از آگاهان سیاسی بر این باورند که افراد
زورمند در دولت ،نبود اجامع سیاسی داخلی ،نبود
برنامههای درست امنیتی ،فقر و بیکاری عوامل بنیادی
افزایش خشونتها در این کشور هستند.
مطیع خروتی؛ آگاه مسایل سیاسی به روزنامه راه مدنیت
میگوید که کشورهای منطقه و بهویژه دشمنان مردم
افغانستان از جنگ جاری سود میبرند و از این خال
برای تامین منافعشان برنامهریزی میکنند؛ علیرغم این
موضوع ،دشمنان نیز با استفاده از خشونتهای جاری ،با
دامن زدن به مسایل قومی و مذهبی ،اتحاد و همبستگی
مردم را نشانه گرفتهاند.

به گفتۀ خروتی ،چهل سال است که غیر نظامیان قربانی
گروههای جنگی شدهاند؛ در زمان تهاجم رسخ شوروی،
نیروهای روسی وقتی مناطقی را مبباران میکرد،
غیرنظامیان کشته و خانههایشان ویران میشدند.
در دوره مجاهدین هم ،وقتی کابل مورد اصابت راکت
آنها قرار میگرفتند ،مردم بیگناه بودند که قربانی
خشونتها میشدند و این چالش در زمان حاکمیت
طالبان و پساطالبان نیز استمرار یافته است.
او با بیان اینکه تلفات غیرنظامیان تازگی ندارد ،تاکید
ورزید که مخالفان و موافقان نظام سیاسی بهخاطر
منافع خود ،مردم غیرنظامی را قربانی میکنند و در این
میان ،نیروهای امنیتی نیز شامل میشوند .دهها مورد
است که نیروهای امنیتی در اجرای عملیاتشان دقت
نکرده و منجر به تلفات غیرنظامیان شده است و عالوه بر
این ،عامالن تلفات غیرنظامیان هم مورد بازخواست قرار
منیگیرند.
مطیع خروتی همچنان گفت که جنگجویان طالبان،
خانههای مردم را سنگر قرار داده و علیه حکومت
میجنگند و نیز ،دولت با استفاده از وسایل تکنالوژی،
محل دشمن را شناسایی و مورد مبباردمان قرار میدهد
و اینجاست که تلفات ملکی ناشی از جنگهای دو
طرف بهبار میآید« .طالبان ،زمانیکه یک عملیات را
علیه یک مامور دولتی راهاندازی میکنند ،در منطقهیی
که مسکونی است و غیرنظامی ،عمال دست به انتحار و
انفجار میزنند و هزاران بیگناه مترضر میشوند .این
بیپروایی دو طرف را در میدان جنگ نشان میدهد».
آگاهان سیاسی ،عملکرد نیروهای امنیتی و طالبان را
با توجه به رشایط حساس کشور تاسفبار میخوانند و
مهمتر از همه تاکید میکنند که طالبان با وجود رسیدن
به یک هویت سیاسی ،اما تاهنوز برای کاهش خشونتها
متعهد نشده؛ بنابراین ،نیاز است که فشارهای منطقهیی
و جهانی علیه این گروه وارد شود.
خروتی با اشاره به برگزاری نشست ترکیه ،ترصیح منود:
تا زمانیکه اجامع ملی در بین افغانها وجود نداشته
باشد ،نباید انتظار داشت تا اجامع منطقهیی و جهانی
شکل بگیرد؛ در نشست ترکیه ،اگر هامنند نشست بن،
تصامیم عجوالنه اتخاذ شود ،بازهم شاهد ادامه جنگ و
خشونتها در افغانستان خواهیم بود.
از سویی هم ،شامری از اعضای مجلس میگویند که
اعضای شورای ملی هم به حیث یک شهروند و هم به
حیث منایندگان مردم در خانه ملت ،شدیدا نگران
افزایش خشونتها در سال جاری هستند.

شینکی کروخیل؛ عضو مجلس منایندگان به روزنامه
راه مدنیت گفت که در موجودیت جنگ و خشونتها،
تاهنوز حاکمیت قانون به معنای درست آن تطبیق نشده
و عالوه بر اوجگیری فساد ،انفجار و ترورهای هدفمند،
غیرنظامیان نیز قربانی شدهاند که این مسایل مایه
نگرانی عمیق اعضای مجلس منایندگان شده است.
وی خاطرنشان ساخت که کمیسیونهای داخلی مجلس
منایندگان به شکل متواتر روی این موضوعات صدای
خود را بلند کرده و رییس مجلس منایندگان نیز همیشه
پافشاری داشته تا فشاری باالی نهادهای مربوطه بهخاطر
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان وارد شود؛ اما بعضی
مسایل است که واقعا قابل جلوگیری نیست« .شاید سطح
تهدیداتیکه متوجه افغانستان است ،امکاناتی برای مهار
آن وجود ندارد و در نبود امکانات به احتامل زیاد در این
زمینه دستآوردی نداریم».
او خطاب به جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان
از آنها خواست که در زمینه کاهش خشونتها و برقراری
آتشبس همکاری کنند؛ تروریزم فقط در محدوده
جغرافیایی این کشور باقی منیماند ،بل دامنگیر منطقه
و جهان نیز خواهد شد.
چندی پیش رییسجمهور غنی در حاشیۀ نشست قلب
آسیا-پروسه استانبول در دیدار با شاهمحمود قریشی وزیر
خارجه پاکستان در خصوص کاهش خشونتها و برقراری
آتشبس گفتگو کردند .وزیر خارجه پاکستان ،بار دیگر
به کاهش خشونتها تاکید ورزید و خواستار برقراری
آتشبس در افغانستان شد.
افزون بر این ،ضمیر کابلوف مناینده ویژه روسیه در
امور افغانستان نیز در حاشیه این نشست به خربنگاران
گفته بود که مسکو میزبان منایندگان کشورهای چین،
پاکستان ،افغانستان و طالبان بود که هدف آن ،مذاکره
میان دولت افغانستان و طالبان بود تا راه سازش میان دو
طرف شکل بگیرد.
مناینده ویژه روسیه در امور افغانستان با بیان اینکه هر
جنگ داخلی با سازش خامته مییابد ،گفت که برای
این منظور ،اگر حکومت انتقالی یا ائتالفی در افغانستان
مطرح است ،شاید این راه سازش و راه صلح باشد.
با همه آنچه گفته شد این پرسش همچنان مطرح میشود
که آیا جناحها و گروههای مختلف سیاسی که در نشست
ترکیه رشکت میکنند با ارایه دیدگاهها و طرحهای واحد
و همهشمول به نتایجی دست خواهند یافت که مردم
افغانستان دیگر شاهد خشونت ،قربانی و بیچارگی
نباشند؟

انتظارات از نشست
استانبول
سید آقاحسین سانچارکی

بـا نزدیـک شـدن زمـان نشسـت اسـتانبول
آهنـگ گامن هزن یهـا و تبرصههـا نیـز
شـتاب گرفتـه اسـت.
رسـان هها و تحلی لگـران سیاسـی اکنـون
هشـتاد تـا نـود درصـد برنام ههـای خـود را
بـه ایـن موضـوع اختصـاص دادهانـد.
در این میان دو سه نکته گفتنی است:
 -۱هنـوز زمـان دقیـق ایـن نشسـت -بـا
وجـود تاکیـدات بر شـانزدهم اپریل  -نهایی
نشـده اسـت.
 -۲هنـوز از طـرح واحـد جانـب جمهوریـت
متـام دولـت ،اپوزسـیون و کسـانی کـه زیـرچتر نظـام بـه رس م یبرنـد -خربی نیسـت؛
ارگ طرحـی دارد ،شـورای مصالحـه طرحی
و حـزب اسلامی کـه رندانـه چنـد حـزب
سیاسـی را بـا خـود همـراه سـاخته و نـام
پـر طمطـراق اپوزسـیون را بر خویـش نهاده
طـرح دیگـری و طبعـا جامع ٔه مدنـی و زنان
نیـز دیدگاههـا و طرحهایـی دارنـد.
انتظـار م یرفـت شـورای عالـی مصالحـه
ب هعنـوان یگانـه مرجـع هامهنگـی،
تدویـن و تنظیـم طـرح صلـح جمهوریـت،
طـرف اعتماد همـ ٔه نهادهـا باشـد و همـ ٔه
دیدگاههـا از جانـب این شـورا تنظیم و ارائه
شـود ،امـا خـوی و خصلت جامع ٔه سیاسـی
افغانسـتان ،تکرویهـا و شخص یسـازی
مصلحـت کالن ملـی مانع از این کار شـده
اسـت.
حـاال در آسـتان ٔه برگـزاری ایـن نشسـت ،در
داخـل نظـام ،ما شـاهد حداقل سـه گرایش
سیاسـی هستیم:
 -۱طرفـداران ارگ بـا زبانهـای مختلف و با
امـا و اگرهای زیـاد ،مصالحه با طالبان را به
چالـش م یکشـند ،ایـن روند را مشـکوک و
نـاکام نشـان م یدهنـد و با طـرح انتخابات
زودهنـگام ،پیشـنهادات عملـی ناشـدنی
ارایـه مـی کنند.
 -۲شمار زیـادی از گروههـا و احـزاب و
فیگورهـای سیاسـی کـه دل پـر عقدهیـی
از ریی سجمهـور غنـی دارنـد و خـود را
در حاشـی ٔه قـدرت م یبیننـد ،مدافعـان
رسسـخت صلـح و کنـار آمـدن بـا طالبـان
و تشـکیل دولـت انتقال یانـد .اینـان ظاه را
بـه قـول یـک رضباملثـل ،از هـول حلیـم
دارنـد داخـل دیـگ م یافتنـد!
 -۳حـزب اسلامی آقـای حکمتیـار کـه
تجربـ ٔه باخـت در بـن اول را بـا خـود دارد،
م یکوشـد ایـن بـار نقـش مهمـی در
نشسـت اسـتانبول بـازی کنـد و بـا یـدک
کشـیدن نام اپوزیسیون بخشـی از قدرت را
از آن خـود کنـد .البته آقـای حکمتیار ف راتر
از ایـن م یکوشـد بـا نزدیـک شـدن هرچـه
بیشتر بـه طالبـان و ایتلاف بـا ایـن گـروه
از نیروهـای رقیـب خـود بـه شـمول ارگ و
شـورای عالـی مصالحـه انتقـام بگیـرد.
در چنیـن حـال و احوالـی چشـمانداز
کانف رانـس اسـتانبول  -بـا فـرض هـر نـوع
فیصلـه و نتیجـه -چنـدان امیدبخـش بـه
نظـر من یرسـد.
بهرت اسـت عقالی قوم و سیاسـیون کشـور
تـا دیـر نشـده دسـت از اجنداهـای تباهکن
شـخصی بردارنـد و مصلحـت کالنتر را مد
نظر قـرار دهند.
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فرهنگ

m a d a n y a t d a i l y. c o m
از کوچه رندان

شناختشناسی ِخیال و واقعیت
گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه

آه ،تا کی زسفر باز نیایی ،بازآ
اشتیاق تو مرا سوخت ،کجایی ،بازآ
شده نزدیک که هجران تو ،ما را بکشد
گر هامن بر رس خونریزی مایی ،بازآ
کردهیی عهد که بازآیی و ما را بکشی
وقت آنست که لطفی بنامیی ،بازآ
رفتی و باز منیآیی و من بیتو به جان
جان من این همه بیرحم چرایی ،بازآ
وحشی ازجرم همین کز رس آن کو رفتی
گرچه مستوجب صد گونه جفایی ،بازآ
اپیستمولوژی (شناختشناسی یا معرفتشناسی) با
پذیرش عشق به عنوان نوعی از معرفت ،تنوع پیدا میکند.
برعالوۀ عشق ،خیال و واقعیت درین نوع معرفت اهمیت
خاص مییابد.
درادبیات عاشقانه که یک بخش ادبیات غنایی است؛ ثبت
رویدادهای عاشقانه ،مکتبی را به وجود آورده که ازنظر
زمانی فاصله میان مکتب عراقی و مکتب هندی (قرن
دهم) است و به نام مکتب وقوع یاد میشود .این مکتب
رویدادهایی را که میان عاشق و معشوق میگذرد؛ زیاد
مورد توجه قرارمیداده است .قبل ازین مکتب ،در قرن
ششم هجری ،تحت تاثیر روش خاص عرفانی که به ذات
عشق میپردازد؛ به رویدادها و اوصاف عاشق و معشوق
توجه میشود .گرایش به ذات عشق یک مرشب عرفانی
است که توسط احمد غزالی (متوفی )520برادر امام
محمد غزالی ایجاد شد و در آن کوشش میشود که شیوۀ
متثیلی و نیز اصطالحات عاشقانه را بهجای اصطالحات
فلسفی بهکار بربد .به یقین این پیشینۀ تیوریک عرفانی
که درکتاب سوانح احمد غزالی ابداع گردیده در ایجاد
مکتب وقوع اثر داشته است.
سوز فراق ،عطشان برای دیدارمعشوقه ،ذلت و خواری
عاشق از یک طرف وصف حال عاشق است و بیاعتنایی
و استغنا و غرور و داشنت حسن و ناز و کرشمه وصف حال
معشوقست .این دو حاالت در ضمن بیان رویدادهایی که
درمیان عاشق و معشوق میگذرد ،با زیبایی درین نوع
ادبیات وصف میشود.
اگر از این نگاه به ادبیات غنایی نظر افکنده شود؛ میتوان
نوعی از ادبیات غنایی را ادبیات عاشقانه نامید و در میان
ادبیات عاشقانه ،بیان روایات و وصف احوال عاشق و
معشوق را درچهارچوب ادبیات روایی و وصفی بررسی کرد.
چیزی که به نام مکتب وقوع معروف است و وحشی بافقی
ازرسآمدان این مکتب است.
با این توضیح میتوان گفت که ادبیات غنایی ،از نظر
ایجاد راوی ِ موضوعات ِغنایی و روایت جهان پراحساس،

