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دالیل خودداریزنان از افشای آزارهای انالین
زنـان در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا میگوینـد کـه معیارهـای
اجتماعی باعث میشـود آنها نتوانند در مورد آزار در شـبکههای
اجتماعـی صحبـت کننـد در حالـی کـه قرنطینـه باعـث شـده آزار
جنسـی از سـرکها بـه فضـای مجـازی راه پیـدا کنـد

ضرریکمیلیارددالریطالبانبهزیربناها
محمدارشف غنی ،رییسجمهوری کشور روز سهشنبه (31حمل) در برنامۀ
«هفته حکومتداری و منابع برشی» گفت که «حرکات طالبان» به ارزش یک
میلیارد دالر امریکایی به زیربناهای کشور صدمه وارد کرده است.
آقای غنی در این برنامه گفت« :نباید فراموش کنیم که یک میلیارد دالر گروه
طالبان به زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است .من به آنان میگویم که
چرا خراب میکنید؟ اگر توانایی ساخنت ندارید و برنامۀ مثبت ندارید ،حداقل از
تخریب و ویرانی جلوگیری کنید».
او با اشاره به تحرکات طالبان در ولسوالی ارغنداب والیت قندهار گفت که طالبان

8

در این ولسوالی پلها و پلچکها را خراب کردهاند و ولسوالی ارغنداب سبز و
شاداب را به میدان ماین بدل کردهاند.
رییسجمهوری گروه طالبان را به صلح دعوت منوده و از آنها خواست که به جای
ماین «گل و گندم» بکارید.
به گفتۀ وی ،هر پروژۀ عاماملنفعه که گروه طالبان تخریب میکنند ،مردم افغانستان
مترضر میشوند .همچنین محمدارشف غنی در بخشی از صحبتهایش تاکید کرد
که تکمیل پروژه زیربنایی و اقداماتی که طالبان در ارغنداب انجام دادهاند ،تفاوت
جمهوریت با نظریات محدود را نشان میدهد.
2

دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

درمجلسچهمیگذرد
3

دافغان خربیاالنو دهديف وژنو جدي

څېړنهدې ويش

پیشنهاد تشکیل
ادارۀ ملی سیبرنتیک
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روسیه :سوریه کې مو هوايي

ځواکونو ‹ ۲۰۰وسلهوال› ووژل
8

بیش از 13میلیون نفر
با کمبود مواد غذایی مواجهاند
2

نفوس کشور
32.9میلیون نفر برآورد شد
2
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شمیم فروتن

در ساختامن دومنزلهیی که داخل ا ٓن دعواهای
همیشگی جریان داشت ،مدتی است که سکوتی مرگ بار
غوغا میکند .خانوادهیی که
۲۵سال را در همینجا سپری
کرده بودند ،بنا به روایت
همسایهها ،با کوشش بزرگان
همین محل و به کمک وکیل
گذرشان مجبور به ترک خانه و
کاشان ٔهشان شدهاند .پرس
بزرگ این خانواده به جرم
قاچاق مواد مخدر در زندان
پلچرخی به رس میبرد .به
قول همسایهها هر یک از
اعضای این خانواده به نحوی

دچار چالشهای تربیتی و جرمی هستند؛ اما یکی از
دردا ٓورترین موارد که سبب شد من ماجرایش دنبال کنم،
قصههای باورنکردنی در بار ٔه
پرس کوچک این خانواده بود
که بعد از پرسوجوی متواتر در
چند روز بالخره توانستم او را
در گوشه دکان مرتوکی
مالقات کنم .پرس مشغول
خیاطی کردن بود .نسیم (نام
مستعار) که هیچ خاطره خوبی
از روزگاران گذشتهاش ندارد،
تا صنف پنجم مکتب درس
خوانده و در سن خیلی کم در
یک خانواد ٔه شلوغ که ...
ادامه در صفحه 5
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افغانستان در جایگاه 122ردهبندی
آزادی رسانهها باقی ماند
راه مدنیت :سازمان گزارشگران بدون مرز
روز سهشنبه (31حمل) با نرش گزارش ساالنهاش
اعالم کرد که افغانستان در ردهبندی جهانی
آزادی رسانهها در سال جاری میالدی ،بدون
هیچ تغییری ،در جایگاه ۱۲۲باقی مانده .کشتار
هدفمند خربنگاران و آزادی رسانهها را تهدید
میکند.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده
که افغانستان به دلیل افت و یا تغییرات دیگر
کشورها در جایگاه خود باقی مانده است ،اما
همچنان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان
برای خربنگاران است.
در این گزارش تاکید شده که در جریان سال
۲۰۲۰میالدی افزون بر ویروس کویید ۱۹که
جان دهها خربنگار را گرفته است ،بل ویروس
«خشونت افراطگرایانه» نیز خربنگاران بهویژه
خربنگاران زن را هدف قرار داده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز میافزاید که
در جریان سال ۲۰۲۰میالدی دستکم شش
خربنگار و همکار رسانهیی بهشکل هدفمند
کشته شدند .همچنان این سازمان گفته که
از آغاز سال جاری میالدی تا کنون نیز چهار
خربنگار و کارمند رسانهیی کشته شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بخشی از
گزارشش برای توقف زنجیرۀ کشتار روزنامهنگاران
هشدار داده و از مقامهای حکومت افغانستان
خواسته که قتل خربنگاران را بهصورت جدی
تحقیق و بررسی کنند.
همچنین در این گزارش از جامعه جهانی ،بهویژه
از ایاالت متحدۀ امریکا ،آملان و فرانسه نیز
خواسته که از فراخوان سازمان گزارشگردان
بدون مرز به محکمۀ دیوان کیفری بیناملللی
برای شامل کردن جنایت علیه روزنامهنگاران در
پروندۀ متعلق به افغانستان ،حامیت کنند.
در ردهبندی جهانی ۲۰۲۱آزادی رسانهها،
ناروی ،فنلند و سویدن به ترتیب در جایگاه اول
تا سوم قرار گرفتهاند .همچنان اریرته ،کوریای
شاملی و ترکمنستان از جمله کشورهای
شناخته شدهاند که رسانهها در آن از آزادی کمرت
برخوردارند .این در حالیست که مرکز خربنگاران
افغانستان گفته بود که از زمان امضای توافقنامۀ
صلح میان امریکا و گروه طالبان تا ماه جدی
سال گذشته خورشیدی ،دستکم ۱۱خربنگار و
کارمند رسانهیی کشته شدهاند .مرکز خربنگاران
تاکید کرده بود که قتلهای هدفمند کارمندان
رسانهیی ،وضعیت بد امنیتی و اقتصادی رسانهها
و خربنگاران ،ترک و درخواست پناهندگی برخی
از خربنگاران در کشورهای بیرونی ،از جمله
مواردی است که جامعۀ خربنگاری را تحت تاثیر
قرار داده است.
***