با درنگی بر غزل وحشی بافقی

تعجبی و ندایی که با زبان وصفی به بیان میآید پر از
واژههای پرلطف و ظریف مملو ازتصاویر ِباموقعیتهای
باشکوه و شکایت و حاالت پردرد و غم ،همواره مورد توجه
خاص قرار داشته است.
بررسی راویان شعر غنایی و وصف جهانی که درادبیات
غنایی ارایه میگردد؛ یک کارمهم درین نوع ادبیات است.
توجه خواننده به راوی است که ادبیات را از نظر احساسی
موثر میسازد .تصویری از جهانی که در اثر ادبی مطرح
میگردد؛ دقت را میافزاید و زمینۀ پیدایی معناهای تازه
دربارۀ زندگی و نحوۀ برخورد با آن را در خواننده ایجاد
میکند .درشعرغنایی وحشی بافقی راوی چهرهییست که
از نظر روانی زیر فشارهجران دوست است و جهانش را کأل
همین دردها میسازد.
نوسان میان خیال و واقعیت با انگیزشهای درد و مرگ
در چهرۀ مرکزی غزل وحشی بافقی چنان هرنمندانه
و احساسی به بیان آمده است که این چهره را از نظر
روانشناسی و زیباییشناسی برجسته و جالب منوده؛
او یعنی چهرۀ مطرح درین غزل در فراق یار ِدر سفر
بهرسمیبرد.
طوری که دیده میشود او در خود میپیچد .چهرۀ یار
ِسفر کرده را در خیال ،پیش نظر خود مجسم میکند.
این تجسم یار در ذهنش ،او را بیشرت مشتاق دیدار یار
میسازد ،اما وقتی در چهار طرف خود میبیند متوجه
میشود که یار در کنارش نیست و به سفر دور و دراز رفته
است.
او که در خیال ،یار را تجسم میکند او را مورد خطاب
قرار میدهد .بدون آن که یارش در گفتگو رشیک باشد؛
با او گفتگویی به راه میاندازد .گویی یارش سخنان او را
میشنود .این گفتگو نه دیالوگ است نه مونولوگ بل با
شیوۀ تشخیص و انطاق پیش میرود؛ منتها تشخیص و
انطاق نیست زیرا طرف ازمظاهر طبیعی نیست که سخن
گفته نتواند و شاعر آن را شخص یا آدمی قرار دهد و از
طرف او سخن بگوید و خودش نیز او را مخاطب بسازد،
بل طرف ،شخصی است واقعی که در حال حارض نزدیک
شخص مطرح در غزل وحشی بافقی حضور ندارد؛ اما
یادش یادآورندۀ خیاالتی است که قبآل وجود داشته و
رویدادهایی که در واقعیت میان شخص مطرح در شعر و
او واقع شده است.
در میان این خیاالت و رویدادها آنچه از همه برجسته
است رابطۀ عاطفی میان این شخص و کسی است که
درحال حارض در سفر است .این سفر ،طوالنیتر از آنچه
باید میبود؛ شده یا حداقل عالیق عاطفی شخص مطرح
درین شعر نسبت به او موجب شده که سفر ،بسیار طوالنی
به نظر برسد و این دوری ،ازنظر روحی و عاطفی ،شخص
را دردمند ،رنجور ،خیاالتی و بیطاقت بسازد و در خیال
خود ،او را حارض تصور کند و رویدادهای گذشتۀ او را به
کمک حافظه به یاد آورد.
او در خیال خود شخص را پیش چشم خود مجسم منوده،
مخاطب قرار میدهد و به او میگوید که تا چه وقت از
سفر برمنیگردی؟ سفر بسیار طوالنی شده است .عزیز

دمل بازگرد و این فراق و هجران را پایان بده!
چنان که گفتیم خصوصیت مهم چهرۀ مطرح درین غزل
ازنظر داستانی اینست که این چهره درمیان خیال و
واقعیت در نوسان است.
همین امر او را از نظر روانشناسی و زیباییشناسی جالب
ساخته است .اودر میان خیال و واقعیت قرار میگیرد.
گاهی در خیال و وهم و گاهی در واقعیت بهرس میبرد.
او که قبآل در خیال ،یار را نزدیک خود تصور میکرد و
او را مخاطب قرار میداد ،وقتی ازخیال به واقعیت
میرود؛ میبیند که یار سفر کرده در پهلویش نیست.
درآنحال فریاد میزند که تو کجاستی؟ ازسفر بازگرد!
وقتی درواقعیت قرار میگیرد؛ جهان درونی او ،او را آزار
میدهد .تاب و توان او را آتش اشتیاق دیدارمیسوزاند و
درخیال ،یارش را مخاطب قرار میدهد و برایش میگوید
که برایم تاب و توان مناند؛ در وجودم آتش افروخت و مرا
سوخت!
درد وقتی فزونی میگیرد؛ مرگ با چهرههای گوناگون به
رساغش میآید :مردن ،خونریزی و کشنت .اودر خیال خود
یار را مجسم میکند و با او درد دل میمناید.
به او میگوید که نزدیک است هجران تو مرا بکشد.
او وقتی این امر را بر زبان میآورد؛ گذشتهها به یادش
میآید .آن رویدادهایی که میان او و یار در سفرش در
گذشته رخ داده؛ درذهنش میآید.
بازهم در خیال ،یار را مخاطب قرار میدهد و میگوید
که اگرهامنند سابق هدفت این است که خونم را بریزانی،
همین حاال وقتش است که بیایی و این کار را انجام دهی.
باز درخیاالت فرو میرود و میگوید که تو با خود عهد
کردهیی که بیایی و مرا بکشی .زمان آن فرا رسیده .لطف
کن ،بیا و مرا بکش!
زیاده ازین تحمل درد و رنج را ندارم .چنان که اشاره شد
این درد فراقست که ذهنش را به سوی مرگ و کشنت و
خون ریخنت میبرد ،زیرا درد جانش را به لب آورده.
درد فراق ،ذهن او را مغشوش ساخته هرلحظه مرگ را به
خاطرش بروز میدهد و درمیان خیال و واقعیت ،مرگ را به
شیوههای گوناگون به یادش میآورد.
او گاهی امید دارد و تصور میکند که یارش میآید و با این
امید از او خواهش میکند که بیاید.
گاهی ناامید میشود و میگوید که رفتی و دگر
برمنیگردی و با توجه به وضع نزار و دردمند خود میافزاید
که من بیتو به جان رسیدهام؛ میمیرم.
و باز یک نوع امید دردلش زنده میشود و با امیدواری و
نازونوازش میگوید که جان من! این همه بیرحم چرایی،
بازگرد!
باری ،درمیان لطف و قهر و نوازش و ناله متوجه میشود که
کارهای خودش سبب رنجش و سفر بیبرگشت یار گردیده
است.
ازهمین رو با خود میگوید که گرچه از رس همین جرمم
که باعث شد تو بروی مستوجب صدگونه جفاستم؛ با آنهم
خواهش میکنم ،التامس میمنایم که بازگرد! بازگرد!

رنگی تازه برای زندگی
آشنایی با چند رمان فلسفی

تصور شام از فلسفه چیست؟ غرق شدن در دنیایی که ما
را از دنیای اطرافامن جدا میکند و حالتی شبیه به مجنونان به
ما میبخشد یا نگاه کردن به مسایل با نگاهی متفاوت و یافنت
اندیشه خاص پشت هرکدام؟ آیا شام هم از آن دسته افرادی
هستید که فلسفه را با کلامت سخت و عبارتهای طوالنی و
ناخوانا میشناسید یا به فلسفه به چشم علمی نگاه میکنید
که زندگی را رنگ تازهیی بخشیده است؟ فلسفه برای شام
بحثهای طوالنی و بدون رسانجام درباره موضوعات مهم
زندگی برش است یا تفکری که از هزاران سال پیش سعی داشته
تا زندگی و معنای آن را واضح کند؟
افالطون فلسفه را لذتی گرامی میداند و ارسطو آن را علم به
موجودات ،چون وجود دارند ،معنا میکند .با اینحال ،اینها
تنها بخشی از هزاران هزار تعریفی است که میتوان برای
فلسفه پیدا کرد .در این میان فیلسوفان بسیاری کوشیدند تا
نوع نگاهشان را به دیگران منتقل کنند .چه مانند افالطون
از طریق تاسیس آکادمی افالطون و چه مانند بسیاری از
نویسندگان با نوشنت کتابهای متعدد و متفاوت .در این
میان ،رمانهایی که داستان و فلسفه را بههم آمیختهاند ،از
جذابیت بیشرتی برخوردارند .شاید به این دلیل که با زبانی
سادهتر صحبت میکنند و به مخاطبانشان اجازه میدهند تا
در این دریای اندیشه غرق شوند .در این یادداشت ،تعدادی از
جذابترین رمان های فلسفی را مرور میکنیم.
دخرت پرتقالی
دخرت پرتقالی یکی از مشهورترین نوشتههای یوستین گردر
است .داستانی خواندنی و لطیف که در قالب نامهیی از یک
پدر به پرسش میرسد .پرسک ،اتفاقی دست نوشتهیی از پدرش

را پیدا میکند .پدری که یازده سال پیش و در اثر بیامری از
دنیا رفته است .اما پدر ،همیشه این اندوه و ترس را با خود
داشته است ،که اگر زمانی برای شناخت فرزندش نداشته باشد
چه پیش میآید؟ او رشوع به نوشنت نامه برای پرسش میکند.
نامهیی که هرچند جای خالی پدر را برای پرسک پر منیکند
اما او را با نگاه پدرش به دنیا آشنا میکند.
این رمان یک گفتگوی عمیق میان دو نفر از دو زمان متفاوت
است .نویسنده که استاد فلسفه است ،با مهارتی که در نوشنت
داستان دارد ،به خوبی فضایی ایجاد کرده است که در آن به
سواالت فلسفی بپردازد .سواالتی که ذهن را به چالش میکشد
و مسیر جدیدی از شناخت دنیا پیش پای انسان قرار میدهد.
دنیای سوفی
اگر بخواهیم در میان رمانهای فلسفی به آثار یوستین گردر
نگاهی بیندازیم ،با فهرست بلندباالیی از داستانهای جذاب
رو به رو میشویم که همگی درونمایه فلسفی دارند .اما دور
از عدالت نیست اگر دنیای سوفی را گل رسسبد متام آنها
بدانیم .داستان دخرتی که در آستانه تولدش ،نامههایی
عجیب دریافت میکند .در این نامهها سواالت مختلفی بیان
شده است؛ مثال دنیا چگونه به وجود آمد؟ همین که ذهن
سوفی درگیر یافنت پاسخی برای این پرسش میشود ،در راه
آموخنت فلسفه قدم میگذارد .آلربتو ناکس ،کسی که نامهها را
به او میفرستد ،کارش را با نظریات فالسف یونان باستان آغاز
میکند و با آشنایی با امپراتوری روم ،قرون وسطی ،رنسانس،
عرص روشنگری ،و موضوعاتی چون انقالبهای بزرگ و مسایل
امروز برشی ادامه میدهد .هرچند نباید فراموش کرد که هرن
گردر در داستانپردازی این کتاب هم یکی از دالیل جذابیت

آن است .خود گردر بیان کرده است که او در پی یافنت متنی
بود که فلسفه را به زبان ساده به دانشجویانش توضیح بدهد و
وقتی از یافنت چنین چیزی ناامید شد دنیای سوفی را نوشت.
چنین گفت زرتشت
چنین گفت زرتشت را شاید بتوان مشهورترین اثر نیچه،
فیلسوف جنجالی دانست .اثری که چکیدهیی خواندنی از
عقاید نیچه را از زبان زرتشت ،پیامرب ایرانی و در قالب داستان
در اختیارتان قرار میدهد .زرتشت که سالها در کوههای آلپ
به عزلتنشینی مشغول است ،تصمیم میگیرد به میان مردم
برگردد تا شهد خرد را به آنان بچشاند و از مفاهیمی مانند
ابرانسان ،مرگ خدا و بازگشت جاودانه صحبت کند.
اما مردم او را دیوانه میخوانند ،به او میخندند و از دور او
پراکنده میشوند .آنها میخواهند به بندبازی که به شهر آمده
است توجه کنند و زرتشت ،تصمیم میگیرد حواریونی دور خود
جمع کند .کسانی که عقایدش را بشنوند ،مانند او ،آرمانها و
ارزشهای کهنه را کنار بگذارند و آنچه را که او بیان میکند در
کتابی مقدس بنویسند.
قابل تحمل خواهد بود .دولتها وظیفه دارند تا دسرتسی
شایستهساالرانه به تحصیل و فرصتهای کافی برای
مهارتآموزی را فراهم کنند.
آنها باید موانع ورود ،چون قوانین صدور مجوز شغلی ،را از
میان بردارند؛ کاری که با وجود مدلهای کسبوکار دیجیتل
و فرامرزی انجام آن نباید آنقدرها هم مشکل باشد .زندگی
کاری در طول دورانها بهبود یافته و وعده امروز به اندازه قبل
منبع :طاقچه
روشن است.

راهزنی به نام «طمع»
موالنا؛ مثنوی معنوی
گفت ناصح بشنوید این پند من
تا دل و جانتان نگردد ممتحن
با گیاه و برگها قانع شوید
در شکار پیلبچگان کم روید
من برون کردم ز گردن وام نصح
جز سعادت کی بود انجام نصح
من به تبلیغ رسالت آمدم
تا رهانم مر شام را از ندم
هین مبادا که طمع رهتان زند
طمع برگ از بیخهاتان بر کند
این بگفت و خیربادی کرد و رفت
گشت قحط و جوعشان در راه زفت
ناگهان دیدند سوی جادهیی
پور پیلی فربهی نو زادهیی
اندر افتادند چون گرگان مست
پاک خوردندش فرو شستند دست
آن یکی همره نخورد و پند داد
که حدیث آن فقیرش بود یاد
از کبابش مانع آمد آن سخن
بخت نو بخشد ترا عقل کهن
پس بیفتادند و خفتند آن همه
وان گرسنه چون شبان اندر رمه
دید پیلی سهمناکی میرسید
اوال آمد سوی حارس دوید
بوی میکرد آن دهانش را سه بار
هیچ بویی زو نیامد ناگوار
چند باری گرد او گشت و برفت
مر ورا نازرد آن شهپیل زفت
مر لب هر خفتهیی را بوی کرد
بوی میآمد ورا زان خفته مرد
از کباب پیلزاده خورده بود
بر درانید و بکشتش پیل زود
در زمان او یک بیک را زان گروه
میدرانید و نبودش زان شکوه
بر هوا انداخت هر یک را گزاف
تا همیزد بر زمین میشد شکاف
ای خورند ٔه خون خلق از راه برد
تا نه آرد خون ایشانت نربد
مال ایشان خون ایشان دان یقین
زانک مال از زور آید در یمین
مادر آن پیلبچگان کین کشد
پیل بچهخواره را کیفر کشد
پیلبچه میخوری ای پارهخوار
هم بر آرد خصم پیل از تو دمار
بوی رسوا کرد مکر اندیش را
پیل داند بوی طفل خویش را
آنک یابد بوی حق را از یمن
چون نیابد بوی باطل را ز من
مصطفی چون برد بوی از راه دور
چون نیابد از دهان ما بخور
هم بیابد لیک پوشاند ز ما
بوی نیک و بد بر آید بر سام
تو همیخسپی و بوی آن حرام
میزند بر آسامن سبزفام
همره انفاس زشتت میشود
تا به بوگیران گردون میرود
بوی کرب و بوی حرص و بوی آز
در سخن گفنت بیاید چون پیاز
گر خوری سوگند من کی خوردهام
از پیاز و سیر تقوی کردهام
آن دم سوگند غامزی کند
بر دماغ همنشینان بر زند
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ازدواج با یک بیگانه
شمیم فروتن
گزارشگر

روزی زینب با احساس کامال متفاوتی از دانشگاه به خانه
برمیگردد .مادرش با خوشحالی برایش میگوید:
«امروز خانواده ارشف به خواستگاریات ا ٓمده بودند».
با این خرب ،خشم رساپای وجود زینب را فرا میگیرد.
با عصبانیت برای مادرش میگوید« :آنها چطور جرا ٔت
کردند که پا در خانه ما بگذارند؟ حالی مه کی تصمیم
ازدواج کردن ره دارم؟»
مادر که از احساس درونی زینب چیزی منیداند ،با
جدیت برایش میگوید« :اقه نازدانهگی نکو .کالن دخرت
شدی ،بالخره یک روز باید عروسی کنی و بری خانه
بختت ،پدرت هم با آنها موافقت کرده ،خودت پدرته
مشناسی دگه ،توهم خودته جمع و جور کو ،خانواده
خوبی هستند ،سطح و سویه پرسشان هم با تو همخوانی
داره».
در ذهن زینب خیزشی از خشم برپا میشود و در درونش

شکسنت صدای قلبش را میشنود.
بعد از چند رفت ا ٓمد خانواده ارشف ،احساس رسدرگمی
عجیبی وجودش را فرا میگیرد.
با شناختی که از خانوادهاش دارد ،کوشش میکند
احساسش را نسبت به علی پنهان نگه دارد.
زینب در حالیکه از ریزش اشکهایش جلوگیری میکرد،
از دلباختگیاش به علی ،روایت میکند:
«نخستین روزی که علی را در راهرو دانشگاه دیدم،
سنگینی نگاهش چنان روی قلب و احساسم اثر گذاشته
بود که هیچگاهی منیتوانم فراموش کنم .هامن شب
تا صبح نخوابیدم ،مدام چهرهاش پیش چشامنم ظاهر
میشد و منیتوانستم یک لحظه از فکرش بیرون بیایم.
هر بار که او را میدیدم ،صدای رضبان قلبم تندتر
میشود ،با ا ٓنکه حس میکردم با دیدن او قلبم از کار

میافتد؛ بازهم برای دیدنش لحظهشامری میکردم.
او هم عکسالعملهایی در مقابل داشت و به مرور زمان
احساسی دوطرفه شکل گرفت.
ما هر روز در دانشگاه همدیگر را مالقات میکردیم.
وابستگی ما بیشرت شده بود و احساس میکردم اگر
روزی او را نبینم ،قسمتی از وجودم را از دست دادهام.
روزها بعد از ساعات درسی در محوطه دانشگاه ،روی
چمن مینشستیم ،شعر میرسودیم و از ا ٓیندهیی که قرار
بود باهم بسازیم ،حرف میزدیم.
من آن روزها دنیای متفاوتی را تجربه میکردم».
زینب با تأثر میگوید:
«حیای دخرتانه در فرهنگ افغانی ما چه زود شبیه
موریانه احساس درونی دخرتان را میخورد ،و چه بسا
دخرتان که عالقه عاطفیشان را پنهان میکنند فقط
میسوزند و میسازند.
در ا ٓخرین روزهای سمسرت خزانی ،با روحی ناا ٓرام که
منیتوانستم باالی ذهنم مترکز داشته باشم ،روی
درازچوکی پیش دانشکده حقوق نشسته و به ریخنت
برگهای درختان و به رنگ عوض کردن فصلها

میاندیشیدم.
علی ماليم و ا ٓرام ،با ملودی بادهای تندی خزانی ،شعر
جدیدیش را برایم دکلمه میکرد.
هامن لحظات ا ٓتش درونم شعلهور شده و اشکهایم
بیامان رسازیر شدند .از او خواهش کردم که ادامه
ندهد.
علی که از ا ٓشفتهحالی من تعجب کرده بود ،به تأکید از
من میپرسید :توره چه شده زینبم؟
برایش گفتم که بیامرم و چند روز میشود که احساس
خوبی ندارم.
او که هیچگاه مرا در چنین حالتی ندیده بود ،غمگین
شده و شع ر نوشتههایش را مچاله کرد.
علی هنوز منیدانست این بیامری واگیر قلب و احساس
او را نیز جریحهدار میکند و برای بهبودی حالت من
تالش میکرد.

آغاز عرص طالیی بازار کار
نرشیه اکونومیست از ورود بازار کار به عرص طالیی
خرب داد .دوره جدید حاوی دو ویژگی مثبت برای نیروی
کار است :سیاستگذاری منعطف و حامیتهای مالی
دولتها و رشکتها از کارگران و کارکنان و همچنین
رشد دیجیتالی گروهی از مشاغل ،دنیای کار را متحول
کرده است.
تغییر در سیاستها و تغییرات تکنالوژیک میتوانند
نویددهنده عرص طالیی برای بازار کار در کشورهای
ثرومتند باشند .در تصور عمومی چهاردهه گذشته برای
صاحبان رسمایه فوقالعاده و برای نیرویهای کار ناچیز
و ناامیدکننده بوده است .نیروهای کاری در کشورهای
ثرومتند در این مدت متحمل رقابت در تجارت ،تغییرات
باال در فناوری و دستمزدهای نابرابرتر و جربانهای
ناچیز شدهاند؛ درحالیکه رسمایهگذاران و رشکتها
از گسرتش بازارهای جهانی ،آزادسازی مالی و کاهش
مالیات رشکتها بهرهمند شدهاند.
شاید پیشبینی بازارهای کاری تنها یکسال پس از وقوع
فاجعه در بازار ناپخته بهنظر برسد ،ولی منونه امریکا
نشان میدهد چگونه با کاهش همهگیری ،شغلها
میتوانند به رسعت بازگردند .در بهار سال  ۲۰۲۰نرخ
بیکاری این کشور ۱۵درصد بود؛ درحالیکه امروز به
۶درصد رسیده است .احساس مردم درباره آسانتر شدن
یافنت شغل اکنون تا جایی بهبود یافته است که قبال
با توجه به تجربه وقوع بحران مالی بیناملللی بهنظر
میرسید یک دهه طول خواهد کشید.
حتی در اروپا که سومین موج همهگیری را تجربه میکند
با وفق پیدا کردن اقتصاد با اقدامات جلوگیری از آلودگی

به ویروس ،بازار کار در حال شکست پیشبینیهای
قبلی است .با بازگشت بازار کار دو تغییر عمیقتر در
سیاست و تکنالوژی درحال وقوع است.
آخرین نشانههای تغییر افزایش در حداقل دستمزد
در طول سیکل اقتصادی قبلی بود؛ بهطوریکه در
کشورهای  OECDنسبت به متوسط دستمزدها بیش از
یکچهارم افزایش یافت .حاال دولتها و موسسات برای
دوستی با کارگران مشتاق هستند.
دومین تغییر بزرگ در بازار کار در حوزه تکنالوژی است.
در دوران همهگیری پیشگویان همچنان بر پیشبینی
رشایط مصیبتبار طوالنیمدت برای بازار تاکید داشتند؛
روباتها ارتشی از بیکاران را به صف میکنند ،بیثباتی
در بازار کار شغلهای باثبات را به خطر میاندازد و حتی
نیروهای کار موفق که به ایمیل و صفحات کمپیوتر زنجیر
شدهاند در قلب خود میدانند که مشاغل مزخرفشان
هیچ معنایی ندارد ،ولی هامنطور که گزارش ویژه
اکونومیست در این هفته نشان میدهد شواهد هیچگاه
این نظرات را تایید نکردهاند و به نظر منیرسد در حال
حارض وجود داشته باشند.
چشمانداز بلندمدت بازار کار بهدنبال دیجیتلیتر شدن
در جهت بهبود تغییر یافته است .دورکاری تنگنای
گرانی مسکن در شهرهای پررونق را کاهش میدهد،
کارمندانی که در خانه کار میکنند خوشحالتر و از
بهرهوری باالتری برخوردار هستند.
در پایان سال  ۲۰۲۰رشکتهای امریکایی نسبت به
سال گذشته بهصورت واقعی ۲۵درصد بیشرت هزینه
کردند.