صلح افغانستان؛ رایزنی وزرای
خارجههندوامریکا

راه مدنیت :انتونی بلینکن ،وزیر خارجۀ
امریکا میگوید که با همتای هندی خود
اس .جیشنکر ،وزیر خارجۀ آن کشور طی
متاس تیلفونی در مورد روابط دوجانبه ،مسائل
منطقهیی و صلح افغانستان گفتگو کرده است.
آقای بلینکن بامداد روز سهشنبه (31حمل) در
توییتی نوشته که گفتگوی گرم و پرباری با اس.
جیشنکر در مورد اهمیت روابط دو کشور داشته
است .او در ادامه افزود« :ما در مورد موضوعات
امنیتی منطقهیی و موضوع مورد توجه دوجانب
در افغانستان و چالشهای جهانی مانند تغییر
آب و هوا صحبت کردیم».
در همین حال ،اس .جیشنکر ،وزیر خارجۀ هند
نیز در توییتی گفته :با همتایی امریکایی خود در
مورد تحوالت اخیر در همسایگی نزدیک هند و در
مورد آجندای شورای امنیت سازمان ملل متحد
و همچنان موضوعات مربوط به همکاریهای
صحی تبادل نظر کردیم ».همچنین ند پرایس،
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز در مورد
گفتگوی وزرای خارجه دو کشور گفته که دو طرف
در این متاس تلیفونی روی هامهنگی نزدیک
و دوامدار در حامیت از صلح پایدار و توسعه
افغانستان توافق کردند .این متاس تلیفونی در
حالی انجام میشود که دو روز قبل حمدالله
محب ،مشاور شورای امنیت ملی کشور و رودرندرا
تاندون ،سفیر هند باهم دیدار و گفتهاند که هر
دو کشور از نزدیک رایزنیهایشان در رابطه به
تحریم گروه طالبان و دیگر گروههای تروریستی
در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه
میدهند .رهربان گروه طالبان از سالها به این
طرف زیر تحریمها و تعزیرات سازمان ملل متحد و
شامری از اعضای این نهاد قرار دارند.
با این حال ،قرار است نشست صلح استانبول نیز
در 24ماه جاری میالدی در ترکیه برگزار گردد،
اما گروه طالبان گفته که تا زمان خروج کامل
نیروهای خارجی از افغانستان در هیچ نشستی
که در مورد افغانستان تصمیم گرفته شود ،رشکت
منیکنند .همچنان قرار است متام نیروهای
خارجی تا 11سپتامرب سال جاری میالدی از
کشور خارج شوند.
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ضرریکمیلیارددالریطالبانبهزیربناها
راه مدنیت :محمدارشف غنی،
رییسجمهوری کشور روز سهشنبه (31حمل)
در برنامۀ «هفته حکومتداری و منابع برشی»
گفت که «حرکات طالبان» به ارزش یک میلیارد
دالر امریکایی به زیربناهای کشور صدمه وارد
کرده است.
آقای غنی در این برنامه گفت« :نباید فراموش
کنیم که یک میلیارد دالر گروه طالبان به
زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است .من
به آنان میگویم که چرا خراب میکنید؟ اگر
توانایی ساخنت ندارید و برنامۀ مثبت ندارید،
حداقل از تخریب و ویرانی جلوگیری کنید».
او با اشاره به تحرکات طالبان در ولسوالی
ارغنداب والیت قندهار گفت که طالبان در این
ولسوالی پلها و پلچکها را خراب کردهاند و
ولسوالی ارغنداب سبز و شاداب را به میدان
ماین بدل کردهاند.
رییسجمهوری گروه طالبان را به صلح دعوت
منوده و از آنها خواست که به جای ماین «گل و
گندم» بکارید.
به گتفۀ وی ،پروژۀ عاماملنفعه که گروه طالبان
تخریب میکنند ،مردم افغانستان مترضر
میشوند.
همچنین محمدارشف غنی در بخشی از
صحبتهایش تاکید کرد که تکمیل پروژه
زیربنایی و اقداماتی که طالبان در ارغنداب
انجام دادهاند ،تفاوت جمهوریت با نظریات
محدود را نشان میدهد.
از سویی هم ،وی با اشاره به تصمیم خروج
نیروهای خارجی از کشور ،گفت که با خروج
آبرومندانه این نیروها ،فصل نو همکاری میان