اجتامع

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

من که منیخواستم ا ٓخرین ا ٓزمونش را خراب کنم ،این
موضوع را برای مدتی پنهان نگه داشتم.
بعد از سپریشدن امتحانات ،محفل رشینیخوریام
بسیار پرشکوه برگزار شد .این نامزدی جراحتی سنگین
را بر قلب و روان من و علی وارد کرد و برای مدتی بیامر
شدم.
پس از آن علی به همراهی مادرش تالش کرد تا خانوادهام
را متقاعد بسازد درباره رابطه ما فکر کنند و نامزدی را
فسخ کنند .چندین بار نزد پدرم ا ٓمدند.
پدرم که این موضوع را برای خانوادهاش ننگ میدانست،
با توهین و تحقیر خانواد ٔه علی و با غرور و لجاجت بی جا،
عشق و احساس ما را نادیده گرفته به زودترین فرصت به
عروسیام اقدام کرد».
زینب ادامه داد:
«همین که سال نو فرا رسید ،با توافق شوهرم به دانشگاه
برگشتم .به محض قدم گذاشنت در راهرو دانشگاه ،در
فاصله نه چندان دور ،پرسی شبیه علی را دیدم که به
من نزدیک میشود .ماهها او را ندیده بودم و برای دوباره
دیدنش روح و دمل میتپید .هیجان عجیبی رساپای
وجودش را فرا گرفته بود .وقتی نزدیکتر شد ،متوجه
شدم که او نیست و فقط با علی شباهت دارد.
روزها انتظار ا ٓمدنش را کشیدم؛ اما بعدا متوجه شدم که
برای همیشه کابل را ترک کرده و به فرانسه رفته است».
زینب با افسوس میگوید:
«دیگر نه دانشگاه برایم جالب بود و نه زندگی کردن.
بعد از رفنت علی من ماندم و خاطرات او .هیچگاه
نتوانستم ،ا ٓن را از ذهن و ضمیرم شستوشو دهم.
او میگوید« :باا ٓنکه همرسم مرد تحصیلکرده و مهربانی
هست؛ اما من هیچ عالقهمندی به او ندارم.
شبها در ا ٓغوش زجرا ٓورش به عشق نافرجامم به علی فکر
میکنم و همیشه ا ٓرزو دارم که برای یک بار دیگر هم که
شده ،دوباره مالقاتش کنم».
به باور داکرت رواندرمانگر امینه طبیبزاده شکست
عشقی به خصوص در عشق اول نزد زنان میتواند ،ا ٓنقدر
دردناک باشد که آنها را از پا دربیاورد.
این حالت برای زنان دلتنگی و اندوه شدیدی را همراه
داشته با یادا ٓوری خاطرات خوب و بد گذشته ،التیامیافنت
زخمهایی که به روحشان وارد شده طول میکشد.
داکرت طبیب زاده میافزاید:
«با ا ٓنکه فراموشی عشق اول دشوار و خیلی دردناک
میباشد ،نباید متام مدت دشواریهای ا ٓن را تحمل
کرد؛ بل میتوان با کمکگرفنت از یک روانشناس ،در
این تجربه نگرش خود را نسبت به ا ٓن تغییر داده و حتی
دوباره یک عشق و رابطه عاطفی موفق را تجربه کرد.
او در ادامه سخنانش از ا ٓسیبهای ازدواجهای اجباری
نیز میگوید:
«ازدواج اجباری برای هر فردی که در ا ٓن موقعیت قرار
میگیرد بسیار سخت و طاقتفرسا بوده؛ بنابراین
جلوگیری از ا ٓن الزم است.
خانوادهها باید در جهت جلوگیری از این نوع ا جبار،
فرهنگسازی کرده و بدانند که فرزندشان برای
خوشبختی و موفقیت ،نیاز به انتخاب شخصی و تصمیم
گیری فردی دارد.

به عرص طالیی کارگران خوشامد بگویید .قضاوت در
مورد پیرشفتهای اقتصادی باید با توجه به قدرت خرید
دستمزدهای متوسط صورت گیرد ،نه سود و قیمتهای
سهام .شکوفایی اشتغال چنانچه در سال  ۲۰۱۹در
کشورهای ثرومتند اتفاق افتاد ،با ایجاد انگیزه در آموزش
و رفتار مناسب با کارگران و کاهش نابرابریهای نژادی و
جنسیتی مزایای بسیاری بهدنبال خواهد داشت.
دولتها میتوانند در تعیین میزان این دستاوردها موثر
باشند و هدف خود را ارتقای استنداردهای زندگی
کارگران با افزایش بهرهوری قرار دهند.
یکی از کارهایی که باید انجام شود تعریف مجدد حقوق
کارگران برای عرص انعطافپذیری و کار خدماتی است.
اشتغال در بخش خدمات باالخص خدمات صحی،
بهدنبال باال رفنت سن جمعیت افزایش خواهد یافت.
برای این ایدهها که چنین شغلهایی منیتوانند
تحققپذیر باشند دیگر جایی وجود ندارد ،به جای آن
دولتها باید ریلهای حفاظتی موجود در قوانین کار را
مدرنسازی کنند ،یک شبکه امنیت جهانی ایجاد کنند
و از قدرمتند بودن اقتصاد اطمینان حاصل کنند .در
صورتی که این کارها صورت گیرند کارگران اعتامد به
نفس و قدرت چانهزنی برای مذاکره پیدا خواهند کرد.
افزایش دسرتسی به فرصتها ،بهرهوری را نیز افزایش
میدهد.
بسیاری از بازارهای کاری در کشورهای ثرومتند بین
افراد با مهارت باال و پایین تقسیم شدهاند .تا زمانی که
هر کسی بتواند از نردبام رشد باال برود ،این تقسیامت
قابل تحمل خواهد بود .دولتها وظیفه دارند تا دسرتسی
شایستهساالرانه به تحصیل و فرصتهای کافی برای
مهارتآموزی را فراهم کنند .آنها باید موانع ورود ،چون
قوانین صدور مجوز شغلی ،را از میان بردارند؛ کاری که
با وجود مدلهای کسبوکار دیجیتل و فرامرزی انجام آن
نباید آنقدرها هم مشکل باشد.
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حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
اسدالله پژمان
کارشناس حقوق برش
قسمت یازدهم
ج -پناهندگی دیپلامتیک در اسناد بی ناملللی
کنوانسـیون حقوق دیپلامتیک دیپلامتیـک در مورد پناهندگی
دیپلامتیـک (فرارسزمینـی) سـکوت اختیار کرده اسـت .ب هدلیل
اینکـه توافـق همگانـی بیـن دول تهـا ایجـاد نشـد و ب ههمیـن
دلیـل ایـن مـورد مسـکوت مانـد ،امـا روی ههـای دولـت همچنان
نشـان م یدهـد کـه در مـواردی پناهندگـی دیپلامتیـک عملا
وجـود داشـته و از سـوی برخـی کشـورها انجام شـده اسـت.
اسـناد موجـود ،متـام قراردادهـای مهـم دربـاره پناهندگـی
دیپلامتیـک میـان کشـورهای امریـکای التیـن منعقـد شـده
کـه شـامل پنـج قـرار داد اسـت :اولیـن قـرارداد حقـوق کیفـری
بی ناملللـی کـه در  23جنـوری  1889در مونته ویدئـو در اولین
کنگـره امریـکای جنوبـی دربـاره حقـوق بی نامللـل خصوصـی
امضـا شـد.
مـاده  17ایـن قـرارداد ،اعطـای پناهندگـی در منایندگ یهـا
را بـرای مجرمـان سیاسـی غیـر از کسـان ی کـه از کشـت یهای
جنگـی فـرار کردهانـد ،پی شبینـی کـرده اسـت .ایـن مـاده
ن مـیدارد که «پنـاه دادن به مجرمان سیاسـی باید
رصاحتـا بیـا 
محترم شـمرده شـود» ،بـدون آنکـه آن را وابسـته بـه سـن تها یا
مقـررات حقوقـی موجـود در کشـور میزبـان کنـد .رییـس هیات
منایندگـی موظـف اسـت رسیعا طـی یادداشـتی کشـور میزبان
را مطلـع کنـد و کشـور میزبـان نیز ایـن قـدرت را دارد که تقاضا
کنـد مجـرم را در کوتاهتریـن زمـان ممکـن از قلمـرو ملـی او
خـارج کننـد .در مقابـل ،رییـس منایندگـی حق خواهد داشـت
ضامن تهـای الز م را بـرای خـروج پناهنـده بـدون وارد آمـدن
هرگونـه آسـیب بـه مصونیـت از تعـرض بـه پناهنـده ،اخـذ کند.
همچنیـن سـند پناهندگـی ،امضاشـده در هاوانـا در 20فربوری
 ،1928در ششـمین کنفرانـس بی ناملللـی کشـورهای ترصیـح
منـوده اسـت کـه پناهندگـی دیپلامتیـک بایـد تـا حـدی کـه
بـه عنـوان یـک حـق یـا مـدارای برشدوسـتان ه مبتنـی بر رسـوم،
کنوانسـیونها یـا حقـوق کشـوری کـه پناهندگـی در آن داده
م یشـود ،اجـاز ه م یدهـد ،محترم شـمرده شـود.
در سـال  1932در هفتمیـن کنفرانـس بی ناملللـی سـازمان
کشـورهای امریکایـی در مـورد پناهندگـی سیاسـی یـک سـند
دیگـر نیـز طـرح و بـه امضـا رسـید .بـه ادامـه ایـن سـند ،در
سـال  1939در دومیـن کنگـره امریـکای جنوبـی سـند در مورد
پناهندگـی سیاسـی بـه امضـا رسـید.
آخریـن سـند پناهندگـی دیپلامتیـک در  28مـارچ 1954
در کاراکاس امضـا شـد .در ایـن مقاول هنامـه ترصیـح شـد:
«پناهندگـی داده شـده در منایندگ یهـا ،کشـت یهای جنگـی،
اردوگاههـای نظامـی یـا هواپیامهـا بـه اشـخاصی کـه بـه دالیـل
یـا جرایـم سیاسـی تحـت تعقی بانـد ،بایـد از سـوی دولـت
رسزمینـی مطابـق مواد این کنوانسـیون محرتم شـمرده شـود».
د -رشایط و رویه دول تها در زمینه پناهندگی دیپلامتیک
موضوعـی کـه همـه روی آن اتفـاق نظـر وجـود دارد ایـن اسـت
کـه بیـن مجرمـان سیاسـی و غیـر سیاسـی بایـد فرق گذاشـته
شـود؛ زیـرا تنهـا مجرمان سیاسـی آنچنان که مرسـوم اسـت که
م یتواننـد از چنیـن حـق پناهندگـی اسـتفاده مناینـد.
اصـل حاکمیـت رسزمینـی یکـی از مباحثـی اسـت کـه در
پناهندگـی دیپلامتیـک مطرح م یشـود و دول تهـا تالش دارند
کـه حاکمیـت خـود را داشـته باشـند و شـخص مجـرم را مطابق
قانـون دولت شـان مجـازات کننـد .در صورتی که متبـوع دولت
پذیرنـده توسـط سـفارت یـک کشـور دیگـر شـخص مجـرم را
حامیـت م یکنـد و یا پناه م یدهـد ،حاکمیت رسزمینی کشـور
پذیرنـده مـورد سـوال قـرار م یگیـرد ،اما ایـن مسـاله در صورتی
که کشـورها بـه اصول برشدوسـتانه زیاد پایبند نبانشـد و آزادی
یـک فـرد را محـدود کرده باشـند و بـرای آن خطر ایجـاد منایند،
در ایـن صـورت سـفارتی که از یک شـخص حامیـت دیپلامتیک
م یکنـد ،ایـن در واقـع همان یـک امر برشدوسـتانه اسـت.
گاهـی افـراد متبـوع ،بـه صـورت موقتـی در مقـر سـفارت دیگـر
کشـورها پناهندگـی اختیـار م یکنـد ،یعنـی تحصـن م یمناید
کـه بـه آن بس تنشـینی نیـز م یگویـد .در ایـن صـورت اعرتاض
تـا زمانـی جریـان دارد کـه دولـت متبـوع تعهـد بسـپارد کـه
بـه شـخص مذکـور آسـیب من یزنـد ،امـا اگـر ایـن پناهندگـی
دیپلامتیـک ب همعنـای فـرار از عدالـت باشـد ،در ایـن صـورت
نبایـد حامیـت شـود .حامیـت از چنیـن افـراد سـودجو در واقـع
خلاف عـرف بی ناملللـی اسـت .پناهنـده سیاسـی کـه ب هنـام
( )asyleeیـاد م یشـود ممکـن رشایـط و ویژگ یهـای یـک
پناهنـده ( )Refugeeرا نداشـته باشـد.
بند دوم ،درخواست پناهندگی از طریق ورود قانونی
درخواسـت پناهندگـی از طریـق ورود قانونـی شـامل ویـزای
تحصیلـی ،سـفرهای توریسـتی ،رسمای هگـذاری ،دعـوت و
سـفرهای رسـمی م یباشـد کـه افـراد ب هصـورت قانونـی وارد
خـاک یـک کشـور م یگـردد و سـپس بـا اسـتفاده از فرصـت
درخواسـت پناهندگـی م یدهنـد .در ایـن نـوع پناهندگـی
نوعـی سوءاسـتفاده وجـود دارد کـه بـه یـک هـدف غیـر از
پناهندگی وارد کشـور م یشـوند و سـپس درخواست پناهندگی
م یدهنـد .در ایـن نـوع پناهندگـی دوسـیه افـراد متقاضـی از
سـوی قاض یهـای مربوطـه مورد بررسـی قرار م یگیـرد و معموال
فراینـد آن زمانگیـر اسـت .رشایـط کشـورهای پناهندهپذیـر
متفـاوت اسـت و هر کشـور مطابـق قوانین داخلی خـود در این
نـوع پناهندگـی رشایـط خـاص خـود را دارد؛ ب هعنـوان مثـال در
کشـور کانـاد ویزای تحصیلـی باید حداقل 8مـاه را در بر گیرد و
سـپس شـخص م یتوانـد درخواسـت پناهندگـی دهنـد.
منابع
 ذوالعیـن ،پرویـز ( )1384حقـوق دیپلامتیـک ،نرش وزارت امورخارجـه ،تهران ص 221