افغانستان و جهان گشوده میشود.
رییسجمهور غنی بیان کرد که یک فصل
مناسبات افغانستان با جهان بسته و فصل
جدیدی از همکاریها آغاز میشود که در آن
مناسبات اقتصادی ،تقویت نیروهای امنیتی و
دفاعی افغانستان ،کمکهای برشی و توسعۀ
افغانستان در راس قرار میگیرد.
همچنین آقای غنی تاکید کرد که افغانستان
باید تعهدات خود را که در نشست جینوا داده
است ،عملی کند .جامعه جهانی در نشست
جینوا کمک بیش از ۱۳میلیارد دالری را برای
افغانستان در مدت چهار سال را تعهد کرده
است.
این درحالی است که چهارشنبه شب هفتۀ
گذشته جو بایدن ،رییسجمهوری امریکا رسام

زمان خروج نیروهایش را از افغانستان اعالم
کرد .آقای بایدن گفته بود که متامی نظامیانش
را تا ۱۱سپتامرب از افغانستان خارج میکند.
همزمان با این ،ناتو نیز اعالم کرد که یکجا با
امریکا از افغانستان خارج میشود.
در عین حال ،رییسجمهور غنی در واکنش به
این اعالم ،گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی از
چندین سال به این طرف۹۴ ،درصد عملیاتها
را بهگونۀ مستقالنه انجام میدهند و کشور در
خطر سقوط قرار ندارد.
همچنین گروه طالبان نیز در واکنش به تصمیم
جو بایدن گفته است تا زمانی که نیروهای
خارجی بهگونۀ کامل افغانستان را ترک نکنند،
در هیچ نشستی که در آن در مورد افغانستان
تصمیم گرفته شود ،رشکت منیکند.

قرضه زراعتی؛ 1.8میلیارد افغانی توزیع میشود
راه مدنیت :وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
کشور میگوید که در نظر دارد که در سال جاری
خورشیدی ۱.۸میلیارد افغانی قرضه را از طریق
صندوق انکشاف زراعت برای بیش از هفتهزار
دهقان توزیع کند.
وزارت زراعت روز سهشنبه (31حمل) با نرش
خربنامهیی گفت که این قرض ه برای متقاضیان و
متشبثین زراعت شامل کوپراتیفهای دهقانی،
تجارتهای زراعتی ،فارمهای مرغداری ،گاوداری،
پرورش ماهی ،فابریکههای تولیدی مواد غذایی،
صادرکنندگان میوههای تازه و خشک ،توزیع
میگردد.
در ادامه خربنامه آمده که روند قرضهدهی به
دهقانان آغاز شده و این روند تا تکمیل شدن پروسه
توزیع ادامه دارد.
براساس گزارشهای موجود ،وزارت زراعت،
آبیاری و مالداری در سال مالی  ،۱۳۹۹حدود
مالداری را
یکونیم میلیارد افغانی قرضه زراعتی و 
به بیش از ششهزار دهقان توزیع کرده بود.
طبق معلومات این وزارت ،قرضههای زراعتی
و مالداری بهمنظور دسرتسی کشاورزان به
قرضههای زراعتی ،خودکفایی و رشد آنها در
عرصه زراعت و مالداری توزیع میشود.
همچنین خربنامه افزوده که صندوق وجهی
انکشاف زراعت توسط اداراۀ انکشافی ایاالت
متحده امریکا USAID،حامیت مالی میشود.

پیرشفت40درصدی کار ساختامنی فاز
اول قطعۀ چهارم خط آهن هرات-خواف
راه مدنیت :ادارۀ خط آهن کشور میگوید
که کار ساختامنی فاز اول قطعۀ چهارم خط
آهن هرات-خواف 40درصد پیرشفت داشته
است.
ادارۀ خط آهن روز سهشنبه (31حمل) با
نرش خربنامهیی گفته که حدود ۴۰درصد
کارهای ساختامنی فاز اول قطعۀ چهارم
خط آهن خواف-هرات که شامل بدنهسازی،
باالستریزی (جغلریزی) ،سیخبندی،
کانکریتریزی و ساخت پلچکها میشود،
تکمیل شده است.
در ادامه خربنامه آمده که قطعۀ چهارم خط
آهن هرات-خواف با عبور از ولسوالیهای
غوریان ،زندهجان و انجیل والیت هرات،
بهطول ۴۳کیلومرت در امتداد قطعۀ سوم خط
آهن خواف-هرات ساخته میشود که پیش از
این به طول ۶۳کیلومرت کارش تکمیل شده
بود.
براساس معلومات ادارۀ خط آهن کشور،
قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط
آهن خواف  -هرات با رشکت INKON KZ
قزاقستانی عقد شده است و هزینه آن بالغ بر
58.9میلیون دالر از بودجه توسعهیی اداره
خط آهن افغانستان پرداخت میشود.
در ادامه این اداره تاکید کرد که پروسههای
مطالعات تخنیکی ،اقتصادی ،اجتامعی و
دیتیلدیزان فاز دوم قطعۀ چهارم خط آهن
خواف-هرات به طول ۴۴کیلومرت نیز تکمیل
شده و امور تدارکاتی ساختامنی آن جریان
دارد .براساس معلومات اداره خط آهن هرات،
تفاهمنامه ساخت خط آهن خواف-هرات
در سال ۱۳۸۵خورشیدی میان افغانستان
و ایران امضا شد و بر مبنای آن کار ساخت
خط آهن باید طی مدت سه سال یعنی در
سال ۱۳۸۸خورشیدی به پایان میرسید ،اما
از آن زمان همواره کارش به دالیل مختلف به
تعویق افتاده است .باالخره بعد از ۱۴سال،
این خط آهن افتتاح شد .این پروژه در چهار
قطعه به طول ۱۹۱کیلومرت ساخته میشود.
۷۷کیلومرت این خط آهن ،در داخل خاک
ایران و  ۱۱۴کیلومرت دیگر آن در داخل خاک
افغانستان است .از این میان سه قطعه آن
تکمیل و آمادۀ بهرهبرداری است.
قابل ذکر است که از طریق این خط آهن،
افغانستان به خاورمیانه و اروپا وصل خواهد
شد .به گفته مسووالن تخمین زده میشود که
ن خواف-هرات
عواید ساالنه دولت از خط آه 
به حدود ۵۰میلیون دالر برسد.

بیش از 13میلیون نفر با کمبود
مواد غذایی مواجهاند

صندوق قرضههای زراعتی شامل ،قرضههای
اسالمی که در چهارچوب رشیعت و مطابق قوانین
اسالمی ارایه میگردد ،قرضههای معمولی که
به اساس قرارداد طرفین اجرا میگردد و قرضه
بانو به خانمها (با رشایط سهلتر برای پیرشفت
فعالیتهایی که توسط خانمها اداره میگردد)،
میشود.
براساس معلومات وزارت زراعت ،آبیاری و
مالداری صندوق انکشاف زراعتی در سال
2010میالدی به کمک مالی کشورهای امریکا و

کانادا ایجاد شده است.
زراعت عامل مهمترین ثبات اقتصادی افغانستان
میباشد ،اما تا هنوز این سکتور معیاری نشده و
دهقانها میگویند اگر حامیت گردند و زراعت
انکشاف پیدا کند محصوالت و صادرات آنان نیز
افزایش مییابد.
این در حالیست که وزارت زراعت همواره میگوید
که اولویت این اداره رسیدن به خودکفایی در
بخشهای مختلف ،مخصوصا در بخش لبنیات و
تولید گوشت مرغ میباشد.

نفوس کشور 32.9میلیون نفر برآورد شد
راه مدنیـت :ادارۀ ملی احصاییه و معلومات
کشـور بـا نشر سـالنام ۀ احصایهیـی سـال
1399خورشـیدی ،نفـوس کشـور را
32.9میلیـون نفـر بـرآورد کـرده کـه بیـش از
15میلیون نفر آن را افراد زیر 15سـال تشـکیل
میدهند.
ایـن ادار ه بـا نشر سـالنامۀ  ۱۳۹۹کـه شـامل
مـواردی چـون نفـوس ،زراعت ،معـارف ،صحت
و غیـره میشـود ،گفتـه که نفـوس افغانسـتان،
 32.9میلیـون نفـر اسـت کـه حـدود ۵۰درصد
آن خـارچ از سـن کار هسـتند.
در ادامـه آمـده کـه ایـن 50درصـد در کسـب
درآمـد سـهمی ندارنـد و وابسـته بـه ۵۰درصـد
دیگـر میباشـند.
طبـق آمـار ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومـات
کشـور۱۵.۵ ،میلیـون تـن از نفـوس کشـور را
افـراد زیـر ۱۵سـال و ۹۰۰هزار نفـر دیگر باالی
۶۴سـال سـن تشـکیل میدهـد.
همچنیـن در گـزارش تاکیـد شـده کـه در
مجمـوع ۱۶.۱میلیـون نفـوس کشـور را زنـان

خـــبـرهـای داخــلـی

و ۱۶.۸میلیـون دیگـر را مـردان تشـکیل
میدهنـد .سـالنامۀ احصایهیـی کشـور
همچنـان نشـان میدهـد کـه هشـت میلیـون
جمعیت کشـور شـهری۲۳.۴ ،میلیون جمعیت
روستانشـین و جمعیـت کوچیهـا ۱.۵میلیـون
نفـر میباشـند.
در ایـن گـزارش آمـده کـه دوهـزار و 147نفـر
طـی سـال گذشـتۀ خورشـیدی از کشـورهای
پاکسـتان ،ایـران و سـایر ماملـک عـودت
کردهانـد .همچنیـن ارقـام نشـان میدهـد کـه
از مجمـوع 324هـزار و 620کارمندان خدمات
408 ،نفـر دوکتـورا9 ،هـزار و 42نفـر ماستر،
88هـزار و 487نفـر لیسـانس و 226هـزار و
683نفـر آن پایینتـر از درجـه لیسـانس در
چـوکات دولـت ایفـای وظیفـه میکننـد.
ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومـات بـا اشـاره ارقام
دانشجویـان پوهنتونهای دولتی و موسسـات
تحصیلات عالـی خصوصـی گفت کـه مجموع
محصلان در سـال 1399خورشـیدی ،بیش از
387هـزار و 946نفـر میرسـید .ایـن آمـار در

تناسـب بـه سـال 1398خورشـیدی ،کاهـش
8.6درصـدی را نشـان میدهـد.
همچنیـن در گـزارش آمـده کـه از مجمـوع
دانشجویـان279 ،هـزار و 94تـن را ذکـور
و 108هـزار و 852تـن را انـاث تشـکیل
میدهنـد .در ایـن گـزارش آمـده کـه تعـداد
پوهنتونهـا و موسسـات تحصیلات عالـی
خصوصـی و دولتـی در سـال 1399بـه
178باب رسـیده کـه 128بـاب آن خصوصی و
ک باب
39بـا آن دولتـی میباشـد .همچنیـن ی 
موسسـۀ تحصیلات عالی خصوصی نسـبت به
سـال 1398خورشـیدی افزایـش یافتـه اسـت.
از سـویی هم ،این اداره در بخشـی از گزارشش
نوشـته کـه اسـتادان پوهنتونهـای دولتـی
و خصوصـی در سـال گذشـته خورشـیدی
بـه 18هـزار و 998تـن میرسـید کـه از آن
میـان ،دوهـزار و 617نفـر آن خانـم و 16هـزار
و 381تـن دیگـر آن مـرد میباشـد .همچنـان
0.5درصـد نسـبت بـه سـال 1398خورشـیدی
افزایـش یافتـه اسـت.