6

رنگارنگ

سال دهم شامره  723دوشـنبه  23حمل 1400
خواندنی

کلب هوس؛
فرزند جدید دنیای مجازی

وزیرخارجه ایران میگوید طالبان هنوز در فهرست گروههای تروریستی
کشورش است اما در عین حال روابطی هم با این گروه دارد
علیرضا حسینی
نویسنده

کلـب هـوس ،شـبکه اجتامعـی نوظهوریسـت کـه ایـن روزهـا توجـه
زیـادی را بـه خود جلـب کرده .بر خلاف شـبکههای اجتامعی دیگر،
در ایـن شـبکه تنهـا از طریق پیام صوتـی میتوانید با دوسـتانتان در
ارتباط شـوید.
ایـن شـبکۀ اجتامعـی دو قابلیـت مهـم دارد .اول اینکـه هـر یـک از
اعضـای این شـبکه میتوانـد ،روم (اتاقی) ایجاد کنـد و در این روم در
مـورد موضوعـات مختلـف صحبـت کند.
دوم اینکـه بعـد از مدتـی ،اعضـای ایـن شـبکه فرصـت ایجـاد کلـب
مخصـوص خـود را دارنـد تا بتواننـد میـزان شنوندگانشـان را افزایش
ت داشـته باشـند .شـاید بتوان
دهنـد و پایگاهـی دایمـی بـرای صحب 
گفـت ،کلـب هـوس مثـل ایـن اسـت کـه دیگـر تنهـا شـنونده رادیـو
نباشـید وبتوانیـد دربـارۀ آن موضـوع نظـر هـم ارایـه کنیـد.
فعال این اپلیکشـن فقط در سیسـتمهای  IOSقابل دسرتسـی اسـت.
بـه زبـان سـاده تنهـا افـرادی کـه آیفـون دارنـد ،میتواننـد بـه ایـن
اپلیکشـن دسرتسـی داشـته باشـند.
اسـتفاده از این اپلیکشـن نسـبتا آسـان اسـت و هر کسـی میتواند به
آسـانی از این اپلیکشـن استفاده کند.
میشـود گفـت تقریبـا در مـورد هـر موضوعـی یـک روم یـا حتـی یـک
کلـب وجـود دارد .کافیسـت تـا شما دنبـال موضـوع مـورد عالقهتـان
بگردیـد تـا رومهـا یـا کلبهـای مرتبـط را پیـدا کنید.
همچنـان اگـر بخواهیـد میتوانیـد تنها با حلق ه دوسـتان در یـک روم
بسـته صحبـت کنید و یـک دورهمی مجازی داشـته باشـید.
در صورتـی کـه احسـاس کنیـد صحبتهـای یـک روم ناقـض قوانیـن
موجوده هسـتند(صحبتهایی نظیر بحثهای نژادپرستانه ،توهین و
هتاکـی بـه افـراد یا یک فرد و یـا هم تهدید فرد یا یک گروه مشـخص)
میتوانیـد گـزارش دهید تـا صحبتهای آن روم توسـط گـروه ارزیابی
کلـب هـوس دوباره اسـتامع و ارزیابی شـود؛ البته مکانیـزم دقیق این
کار توضیح داده نشـده است.
حریم خصوصی
سـوالهایی در قسـمت نقـص حریـم خصوصـی کاربـران توسـط این
شـبکه وجـود دارد کـه تـا هنـوز پاسـخ نیافتـه اسـت .از جملـه رشیک
سـاخنت لیسـت شمارههای متـاس ،ثبـت مکاملـات بهطـور موقـت،
تعقیـب فعالیتهـای کاربران بـرای مقاصد تجارتی و رشیک سـاخنت
بعضـی معلومـات کاربران با رشکتهایی که در آینده با این اپلیکشـن
مـراودات تجارتـی خواهند داشـت.
البتـه دو مـورد اخیـر بـه یـک مسـال ه عـادی در دنیای مجـازی تبدیل
شـده و تقریبـا همـ ه رشکتهـای بـزرگ ایـن کار را انجـام میدهنـد.
بعضـی از نواقـص نیـز در نسـخههای بهروزشـده رفـع گردیـده اسـت.
آیا میشود از کلب هوس پول درآورد؟
تـا هنـوز هیچ مکانیزم رسـمی برای پول درآوردن در این شـبکه تعریف
نشـده امـا احتمال اینکه در آینـدۀ نزدیک مکانیزم مشـخصی تعریف
شـود ،وجود دارد.
همچنیـن بـه طـور غیر مسـتقیم فرصتهـای سـودزایی زیـادی وجود
دارنـد .بـه طـور مثـال ،شما میتوانیـد یـک روم آموزشـی در کلـب
هوس داشـته باشـید و از افرادی که عالقمند اشتراک هسـتند ،حق
العضویـت دریافـت کنید.
رومهایـی وجـود دارد کـه شما میتوانیـد ایـدۀ تجارتیتـان را بـه
رسمایهگـذاران ارایـه کنیـد و عالقمنـدان روی طـرح تجارتـی شما
رسمایهگـذاری کنـد .همچنیـن مثـل هـر شـبکۀ اجتامعی دیگـر اگر
شما میـزان باالیـی از تعقیبکننـدگان ()followersداشـته باشـید،
میتوانیـد تبلیـغ کنیـد و از ایـن طریـق پـول بـه دسـت آوریـد.
آیا گروههای افراطی در این شبکه وجود دارند؟
بـا جسـتجوی کلیـد واژههـا ،عناویـن و اسـامی کـه مرتبـط بـه بعضی
گروههـای افراطـی اسـت ،بـه نتیجـۀ خاصـی نرسـیدم و براسـاس
مشـاهدات هـم بـا مـورد خاصـی مواجـه نشـدم.
از آنجـا کـه ایـن شـبکۀ اجتامعـی جدیـد اسـت ،احتمال اینکـه
گروههـای افراطـی در این شـبکه به صورت فعال وجود داشـته باشـند
هنـوز کـم اسـت ،امـا قوانیـن فعلی کلـب هـوس در حدی نیسـت که
بتوانـد مشـکل جـدی بـرای حضـور آنهـا بهوجـود بیـاورد و آنهـا نیـز
میتواننـد فعالیـت داشـته باشـند.
آیا کلب هوس در میان افغانها محبوبیت پیدا خواهد کرد؟
بهنظـرم ،اگـر نسـخۀ اندرویـد ایـن اپلیکشـن سـاخته شـود ،حتما
اسـتقبال گرمـی از طـرف کاربـران افغـان خواهـد داشـت .طبـق آمـار
موجـود در سـال  ،۲۰۲۰هفتدرصـد افغانهـا مبایـل آیفـون دارنـد.
بنابراین تا نسـخۀ اندروید این اپلیکشـن سـاخته نشـود ،احتامال این
اپلیکشـن منیتوانـد جایـگاه قابـل توجهـی در میـان کاربـران افغـان
پیـدا کنـد ،اما این اپلیکشـن با روحیات و واقعیتهـای جامعه نزدیک
اسـت و ظرفیـت یـک بـازار گـرم در افغانسـتان را دارد.
تـا هنـوز ایـن شـبکه بیشتر در میـان طبقـه الیت یـا نخبـۀ جامعه جا
بـاز کرده اسـت.

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

ترجمه

دوازده گپ غیرمنتظرۀ علم ،در مورد عشق
ترجمه :زهرا بهرهمندی
منبع :تودی یپورت

تقارن و نسبتهای خاص نیز زیبا هستند
تقارن بدن نشانه صحت است .مغز ویژگیهای
قوی و ورزیده در مردان و ویژگیهای نرم و لطیف
در زنان را دوست دارد .هنگام ارزیابی بدن شخص
دیگری ،مغز از نظر برصی تناسب بین کمر و کفل
را در نظر میگیرد .در عین حال ،عرض شانهها و
اندازه سینه اهمیتی ندارند.

میگویند احساسات و عواطف از قلب رسچشمه
میگیرند ،اما منبع واقعی در واقع «رس» ماست .به
همین دلیل است که قوانین سختگیرانه ،معادالت
ریاضی و کیمیای آلی در این زمینه دخیل هستند.
یک جلد شاداب و سامل و عادات غذایی سامل
نشانه وجود ژنهای خوب است
ذهن ما کسانی که به نظر سامل میآیند و یک
سبک زندگی اصیل دارند را دوست دارد؛ کسانی
که غذای صحی میخورند ،به شکل فعاالنه کار
و زندگی میکنند و حتی با مقدار کمی میکاپ
نیز رسحال به نظر میرسند .همه اینها به عنوان
ژنهای خوب برشمرده میشوند.

مغز هنگام انتخاب رشیک زندگی از مد زمانه
پیروی میکند
اگر مغز از تجربه یا دانش کافی برخوردار نباشد،
رشیکی را انتخاب میکند که نزدیکرتین فرد
به ایدهآل زیبایی شناخته شده در جامعه باشد.
به همین دلیل است که وقتی جوان هستیم،
میتوانیم به راحتی عاشق افراد مشهور یا کسانی
که مانند مودلهای برتر روی جلد مجله ووگ
هستند ،بشویم.

با دیدن لبخند ،مغز میتواند تشخیص دهد

مهم است که هردو به یک زبان صحبت کنید،

که آیا میتوان ارتباط نزدیکتری شکل داد یا
اینکه پرخاشگری به شکل پنهان وجود دارد.
پوزخند نوع خاصی از لبخند است که در صورت
رعایت نکردن حریم خصوصی انسانها ،بر چهره
آنها پدیدار میشود .مغز ما میتواند با تشخیص
حرکات عضالت صورت ،لبخند صادقانه ناشی از
همدردی را تشخیص دهد و از این طریق میتواند
تشخیص دهد شخص مقابل پرخاشگری خویش را
پنهان میکند یا برای برقراری ارتباط آماده است.

حتی اگر آن زبان فقط زبان عشق باشد
ما به طور غریزی ،افرادی را که با ما واژگان
یکسانی دارند ،از عبارات و ساختار گفتاری مشابه
استفاده میکنند و مانند ما فکر میکنند ،دوست
داریم .مغز ما یک صلحطلب است و افراد همفکر
را ترجیح میدهد .این رشایط کجفهمی را از بین
میبرد.

مغز ما افرادی را که شبیه خویشاوندان ما
هستند دوست دارد به رشط آن که...
زنان بیشرت اوقات شخصی را انتخاب میکنند
که شبیه پدر یا برادرشان باشد .مردان زنانی
را که شبیه مادر و خواهرانشان هستند ترجیح
میدهند .مغز ما سعی میکند یک جوره پیدا کند
که احتامل وجود ژنهای قوی در آنها بیشرت است.
با این حال ،این مساله تنها در صورتی موثر است
که مردان یا زنان روابط گرم با بستگان و فامیل
خویش داشته باشند.
کمی چاقی زیباست
مغز مقدار مشخصی از چربی را به عنوان نشانه
زندگی در آسایش در نظر میگیرد .عالوه بر این،
مغز میداند که اگر بدن زنان چربی از دست
بدهد ،به این معنی است که احتامل بارداری در
آنها کمرت است و به دلیل عدم تعادل هورمونی ،زن
دچار اسرتس میشود.
نکته اصلی یافنت تعادل در سالمت جسمی است.