راه مدنیت :فدراسیون بیناملللی جمعیت
صلیب رسخ ( )IFRCاعالم کرد که بیش
از 13میلیون نفر در افغانستان به دلیل
وخیمتر شدن بحران خشکسالی با کمبود
مواد غذایی مواجهاند.
این فدراسیون امروز سهشنبه (۳۱حمل)
با نرش اعالمیهیی گفته که برای جلوگیری
از بحران شدید در افغانستان به اقدامات
فوری الزم است .این فدراسیون تاکید کرد
که بحران حاد امنیت غذایی بر مشکالت
اجتامعی و اقتصادیی که میلیونها نفر
در افغانستان بهدلیل شیوع کویید 19و
سالها جنگ با آن روبهرو هستند ،افزوده
شده است .در این اعالمیه ترصیح شده« :ما
در بسیاری از مناطق عمیقا نگران وخیمتر
شدن اوضاع و کمبود شدید آب ،کمبود
محصوالت غذایی و از رونق افتادن فعالیت
اقتصادی هستیم ».با این حال ،فدراسیون
بیناملللی جمعیت صلیب رسخ خواستار
۷.۵میلیون فرانک سویس کمکهای نقدی
برای حامیت از هالل احمر افغانستان شده
است .براساس معلومات این اعالمیه ،از این
مقدار پول برای خرید مواد غذایی و نجات
زندگی و محصوالت کشاورزی ۲۱۰هزار
نفر در ده والیت که از ناامنی غذایی متاثر
شدهاند ،استفاده خواهد شد.
همچنین در بخشی از اعالمیۀ آمده که
براساس گزارش تیم هامهنگی میانگروهی
افغانستان ،انتظار میرود تولید گندم در
سال ۲۰۲۱میالدی تا ۲۷درصد کاهش
یابد .از سویی هم ،نسفور مندی ،رییس
هیات فدراسیون بیناملللی جمعیت
صلیب رسخ گفت که این یکی از بدترین
خشکسالیها در افغانستان است که
زندگی بیش از 18میلیون نفر را تهدید
میکند .به گفتۀ وی ،این تعداد افراد
امسال بهخاطر بحران غذایی ناشی از
خشکسالی ،تاثیرات شیوع کویید ۱۹و
جنگهای طوالنیمدت ،نیاز به حامیت
برشدوستانه دارند.
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گفته میشود که مردم ما متحدانه با بیگانگان مبارزه کردهاند اما این شعار با واقعیت چندان
همخوانی ندارد

مروری به عملکرد مجلس نمایندگان
در سال 1399
نوید محمدزاده روزنامهنگار

روزنامهنگار
جملهیی از جو بایدن؛ رییس جمهور امریکا نقل
میکنند که «افغانستان هیچ وقت متحد نبوده است،
هیچ وقت» .این سخن ممکن است در نگاه ما زیاد زننده
به چشم بخورد ،اما بار نخست نیست که چنین برداشتی
از مردم افغانستان از زبان دیگران شنیده میشود.
واقعیت هم است که ما به عنوان مردم افغانستان ،هیچ
وقت متحد نبود ه و ملت واحدی را شکل ندادهایم .بسیار
ِ
یورش
شنیده میشود که مردمِ ما الاقل در هنگام حمله و
دیگران ،متحد و یکپارچه عمل کرده و با بیگانگان مبارزه
کردهاند اما این شعار ،با واقعیت چندان همخوانی ندارد.
در زمان تجاوز و یورش انگلیس ،چندین مدعی قدرت از
خاندان ابدالی و بعدها از خانوادۀ بارکزایی وجود داشتند
که مردم را در جنگ با انگلیس در جبهات مختلف
پراکنده کرده بودند یا اینکه عمال برخیهایشان در
حامیت انگلیس و علیه همدیگر قرار گرفته بودند و مردم
را نیز به دنبال خود میکشاندند.
ِ
یورش اتحاد شوروی نیز جنگهای تنظیمی میان
در زمان
حزب اسالمی و جمعیت و اتحاد و ...کمرت از جنگ با
شوروی نبود و در میان شیعهها نیز سازمان نرص و سپاه و
حرکت و نهضت و شورای اتفاق وغیره متام دوران جهاد را
به کشمکش میان خود و درمنازعه با دیگران گذراندند.
سوال اما این است که علت و عامل این بیاتفاقی و
پراکندگی ما در چیست؟ این نوشته به برخی از این
عوامل مخترص اشاره خواهد کرد.
جامعۀ قبیلهیی و روستایی
مناسبات روستایی و قبیلهیی ،برمدار منافع و ذهنیت
قبیله میچرخد و مناسبات شهری بر اساس منافع
شهروندی .افغانستان ،ساختار اجتامعی قبیلهیی و
روستایی دارد .حتا در شهرهای ما نیز مناسبات قبیله
حاکم است و برچی و هودخیل و خیرخانه ،تاحدود زیادی
بر اساس مناسبات قبیلهیی شکل گرفته ،نه براساس
مناسبات مدرن و شهری.
جامعۀ قبیلهیی منیتواند بیرون از مناسبات قبیله،
برنامهریزی و سنجش کند .جهان افراد قبیله ،جهان
قبیله است .قبیله منیتواند برمبنای مناسبات شهروندی
و طبقات اجتامعی و انجمنهای صنفی مدرن فکر کند.
وقتی ساختارها و ذهنیتها قبیلهیی باشد ،ملت به وجود
منیآید و تا ملت واحد شکل نگیرد ،قبیله تعیین کنندۀ
مناسبات و رفتار ما است و تا زمانی که ذهنیت و مناسبات
اجتامعی ما قبیلهیی باشد ،اتحاد و وحدت ملی به میان
منیآید.
قومگرایی حاکامن
حاکامن دولتی ما از دل مناسبات قبیلهیی و روستایی
برمیآیند .اینها در دولت به جایی اینکه خدمات عرضه
کنند و مناسبات شهری و شهروندی را رواج بدهند ،درگیر
خواستها ،مناسبات و ذهنیت قبیلهیی خود میمانند و
بازتاب واضح این ذهنیت ،باعث سوء ظن و نارضایتی
قبایل دیگر میشود و اتحاد و اتفاق ملی شکل منیگیرد.
اقتصاد متکی به زمین و زراعت
اقتصاد متکی به زمین و زراعت نیز در واقع اقتصاد مبتنی
بر ذهنیت قبیلهیی و روستایی است .زمین زراعتی و آب
برای آبیاری ،همیشه ناکافی بوده است .وقتی منفعت
و معیشت اصلی شام را زمین تعیین کند ،باالی منفعت
یعنی باالی زمین و آب و علفچر ،نزاع و کشمکش رخ
ِ
مستعد اتحاد و
میدهد و این کشمکش و تضاد منافع،
همپذیری -که بر اساس مناسبات شهروندی و ملی شکل
بگیرد -نیست.