هرچه بیشرت یکدیگر را ملس کنید ،جذابیت
بیشرت میشود

مغز ویژگیهای قوی و
ورزیده در مردان و ویژگیهای
نرم و لطیف در زنان را دوست
دارد .هنگام ارزیابی بدن
شخص دیگری ،مغز از نظر
بصری تناسب بین کمر و کفل
را در نظر میگیرد.
مغز در دو مرحله ملس دیگری را درک میکند:
ابتدا کسی را که ملس کرده است تشخیص
میدهد و فقط پس از آن اقدامات دیگر را ارزیابی
میکند .ملس فقط در صورت درک متقابل بین هر
دوی شام دلپذیر خواهد بود .هر ملس جدید فقط
این برداشت کلی را افزایش میدهد.
موسیقی باعث جذابیت بیشرت مردان در

چشم زنان میشود
اگر در لحظه با هم بودن موسیقی پخش شود ،مرد
از نظر زن جذابتر میشود .بنابراین اکنون اثبات
علمی برای این گفته وجود دارد که زنان واقعا «از
طریق گوش عاشق میشوند ».مردان این خاصیت
را ندارند.
هرچه عالیق و ارزشهای مشرتک شام بیشرت
باشد ،مغز شام رشیک زندگی خود را بیشرت
دوست دارد
میگویند که جمع اضداد ناممکن است و خطوط
موازی هرگز یکدیگر را قطع منیکنند .در زندگی
واقعی ،هرچه زوجین خصوصیات مشرتک بیشرتی
داشته باشند ،شانس بیشرتی برای تبدیل شدن به
یک تیم واقعی که توانایی تحمل مشکالت را دارد،
خواهند داشت .این زوجین شانس بیشرتی برای
زنده ماندن و ادامه دادن دارند.
مغز ما افراد مسوولیتپذیر که آسایش و راحتی ما
را فراهم میکنند ،ترجیح میدهد

مغز ما به دنبال غریزه تولید مثل ،رشیک
مسوولیتپذیر را ترجیح میدهد ،زیرا که میتوانند
باهم کودکی سامل تربیت کنند .وقتی رابطه پر از
گرما باشد ،اکسی توسین و وازوپرسین در بدن ما
ترشح میشود .به لطف این هورمونها ،زوجین
میتوانند به راحتی یکدیگر را درک کنند و در
رشایط پیچیده با اسرتس کنار بیایند ،زیرا تربیت
کودک کار سادهیی نیست.
مغز ما دوست دارد فرد دیگر را ببوسد زیرا
اینگونه سازگاری جنتیکی را تعریف میکند
اولین بوسه مهمترین بوسه است .دو نفر حین
بوسیدن بزاق خود را رد و بدل میکنند و سلولهای
گیرنده داخل دهان آنها را تجزیه و تحلیل میکنند
و اطالعات جنتیکی را به مغز میفرستند .اگر هر
دوی شام از نظر جنتیکی سازگار باشید ،پس
ترشح اکسی توسین و رسوتونین رشوع میشود.
عشق اینگونه رشوع میشود.
در آخر :از نظر علمی ،مغز شام میتواند عاشق
فرد اشتباهی شود؛ به این شکل تجربه کسب
میکنید.
هر تصمیم ابتدا توسط مغز شام گرفته میشود و
فقط در کرسی از ثانیه توسط شام انجام میشود.
مغز شام سعی میکند سادهترین و بهرتین
گزینههای پیش رو را انتخاب کند.
اما اگر تجربه کافی ندارید ،شام را مجبور به گرفنت
تصمیم اشتباه میکند .هر شکست تجربهیی است
که شام باید برای یافنت عشق واقعی خود از رس
بگذرانید.

جهان
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نویسندگان ،شاعران و فعاالن فرهنگی ایران:

آزادی بیان و قلم جرم نیست

سیصدوسیوپنج نویسنده ،شاعر و فعال فرهنگی
با انتشار نامهیی ،ضمن حامیت از«آزادی بیان و آزادی
قلم» ،مقامهای قضایی و اجرایی ایران را مسوول حفظ
جان و سالمت زندانیان سیاسی از جمله بکتاش آبتین،
رضا خندان مهابادی ،کیوان صمیمی ،کیوان باژن
برشمرده و خواستار آزادی فوری و بیقید و رشط متامی
دگراندیشان و آزادیخواهان دربند شدند.
امضاکنندگان این نامه ،خطاب به مقامات قضایی و
اجرایی جمهوری اسالمی ایران نوشتند« :آزادی بیان و
آزادی قلم جرم نیست ،با توجه به اخبار موثق ،از شیوع
بیامری کرونا در زندان اوین و ابتالی برخی از ھمکاران
در بندمان به این بیامری منترش شده است ،مسوولیت
تام و متام حفظ جان و سالمتی آنها را بر عهده شام
میدانیم.
به گزارش رادیو فرانسه ،امضاکنندگان این نامه با
اشاره به رشایط «وخیم» کنونی« ،به مرخصی فرستادن
زندانیان سیاسی و عقیدتی ،خصوصا نویسندگان
دربند» را «کمرتین اقدام» مقامات قضایی و اجرایی
ایران ،در راستای صیانت از جان ارزشمند ھمکاران
خود برشمردند.
سیصدوسی و پنج نویسنده ،شاعر و فعال فرهنگی ،در
این نامه با اشاره به وضعیت بکتاش آبتین که به کووید
مبتال شده است ،ضمن تاکید به «لزوم درمان وی در
محیط خارج از زندان»« ،از قوه قضائیه ،دولت و سازمان

زندانها» خواستار «آزادی فوری یاران
اهل قلم دربند ،پیش از وقوع فاجعهیی
جربانناپذیر شدند.
امضاکنندگان یادآور شدند« :ما
نویسندگان ،شاعران و اهل مستقلِ قلم و
فرهنگ ،مرصانه خواستار آزادی فوری و
بیقید و رشط بکتاش آبتین ،رضا خندان
مهابادی ،کیوان صمیمی ،کیوان باژن و
سایر نویسندگان و فعاالن فرهنگی در بند
هستیم.
این افراد ابراز امیدواری کردند که «متامی
دگراندیشان ،فعاالن فرهنگی مستقل و نویسندگان
آزادیخواه ،که جرمی جز باور راسخ به آزادی بیان و
آزادی قلم ندارند ،هر چه زودتر از حبس و بند ناروا
رهایی یابند و به آغوش خانوادهها و دوستدارانشان باز
گردند .بکتاش آبتین ،به همراه رضا خندان مهابادی
و کیوان باژن ،دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران،
به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتامع و تبانی به قصد
اقدام علیه امنیت این کشور» از ماه میزان  ۱۳۹۹برای
اجرای احکام خود به زندان اوین منتقل شدند.
کیوان صمیمی ،رسدبیر نرشیه ایران فردا ،به اتهام
«اجتامع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت این کشور»
به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال
سپری کردن دوران محکومیت خود است.

نزاع شاهزاده و شاه؛

آیا بحران سیاسی اردن به پایان رسید؟

محمد رسولاف ،فلمساز ایرانی ،روز دوشنبه  ۱۶حمل،
با انتشار یک پیام توئیرتی ،نسبت به وضعیت جسامنی
بکتاش آبتین ،در پی ابتال به ویروس کرونا ابراز نگرانی
کرد.
پیش از محمدرسولاف ،منابع داخلی دیگری از شدت
گرفنت عالئم بیامری کووید در بکتاش آبتین و انتقال
وی به بهداری زندان اوین گزارش داده بودند.
بر اساس این منابع ،بکتاش آبتین ،ابتدا روز  ۱۳حمل
با عالئم ویروس کرونا به بهداری زندان منتقل شده،
اما تست پیسیآر وی منفی اعالم شده بود .از زمان
آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران ،فعاالن حقوق برشی
بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی هشدار داده و
خواستار اعطای مرخصی به آنان شدهاند.

سه سرباز سعودی به اتهام خیانت اعدام شدند

در حالی که جنگ میان حوثیهای یمن و
نیروهای دولتی در والیت مأرب شدت گرفته ،عربستان
سعودی اعالم کرد که سه رسبازش را به اتهام همکاری
با «دشمن» اعدام کرده است .اگرچه هویت این
«دشمن» اعالم نشده ،اما روشن است که سه رسباز در
ارتباط با جنگ یمن اعدام شدهاند.
وزارت دفاع عربستان اعالم کرد که سه رسباز به
دلیل «خیانت به کشور و همکاری با دشمن در جهت
بیثبات کردن پادشاهی و آسیب زدن به مصالح

نظامی کشور» ،در نزدیکی مرز یمن اعدام
شدهاند .معلوم نیست که این سه رسباز
در کجا خدمت میکرد ه و یا چه وظایفی
به عهده داشتهاند .همچنین مقامات
سعودی نگفتهاند که «خیانت» این سه
تن دقیقاً چه بوده و با کدام دشمن
همکاری میکردهاند ،اما دولت عربستان
بارها تأکید کرده که در یمن با شورشیانی
میجنگند که از سوی ایران حامیت
میشوند.
به نقل از رسانههای عربستانی ،گروههای
مخالف رژیم سعودی مینویسد« :اعدام سه تن
از مقامات نظامی حارض در خط مقدم جازان در
چارچوب ترساندن رسبازان از فرار از جبههها به ویژه
پس از قطع شدن بخش زیادی از حقوق و مزایای
آنهاست »...جازان یا «جیزان» در خاک عربستان و در
مرز یمن قرار دارد .اخیرا ً حوثیهای یمنی گفته بودند
که به تأسیسات نفتی جازان حمله کردهاند.
در حال حارض جبهۀ اصلی جنگ به والیت مأرب

منتقل شده است .فقط در  ۲۴ساعت اخیر ،دست
کم  ۵۳نفر از دو طرف کشته شدهاند .از حدود دو
ماه قبل حوثیها سخت تالش میکنند تا شهر مأرب
مرکز والیت مأرب -را ترصف کنند .این منطقه دارایذخائر مهم نفت است .طی دو روز اخیر ،حوثیها
اندکی پیرشفت کردهاند اما هنوز با شهر مأرب فاصله
دارند .در این جنگ ،هواپیامهای سعودی از نیروهای
دولتی یمن پشتیبانی میکنند.
از دست دادن شهر مأرب برای عربستان و متحدانش
رضبۀ سختی خواهد بود ،اما این جنگ میتواند خطر
بزرگی برای غیرنظامیان باشد .حداقل یک میلیون
یمنی که قبالً به خاطر جنگ در اطراف صنعا یا نقاط
دیگر آواره شدهاند ،به اردوگاههای مأرب پناه آوردهاند.
حاال شدت گرفنت برخوردها در این والیت و به ویژه
افزایش مببارانها ،جان آنان را به خطر انداخته است.
در این وضعیت ،پادرمیانیهای سازمان ملل برای
برقراری آتشبس نتیجهیی نداده است .دولت جو
بایدن نیز به رغم تأکید بر لزوم پایان دادن به جنگ
یمن ،هنوز نتوانسته کاری از پیش بربد.

جزییاتی از مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ
مراسم خاکسپاری شاهزاده فیلیپ ،شوهر
الیزابت دوم ،ملکه بریتانیا که در روز جمعه در سن
۹۹سالگی درگذشت ،در روز شنبه آینده  ۱۷اپریل
(۲۸حمل) در کاخ باکینگهام برگزار خواهد شد.
به گزارش یورو نیوز ،این مراسم به دلیل محدودیتهای
کرونایی به تعویق افتاده و در درون کاخ برگزار میشود،
اما قرار است جریان آن بهطور زنده از تلویزیون پخش
شود .همچنین قرار است که در روز خاکسپاری
شاهزاده فیلیپ ،در ابتدای مراسم یکدقیقه سکوت به
احرتام او در رستارس قلمرو بریتانیا برگزار گردد.
مقامات باکینگهام ،کاخ سلطنتی بریتانیا گفتهاند
بهدلیل رشایط ویژه کرونا ،به جز مراسم خاکسپاری،
هیچ گونه تشییع جنازه یا مراسم دیگری در این کاخ
یا در لندن برگزار نخواهد شد .تا روز شنبه آینده و به
مدت هشت روز عزای عمومی اعالم شده است.
به این ترتیب رهربان جهان ،منایندگان کشورهای
مشرتکاملنافع ،پادشاهان و خانوادههای سلطنتی
دیگر کشورها ،سیاستمداران عالیرتبه و فرماندهان

نظامی که قبال نامشان در فهرست مدعوین مراسم
تشییع جنازه بود ،به محل خاکسپاری نخواهند رفت.
با این حال قرار است شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا و
فرزند ارشد فیلیپ و الیزابت دوم ،پس از خاکسپاری
پدرش سخرنانی کند .ولیعهد بریتانیا روز شنبه طی
سخنان کوتاهی از پدرش بهعنوان فردی که هفتاد
سال در خدمت ملکه و خانواده اش بوده یاد کرد و
فقدان وی را دردی بزرگ برای خود و خانواده سلطنتی
توصیف کرد .ظهر شنبه در پی درگذشت فیلیپ دوک
ادینبورگ ۴۱ ،فیر توپ به احرتام وی در قرارگاه وولویچ
واقع در جنوب رشقی لندن ،در شهرهای بلفاست،
ادینبورگ و کاردیف و نیز در جبلالطارق شلیک شد.
نکته دیگر آن که شاهزاده هری ،نوه فیلیپ نیز برای
رشکت در مراسم خاکسپاری پدربزرگش به لندن
سفر میکند .او قرار است به تنهایی به لندن برود و
همرسش مگان او را همراهی نخواهد کرد .رسانههای
بریتانیا نوشتهاند که مگان به دلیل بارداری و نگهداری
از فرزندشان امکان حضور در مراسم را نخواهد داشت.