فردوس الفت

3

سطح پایین سواد و دانش
سطح سواد و دانش در افغانستان پایین است .آنهایی
که درسخوانده و تحصیلکرده هم هستند ،از دل
نظام آموزشی مبتنی بر قبیلهگرایی رس بر آوردهاند و
تجربۀ آموزشی که به سوی اتحاد و همدلی سوق بدهد
کمرت داشتهاند .بنا براین سطح پایین سواد و تحصیل
از یک طرف و تحصیل غیرمفید که از ایدیالوژی قومی
و قبیلهیی منشا گرفته است از طرف دیگر ،باعث شده
است تا جامعه به طرف اتحاد و وحدت حرکت نکند.
برداشتهای قرشیگرایانه و عوامانه از مذهب
برداشتها و درک ما از مذهب و دین نیز تا حدود
بسیاری سطحی ،جزمگرایانه و عامیانه است و کرثت و
«دیگری» را به سادگی منیپذیرد .مسالۀ شیعه و سنی،
مسالۀ سلفی و غیر سلفی ،مسایل خالفتخواهانه و
امارتخواهانه و برداشتهای مشابه دیگر که بر
انحصار حقیقت پا میفشارد ،باعث شده است که ما
میان اعضای جامعه به دالیل ایدیالوژیک خط بکشیم
و خودی و بیگانه ترسیم کنیم و نتوانیم با مذاهب و
برداشتهای دیگر همدل و همنوا باشیم.
وجود آگاهی مغشوش
آگاهی مغشوش و غلط ،بدتر از نبود آگاهی است.
آگاهی مغشوش ،تصویر نادرست و غلط و همراه با
سوءنیت و سوءتفاهم از دیگران در ذهنیت ما شکل
میدهد و ما میان خود و دیگری خطکشی میکنیم
و خود را الگوی متام خوبیها و دیگران را الگوی بدی
و ناکارگی میدانیم .آگاهی مغشوش از یک طرف فکر
میکند حق ما تلف شده است و از سوی دیگر باور
دارد که دیگران بیش از آنکه حقشان باشد ،تصاحب
و ترصف کردهاند .این غلط فهمی و آگاهی مغشوش،
ما را در ذهینت همدیگر ،اگر دشمن بار نیاورده باشد
دیگری و بیگانه بار آورده است.
نبود امنیت و ثبات سیاسی
ثبات و امنیت سیاسی پایدار باعث میشود مناسبات
فرهنگی ،اقتصادی و اجتامعی مناسبی شکل بگیرد
و مردم با رفتوآمد و نشستوبرخاست ،آگاهی
مغشوششان را به آگاهی درست ،تبدیل کنند و بتوانند
نسبت به همدیگر اعتامد داشته باشند .طوالنیترین
دورۀ ثبات سیاسی ما ظاهرا دورۀ محمدظاهرشاه