حضور شاهزاده هری در لندن ،نخستین مواجهه او با
خانواد ه سلطنتی پس از مصاحبه جنجالی همرسش
مگان مارکل در امریکاست .مگان که از یک سال پیش
به همراه همرسش از خاندان سلطنتی جدا شده و در
امریکا سکونت گزیده است ،در مصاحبهیی از برخی
رفتارهای آزاردهنده و نژادپرستانه با خودش در دربار
بریتانیا خرب داده بود.

دو روز پس از اعالم وفاداری شاهزاده حمزه ،برادر ناتنی ملک عبدالله
دوم پادشاه اردن ،به پادشاهی این کشور ،تالش شده موضوع توطیه
ادعایی علیه سلطنت اردن دستکم ظاهرا به طور کامل از عرصه عمومی
کشور محو شود.
روز چهارشنبه۱۸ ،حمل ،مطبوعات اردن دیگر از «توطیه شیطانی»
که هدفش «بیثباتی» در اردن بود ،چیزی ننوشته و ترجیح دادهاند به
موضوعاتی چون سفر فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه عربستان سعودی،
و بحران شیوع کرونا بپردازند.
مصطفی الریاالت ،رسدبیر روزنامه دولتی «الدستور» ،به خربگزاری
فرانسه گفت که سکوت مطبوعات در این زمینه قابل توجیه است؛ زیرا
اوضاع تغییر کرده است.
او در توضیح این سکوت ناگهانی مطبوعات اردن دربار ٔه بحران چند روز
اخیر ادامه داد« :خدا را شکر همهچیز به حالت عادی برگشته است...
همه اردنیها از این پس احساس اطمینان دارند؛ انگار چیزی اتفاق
نیفتاده بود».
با این حال این روزنامهنگار اعرتاف میکند که تصمیم لوی سارنوال
مبنی بر ممنوعیت انتشار هر نوع مطلبی دربار ٔه شاهزاده حمزه و
بازداشتشدگان در ایجاد سکوت فعلی مؤثر بوده است.
اعالم ممنوعیت انتشار هرگونه مطلب در این باره در حالی بود که
شبکههای اجتامعی در اردن به عرص ٔه زورآزمایی طرفداران ملک عبدالله
دوم و شاهزاده حمزه تبدیل شده بود و کاربران اردنی با انتشار تصاویر و
ویدئوهایی به طرفداری از یکی از این دو مشغول بودند.
یک روز قبل از انتشار بیانیه دادستان امان ،شاهزاده حمزه که اتهامها
علیه خود مبنی بر نقش داشنت در یک توطیه علیه پادشاهی اردن را
رد کرده بود ،به پادشاهی اردن اعالم وفاداری کرد .این اعالم وفاداری
او تحت فشار خاندان سلطنتی و با میانجیگری شاهزاده حسن ،برادر
ملک حسین پادشاه پیشین اردن ،صورت گرفت.
شاهزاده حمزه با اینکه به پادشاهی کشور اعالم وفاداری کرده اما در
نامه خود انتقادهای تند خود دربار ٔه شیو ٔه ادار ٔه کشور را پس نگرفت.
بهعقیده احمد عوض ،مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی و انفورماتیک فینیق
در امان ،حتی اگر «یک راهحل در خانواد ٔه سلطنتی» اردن پیدا شده
باشد« ،تا زمانی که اصالحات دموکراتیک روی ندهد ،بحران سیاسی
واقعی پایان نیافته و ادامه خواهد داشت».
لبيب قمحاوی ،استاد علوم سیاسی ،دربار ٔه اعالم وفاداری شاهزاده حمزه
به خربگزاری فرانسه گفته است« :در نهایت ،آنچه حکومت میخواست،
محقق شد .شاهزاده حسن از موقعیت و سن خود برای واداشنت شاهزاده
حمزه به امضای نامه و پایان دادن به این ماجرا استفاده کرد».
شاهزاده حمزه نام ٔه وفاداری به ملک عبدالله دوم را در حضور شاهزاده
هاشم ،برادرش ،و همچنین دو پرسعموی خود امضا کرد ،اما تا روز
سهشنبه ۱۷حمل هیچ دیدار رسمی میان او و ملک عبدالله گزارش
نشد.
بهعقید ٔه بسیاری از کارشناسان ،بحران سیاسی اخیر در اردن
گسستهای عمیق در خاندان سلطنتی این کشور را منایان کرد و حتی
پایان یافنت آن نیز پرسشها و ابهامات در این زمینه را از بین نربد.
بر اساس فرضیهیی که بیشرت در رسانههای امریکایی مطرح شد ،بعید به
نظر میرسد که شاهزاده حمزه و بازداشتشدگان به فکر «کودتا» بوده
باشند.
عريب الرنتاوی ،مدیر مرکز مطالعات سیاسی القدس در امان ،گفته
است که تقریباً در اردن «آمادهسازی کودتا بدون حامیت واحدهای
اصلی ارتش ،رسویسهای امنیتی و اطالعاتی غیرممکن است ،زیرا این
نیروها حامی پادشاه هستند».
بهنوشت ٔه روزنام ٔه لوموند و بهنقل از مصطفی حامرنه ،رییس پیشین
شورای اقتصادی و اجتامعی اردن که اکنون عضو مجلس سنای این
کشور است ،شاهزاده حمزه هرگز مسال ٔه برکناری از ولیعهدی را هضم
نکرد و هنوز زخم این برکناری برای او تازه است.
بهعقید ٔه برخی کارشناسان ،دولت اردن در رشایط کنونی که این کشور با
نارضایتیهای جدی مردم مواجه است ،هرگونه اعرتاض را بهمثاب ٔه تهدید
امنیتی در نظر میگیرد تا معرتضان را از بیان اعرتاض خود منرصف کند.
همچنین بهعقیده اسامه الرشیف ،روزنامهنگار اردنی ،حکومت این
کشور نگران است که شاهزاده حمزه به یک «مناد» برای اپوزیسیون این
کشور تبدیل شود ،بهویژه که برخی معتقدند او «کاریزماتیک بودن» را از
پدرش ،ملک حسین ،به ارث برده است .با این حال ،هیچ تحلیلگری در
موقعیت کنونی بحران اخیر را خطری جدی برای پادشاهی اردن تلقی
منیکند ،نه از نظر داخلی و نه از نظر بیناملللی.
الرنتاوی میگوید« :مردم در ساعات اولیه پس از اعالم بازداشتها
احساس خطر کردند؛ زیرا هیچکس منیدانست چه اتفاقی در حال روی
دادن است ،اما به محض این که ماجرا روشن شد ،احساس خطر نیز
از بین رفت ».قمحاوی هم با الرنتاوی همعقیده است .این استاد علوم
سیاسی میگوید« :ارتش ،پولیس و نیروهای اطالعاتی به طور کامل
تحت کنرتول پادشاه هستند».
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تنها راه بازگشت نیامر به بارسا

رسانهها گزارش داده که نیامر قصد دارد تا قراردادش را با پاریسنجرمن تا سال 2026متدید کند ،اما این بازیکن که از جذب لیونل مسی
ناامید شده بهدنبال آن است تا بهبارسلونا بازگردد و بار دیگر با فوق ستاره همبازی شود.
نرشیه « ِدیلی ِمیل» انگلیس فاش کرد که باشگاه بارسلونا برای آنکه نیامر را در پایان فصل جذب کند ،بودجه الزم را در اختیار ندارد.
نیامر در سال 2017بود که بارسلونا را ترک کرد تا با 222میلیون یورو راهی پاریسنجرمن شود و بهعنوان گرانترین بازیکن تاریخ انتخاب شود .او
در یک سال اخیر عملکرد بسیار خوبی در پیاسجی داشته و تا آستانه متدید قرارداد با تیم هم پیش رفت.
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موهبت و معضل تفکر خالف واقع

غني :طالبان دې یوه لویه جرګه کې خپل

چرا نمیتوانیم از فکر کردن در مورد چیزهایی که ممکن بوده اتفاق بیفتد دست برداریم
ترجمه :زهرا بهرهمندی

Vol.10

No. 723

Apr 12 2021

Mon

دردونه او وړاندیزونه رشیک کړي

نویسنده :پرفیسور *فرانک مک اندرو*

در نـگاه اول ،ایـن پاسـخها چنـدان منطقی نیسـت.
اگـر شـخص واقعـا خوششـانس میبـود و اگـر خـدا
واقعـا بـه دنبـال نجـات آنهـا میبـود ،آیـا نبایـد هنوز
خانهیـی میداشـتند و از متـام غـم و اندوهـی کـه
اکنـون بایـد تحمل کننـد در امـان میبودند؟ برخی
از روانشناسـان اسـتدالل کردهانـد کـه یکـی از
مزایـای تفکـر خلاف واقـع ایـن اسـت کـه میتوانـد
ابـزاری موثـر بـرای تنظیـم احساسـات و سـازگاری
در مـا باشـد .هرچنـد کـه وضعیـت فعلـی آن مـردم