است .این دوره میتوانست برای ملت شدن و همدلی ما،
کارهای پایداری انجام بدهد ،اما حاکمیت با سیاستهای
قبیلهگرایانه ،بیاعتامدی و نارضایتیهای عمیقی خلق
کرد و مشکالت کشور را بیشرت ساخت.
توسعهنیافتگی و عقبماندگی
کشورهای توسعهیافته و پیشرفته مناسبات قبیلهیی و
سنتی را در حوزه معیشت و فرهنگ و اقتصاد و اجتامع
تغییر دادهاند .جوامع توسعهیافته بیشرت جوامع شهری
هستند که غالبا از راههای غیر از زمین و زراعت ،امرار
معاش میکنند .توسعه یافتگی باعث ایجاد رسمایه
میشود و رسمایه به ثبات وصلح نیاز دارد .این توسعه
نیافتگی که از یک طرف معلو ِل بیاتفاقی ماست از جانب
دیگر خودش به عنوان علت بیاتفاقی و پراکندگی ما نیز
عمل میکند.
نبود فرهنگ تحمل و مدارا
مدارا و تحمل یک فرهنگ و یک نوع ذهنیت است.
ما فرهنگ تحمل و مدارا نداریم .فرهنگ و ادبیات ما،
فرهنگ اعرتاض و قیام است .شجاعت و شمشیر در
ادبیات و نصاب آموزشی و تاریخ ما ،بیش از حد تبیلغ
و ترویج شده و ما را نابردبار و بیحوصله بار آورده است.
برای تحمل و پذیرفنت دیگران ما به شکیبایی و حوصله
نیاز داریم .فرهنگ جنگ و جبهه منیتواند دیگران را
بپذیرد و صلحآمیز زندگی کند .فرهنگ ما ،فرهنگ قیام
و عمل است .ما پیش از آنکه قانون و قاضی عمل کند،
دست به اقدام میزنیم .این قیامگرایی ،نیز مانع اتحاد و
همپذیری ما شده است.
وجود اقوام مختلف و قدرتمند
اقوام و قبایل مختلف در کشورهای که براساس مناسبات
شهروندی زندگی میکنند از زیبایی اجتامعی و فرهنگی
و از تنوع طبیعی مردم حکایت میکند ،اما اقوام و قبایل
متعدد ،در مناسبات و ساختارهای قبیلهیی ،اسباب
منازعه و پراکندگی شده است.
در برخی کشورها یک قوم ،اکرثیت کامل و قدرتمند
بوده و اقوام خرد و کوچک دیگر را خواسته و نخواسته
آرام کرده است ،اما در افغانستان اقوام بزرگ و مختلف
و متعددی وجود دارند که نارضایتی یکی یا تعدادی از
اینها ،سایر اقوام را نیز ناآرام میسازد و قدرت شورش و
تشنج دارد.

چشم اندازی بر موضوع صلح

صلح ،آرزو و آرمان دیرینۀ همه مردم است .افغانستان
در طول سالیان جنگ؛ حدیث دموکراسی ،آزادی واقعی،
امنیت ،پیرشفت و توسعه را از دیگران شنیده اما آتش
جنگ ،بین ما و پدیدههای مذکور سالها فاصله ایجاد کرده
است .پدیدههایی چون دموکراسی ،امنیت ،آزادی ،علم و
فناوری ،پیرشفت و توسعه در مزرعۀ صلح رشد میکنند نه
در میدان جنگ و خونریزی.
برای رسیدن به آزادی ،امنیت و توسعه یافتگی باید ابتدا به
صلح برسیم و برای رسیدن به صلح باید ریشههای جنگ
بررسی شوند .به عبارتی مسالۀ جنگ افغانستان باید
بصورت اساسی آسیبشناسی شود.
در مقالۀ زیر به چند نکتۀ اساسی در باب رسیدن به صلح
در افغانستان بهصورت فرشده اشاره خواهد شد.
اگر فرض شود که صلح فقط یک مسالۀ داخلی است به
خطا رفتهایم .پای چندین کشور همسایه از جمله ایران
و پاکستان و دو قدرت بزرگ یعنی امریکا و روسیه در
امر صلح افغانستان دخیل بوده و باید کشورهای مذکور
بهصورت جدی در مذاکرات شامل شوند.
دو همسایۀ جنوبی و غربی کشور همیشه چه از طریق
دامن زدن به آتش جنگ و چه استفاده از طریقههای
دیگر ،در صدد تأمین این منافع خود بودهاند .برای این
کشورها فرق چندانی ندارد که کی در افغانستان برای
شان بجنگد ،مهم اینست که کسی باشد تا منافعشان را
حفظ کند .هر کدام از این کشورها زمانی حامی بعضی

گروهها و امروز حامی طالب اند .از آنچه گفته شد ،به
نتیجه میرسیم که نقش دو کشور همسایه در هر دو مورد؛
هم تداوم جنگ در افغانستان و هم آمدن صلح منیتواند
کمرنگ باشد .بنابراین اگر طالب را به عنوان یک گروه
مستفل بشناسیم و مذاکره با این گروه را منتج به صلح
بدانیم ،به بیراهه میرویم .دولت افغانستان باید بکوشد
تا از طریق گفتگوهای مساملتآمیز و چارچوبهای
دییلوماتیک هر مشکلی را که با دو کشور همسایه دارد
حل کند تا این کشورها از مداخله در امور افغانستان و
تشویق جنگ در این کشور دست بردارند .هرچند این امر
مستلزم گفتگوهای زمانگیر و طوالنی است و شایسته بود
تا در زمان حاکمیت آقای کرزی این مسایل آسیبشناسی
و گفتگوهای مثمر و هدفمند از هامن زمان آغاز میشد.
در این شیوه ،دولت باید کارکشته ترین دیپلوماتها ،افراد
با نفوذ و غیروابسته به این دو کشور و علامی دین که بر
موضوعات دینی تسلط کامل داشته باشند را بگامرد تا
بتوانند در گفتگوها به نیتجه برسند .این روش میتواند
کمک شایانی در امر رسیدن به صلح در افغانستان
کرده و بعد از رسیدن به توافقات بنیادی و دایمی روی
اختالفات حل نشدۀ این کشورها با افغانستان ،تا حدی
دست این دو همسایه را از افغانستان کوتاه کند .چالش
دیگر ،وجود ضامنت اجرا است .هرگاه بین افغانستان و
یکی از این دو کشور ،چه ایران و چه پاکستان ،توافقاتی
هم انجام پذیرفته ،در زمینۀ اجرایی شدن و متعهد ماندن
این کشورها پای تعهداتشان هیچ ضامنت اجرایی