تفکـر خلاف واقـع  -یا در نظـر گرفنت احتماالت در
مـورد گذشـته فـرد  -دارای نتایـج عاطفـی مثبـت و
منفی اسـت.
فکـر کـردن بـه اینكه یـك رویـداد منفی میتوانسـت
بسـیار بدتـر باشـد ،میتوانـد باعـث تقویـت حـس
قدردانـی در فرد شـود ،احساسـات او را تنظیم كرده
و سـازگاری ایجـاد كند.
داشتن تفکـر خالف واقـع در جهت صعـودی -یعنی
مترکـز بـر اینکـه چگونـه فـرد از یـک هـدف دسـت
برمـیدارد -میتوانـد باعـث پشـیامنی شـود.
بـه طـور کلـی ،تفکـر خلاف واقـع ،بخشـی از ذات
انسـان اسـت و ممکـن اسـت بـه مـا در شناسـایی
اهـداف و برنامهریـزی بهتر مسـیر زندگـی در آینـده
کمـک کنـد.
چنـد بـار در مـورد عبـارت معـروف «راههـای نرفتـه»
فکـر کردهایـد و خـود را بـا این خیال عـذاب دادهاید
کـه چقـدر اوضـاع بهتر میشـد اگـر در جوانـی
تصمیمهـای متفاوتتـری میگرفتیـد؟ یـا از طـرف
دیگـری ،نفـس راحتی کشـیدید وقتـی فهمیدید که
یکـی از انتخابهـای نیکبختانهتـان شما را از دم
یـک گلولـه نجـات داده اسـت و در نهایـت وضعیـت
بسـیار بهتری از آنچـه که گمان میکردیـد ،دارید؟
آیـا ممکـن بـود اوضـاع بـه شـکلی متفـاوت پیـش
برود؟
بـه ایـن نـوع «چه-میشـد-اگر» ذهنـی تفکـر خالف
واقـع گفتـه میشـود و محـل تولیـد احساسـاتی
ماننـد پشـیامنی ،سـپاسگزاری و گنـاه اسـت .بـه
تصویـر کشـیدن نتیجهیـی متفـاوت بـرای آنچـه در
زندگـی شـخص واقعا اتفـاق افتاده اسـت ،جذابیتی
غیرقابـل مقاومـت دارد؛ حتـی اگر منجر بـه ناراحتی وحشـتناک اسـت ،ذهنیت خلاف واقـع میتواند به
شـود .بنابرایـن جـای تعجـب نیسـت کـه تصـور یک راحتـی رشایطـی حتـی بدتر از ایـن را ،تصـور کند و
زندگـی متفـاوت الهامبخـش دههـا فیلـم از جملـه زمینـه را برای بروز احساسـات مثبتی مانند تسـکین
 It›s a Wonderful Life، Sliding Doors، Mr.و قدردانـی فراهـم کنـد؛ احساسـاتی کـه ممکـن
 Destinyو موضـوع  Back to the Futureباشـد .اسـت بـه آنهـا کمک کنـد از یک دوره بسـیار سـخت
همچنیـن تعجـبآور نیسـت کـه ایـن موضـوع بـه در زندگـی عبـور کننـد.
یـک موضـوع جـذاب بـرای تحقیـق در روانشناسـی ایـن یـک سـهولت اسـت کـه بـا آن میتوانیـم یـک
نتیجـه متفـاوت را تصـور کنیـم و باعـث ایجـاد نوعی
اجتامعـی مبـدل شـده اسـت.
هرچـه واقعـه مـورد نظـر مهمتـر باشـد ،تفکـر خلاف تفکـر خلاف واقـع میشـود .یـک مطالعـه جامع در
واقـع مـا در مـورد آن عمیقتـر خواهـد بـود .اگـر من مـورد ورزشـکاران املپیکـی نشـان داده اسـت کـه
بـه جـای آن کـه احتیـاط کنـم و هامنجـا کـه برایـم چگونـه تفکـر خلاف واقـع میتوانـد هـم موهبـت
آشـنا بـوده مبانـم ،پیشـنهاد آن وظیفـه دیگـر را در و هـم معضـل باشـد .چنیـن بـه نظـر میرسـد کـه
یـک والیت دوردسـت قبـول میکـردم ،االن وضعیت دارنـدگان مـدال نقـره اغلب از دسـتاورد قابـل توجه
مـن چگونـه میبود؟ چه میشـد
اگـر مـن بـا آن معشـوق دیرینـم
تفکر خالف واقع پس از یک فاجعه طبیعی
کـه در حـال حـارض از او جـدا
اغلب در تلویزیون ملی در عین زمان انجام
شـدهام و اکنـون آن رابطـه پیـش
میشود .به دنبال سیل ،گردباد ،آتشسوزی یا
پـا افتـاده و احمقانـه بـه نظـر
میرسـد ،ازدواج میکـردم؟
مصیبتهای مشابه ،خبرنگاران اغلب با
چـه میشـد اگـر قبـل از آسـیب
بازماندگانی که به سختی جان خود را از حفظ
دیـدن فرزنـدم در یـک حادثـه،
کردهاند ،مصاحبه میکنند .قربانیان معموال متزلزل
هوشـیاری بیشتری میداشـتم؟
و شدیدا احساساتی هستند و غالبا همه داشتههای
تفکـر خلاف واقـع پـس از
یـک فاجعـه طبیعـی اغلـب در
خود را از دست دادهاند و ممکن است از نظر مالی
تلویزیـون ملـی در عیـن زمـان
نیز ضرر کرده باشند.
انجـام میشـود .بـه دنبـال
سـیل ،گردبـاد ،آتشسـوزی یـا
مصیبتهـای مشـابه ،خربنگاران
اغلـب بـا بازماندگانـی کـه بـه سـختی جـان خـود را خـود بسـیار ناراضـی هسـتند ،امـا دارنـدگان مـدال
از حفـظ کردهانـد ،مصاحبـه میکننـد .قربانیـان برنـز چنیـن نیسـتند .دلیـل ایـن امـر ایـن اسـت
معمـوال متزلـزل و شـدیدا احساسـاتی هسـتند و کـه دارنـده مـدال نقـره در حـال تفکـر خلاف واقـع
غالبـا همـه داشـتههای خـود را از دسـت دادهانـد و صعـودی اسـت.
بـه روشـنی میتـوان دیـد کـه او چقـدر بـه قهرمانی
ممکـن اسـت از نظـر مالی نیـز رضر کرده باشـند .با
ایـن حـال ،ما معمـوال میشـنویم که آنهـا از کلامتی نزدیـک بـوده ،امـا موفـق نشـده اسـت .با ایـن وجود
ماننـد «خوششـانس» یـا «سـپاس» بـرای توصیـف دارنـده مـدال برنـز ،کـه در جهت نزولی خلاف واقع
وضعیـت خـود اسـتفاده میکننـد ،و حتـی ممکـن فکـر میکنـد ،میبینـد کـه چقـدر محتمل بـوده که
اسـت علنـا خدا را شـکر کننـد که آنهـا را حفظ کرده اصلا مـدال نگیـرد! این دو تجربه احساسـی بسـیار
متفاوت هسـتند.
اسـت!

از نظـر مـن شـخصا ،ایـن یافتههـا بـه شـکل ناراحت
کنندهیـی صحیـح هسـتند .مـن در مکتـب و
دانشـگاه کُشـتی گیـر بـودم و در مسـابقات مختلـف
دوم یـا سـوم شـدم .تجربـه مـن هامننـد تجربـه
ورزشـکاران املپیکـی بـود کـه در مطالعـه فوقالذکر
بـا آنهـا مصاحبـه کردهانـد .وقتـی سـوم میشـدم،
بـدان معنـا بـود کـه مـن مسـابقه را برنـده شـده و
بـه جایـگاه مـدالداران صعـود کـردهام و معمـوال از
موفقیـت خـود احسـاس خوبـی داشـتم .برعکـس،

وقتـی دوم میشـدم ،بـه ایـن معنـی بـود کـه مـن
مسـابقه را باختـهام .احسـاس میکـردم قهرمانـی از
دسـتم رفتـه و مـن یـک بازنـده هسـتم .کسـب مقـام
دوم بـه معنـای موفقیـت باالتـری نسـبت بـه سـوم
شـدن اسـت ،امـا مطمینا همیشـه چنین احساسـی
را منتقـل منیکنـد.
مـن اغلـب ایـن تاثیر را به شـکل کمتر دراماتیک در
محصالنـم میبینـم .بـه عنـوان مثـال ،هنگامـی کـه
محصلـی در یکـی از صنفهـای مـن  + Bدریافـت
میکنـد ،احتماال از آن نتیجـه ناراضـی خواهد بود.
محصـل تشـخیص میدهـد کـه  + Bتقریبا  Aاسـت
و بـا اندکـی شـانس ،شـاید  Aمیگرفـت .ناامیـدی
اغلـب محصـل را ترغیـب میکنـد تـا بـا مـن قـرار
مالقـات بگـذارد تـا بفهمـد کـه واقعا چقدر به کسـب
منـره کامـل نزدیـک بـوده اسـت .بـه نـدرت چنیـن
گفتگویـی را بـا محصلی که  -Cدریافت كرده باشـد،
دارم.
محصلـی کـه  Cگرفتـه ،میتوانـد بـه راحتـی
سـناریویی را در ذهـن خـود تصـور کنـد کـه در آن
منـره  ،Dیـا حتـی  Fمیگرفـت ،و در نتیجـه ممکـن
اسـت نسـبت بـه منرهیـی کـه دریافـت کـرده،
احسـاس خوبـی داشـته و یـا حتـی راضـی باشـد.
حتـی بـا وجـودی کـه  + Bمنـره بسـیار بهتر از -C
اسـت ،امـا احساسـات ما همیشـه بـا منطق جـور در
منیآیـد.
بـه نظـر میرسـد که مـا منیتوانیـم جلـوی خودمان
را بگیریـم .تفکـر خلاف واقـع بـه سـادگی بخشـی
از آن چیـزی اسـت کـه مـا هسـتیم و حتـی اگـر
گاهـی اوقـات مـا را ناراحـت میکنـد ،امـا بـه درد
مـا میخـورد .علاوه بـر عملکـرد تنظیـم عاطفـی که
قبال به آن پرداخته شـد ،بسـیاری از روانشناسـان بر
ایـن باورنـد کـه ایـن کار بـه مـا در تبلـور اهدافی که
بـرای مـا بیشترین اهمیـت را دارند ،کمـک میکند
و همچنیـن توانایـی مـا در انتخـاب روشهای عملی
در آینـده را بهبـود میبخشـد.
پینوشت:
پرفیسر *فرانـک مـک انـدرو ،اسـتاد
•
صحـت روانـی  ،Cornelia H. Dudleyو اسـتاد
کالـج ناکـس اسـت.

د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني وايي ،له جګړې
نه سولې ته د الرنقشې لپاره یوې سیايس هوکړې ته رسېدو،
د سولې د یوه حکومت جوړېدو او یوه انتخايب حکومت
جوړېدو ته اړتیا لري.
نوموړي دا څرګندونې د شاميل خلکو هغې غونډې ته په یوه
ثبت شوې وینا کې وکړې ،چې له جمهوري نظامه د مالتړ په
پار شاميل کې جوړه شوې وه.
هغه وویل ،سوله ګرانې پرېکړې او قرباين غواړي« :موږ سولې
ته خپله ژمنتیا ښودلې ده ،تل دا اوازې او تورونه وو ،چې
ولسمرش او مرستیاالن چې په هر قېمت وي ،خپله دوره
بشپړه کړي ،ټول ولس او نړۍ ته مو ثابته کړه چې موږ حارض
یو ،خپله موده ،چې قانوين حق مو دی ،د سولې لپاره رالنډه
کړو او غواړو چې ژر تر ژره د نړیوالې ټولنې تر نظارت الندې
هر اړخیزې او عادالنه ټاکنې ويش».
ده وویل ،د افغانستان  ۴۲کلنې جګړې په افغانانو کې تفرقه
رامنځ ته کړې ،چې په وینا یې اوس چې د تلپاتې سولې
راتلو لپاره یو کمیابه فرصت راغلی ،ددې وخت دی چې یو
او بل ومنو او اختالفونه په مخامخ برو او بحث رسه حل کړو.
ولسمرش غني وویل« :د یو بل منل رضوري دي ،ځکه زه
پر طالبانو ناره کوم ،چې راشئ د افغانستان په یوه لویه
جرګه کې ګډون وکړئ  ،خپل دردونه او خپل وړاندیزونه د
افغانستان له ولس رسه رشیک کړئ چې موږ ټول پوه شو یو
او بل ته څه وایو او په دې جرګه کې د خدای جل جالله په
حضور کې یوه ژمنه وکړو چې بیا به هېڅکله ټوپک او تورې
ته الس نه اچوو او خپل اختالفات به د جرګې او مشورې له
الرې حل کوو».
د روانې سولې د هڅو په تړاو ،ولسمرش غني وویل ،دی او
اداره یې غواړي چې د سولې بهیر چې په هر قېمت وي باید
بریالی يش ،خو په وینا یې ټول کارونه به یې د اسايس قانون
په چوکاټ کې وي.
د ولسمرش لومړي مرستیال امرالله صالح ،چې غونډه کې
حضور درلود ،وویل تېره ورځ یې د زملي خلیلزاد په مرشۍ له
امریکايي پالوي رسه ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس په
اړه اجنډا کې پر ارزښتونو د توافق پر رس بحث وکړ.
نوموړي ادعا وکړه چې له طالبانو رسه جګړه کې افغان
حکومت هېڅ کومه سیمه له السه نه ده ورکړې ،خو د سولې
جوړېدونکي کنفرانس کې به ټینګار پر اصولو توافق وي.
خو د وليس جرګې د امنیتي او دفاعي کمېسیونونو ناستې
ته د امنیتي چارواکو حضور کې د پارملان ځینو وکیالنو د
طالبانو الس ته د ځینو شاميل والیتونو د یوشمېر سیمو د
لوېدو خربه وکړه.
امرالله صالح وویل ،د ترکیې کنفرانس کې به د اوربند پر
مسله هم ټینګار ويش ،خو ده وویل د ۵۵۰۰طالب بندیانو
خويش کول تر «ټولو لویه تېروتنه» وه« :زموږ تر ټولو یوه لویه
تېروتنه د  ۵۵۰۰طالب بندیانو خويش کول وو ،خو دا پرېکړه
موږ له حکومت رسه په مشوره په یوازې رس ونه کړه ،لویه
جرګه مو راوبلله او ورته ومو ویل چې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره
له موږ د قربانۍ غوښتنه شوې ده .همدا وو چې د افغانستان
خلکو یې د خويش کولو پرېکړه وکړه».
ښاغيل صالح ادعا وکړه چې له دې خويش شویو طالب
بندیانو نژدې  ۸۵سلنه یې بېرته جګړې ته ستانه شوي دي،
خو طالبانو ال تر اوسه د ښاغيل صالح ددې خربو په اړه
غربګون نه دی ښودلی.
بیبیسی.