عملی روی دست نبوده و این دو همسایه به سادگی از
تعهداتشان طفره رفتهاند .افغانستان در گذشته هم با
کشورهای همسایه چندین مرتبه به میز مذاکره نشسته
و طرفین روی اختالفات گفتگو کردهاند ،اما نبود ضامنت
اجرا باعث شده که مشکل به صورت اساسی حل نشود.
امریکا به هر شکل ممکن میخواهد پای خود را از این
جنگ طوالنی بیرون بکشد ،اما دولت افغانستان باید از
فرصت استفاده کرده و دولت امربکا را متقاعد سازد که
تا زمان برقراری صلح پایدار ،از این بار شانی خالی نکند.
هامنظور که در ابتدا از نقش دو قدرت کالن یعنی امریکا
و روسیه در صلح افغانستان یادآور شدیم ،این دو قدرت
بزرگ میتوانند حامیان و ضامنت اجراهای خوبی برای
صلح افغانستان باشند ،البته در صورتیکه ایشان هم در
تعهدات شان نسبت به افغانستان صادق مبانند و بصورت
جدی قصد داشتته باشند تا افغانستان را در رسیدن به
صلح یاری کنند .بطور مثال ،دیده شد که امریکا بخاطر
منافع ملی و بیناملللی خود تا چه حد میتواند اهرم فشار
برای ایران باشد و ایران را وادار به متکین کند .در مورد
افغانستان هم اگر امریکا و روسیه حامیان جدی صلح در
افغانستان باشند باید از یک رسی فشارها کار گیرند تا
ایران و پاکستان را وادار به گفتگوهای واقعی و تعهدات
صادقانه و دایمی سازند تا روند صلح در افغانستان تقویت
شده و مردم ما به صلح پایدارتری دست یابند .در غیر آن،
بهرتین مدل صلحی که افغانستان شاید به آن برسد به
مثابۀ یک آتشبس موقت خواهد بود نه یک صلح پایدار.

چندی پیش بخش دیدبان پارملانی «نهاد مطالعات
زنان برای صلح» که از هشت سال پیش ،فعالیتها و
کارکردهای مجلس منایندگان را رصد میکند ،گزارش
ساالنۀ مشاهدات خویش را از ماه حوت  1398الی حوت
 1399به نرش رساند.
بر اساس این گزارش ،مجلس منایندگان در این سال،
81جلسۀ عمومی برگزار کرده که از میان آنها 26جلسه
مربوط به قانونگذاری9 ،جلسۀ استجوابی26 ،جلسۀ
استامعی1 ،جلسه افتتاحیه و 18جلسۀ عادی بوده است.
از میان 81جلسۀ دایر شده 61جلسه دارای نصاب الزم
بوده ،اما 20جلسه فاقد نصاب برگزار شده است و اکرث
جلسات ،بدون اینکه مطابق اصول وظایف داخلی،
منایندگان از آجندای جلسۀ بعدی اطالع پیدا کنند ،پایان
یافته است.
براساس این گزارش ،غیابت مکرر منایندگان از عوامل
اصلی کندی کار در عرصۀ قانونگذاری بوده و به رغم
اینکه در بسیاری جلسات ،نصاب الزم تکمیل نبوده ،از
ابزارهای انضباطی که در اصول وظایف داخلی پیشبینی
شده ،استفاده نشده است.
همچنان پایان یافنت جلسات استجوابی ،بدون اینکه
قناعت و یا عدم قناعت منایندگان روشن شود ،از نکات
دیگر مورد توجه گزارش بوده است.
در گزارش گفته شده که «عدم موجودیت معلومات ،ارایه
استجواب
نکردن اسناد موثق و دقیق در وقت استیضاح و
ِ
مسوولین و وزرا ،موجودیت معاملههای پنهانی در بین
شامری از اعضای مجلس و مسوولین و مبهم بودن نتایج
جلسات از چالشهای عمدۀ مجلس در بخش نظارت از
اعامل حکومت» است.
در سال  1399بعد از رخصتیهای تابستانی تنها
منایندگان 6والیت گزارش سفر خویش را به مجلس ارایه
کردند و 28والیت دیگر به مجلس گزارشی نیاوردهاند.
در این گزارش ،ایستادگی و استقامت مجلس منایندگان
در امر تصویب بودجه و اعامل تعدیالت مطابق خواست
مردم ،از نقاط قوت فعالیت وکال در سال جاری خوانده
شده است.
این تعدیالت شامل افزایش در معاش معلامن و مامورین
پایین رتبه ،حذف برنامۀ دسرتخوان ملی ،شامل ساخنت
پروژههای انکشافی بیشرت ،اصالحات در اصول نامۀ اجرای
بودجه ،کاهش در کدهای احتیاطی  91و  92و ایجاد
تغییرات در تشکیل ان تی ا َ و پاسخگو شدن کمیته ملی
تدارکات بوده است.
در عرصۀ قانونگذاری ،گزارش کمبود ظرفیت مسلکی،
مداخلۀ حکومت ،کامل نبودن نصاب در بسیاری جلسات
کمیسیونها و جلسات عمومی ،بیعالقی حکومت برای
تقویت حرفهیی پارملان ،گرفنت امتیاز و تقرر اقارب وکال
به پستهای دولتی ،موجودیت دیدگاه ایدیالوژیک و
چند شغلی بودن برخی از وکال و مرصوفیتهای شخصی
تعدادشان حتا در خارج از کشور ،از چالشهای عمدۀ این
بخش دانسته شده است.
در عرصۀ منایندگی از مردم ،مشاهدان نهاد مطالعات زنان
در این گزاش گفتهاند که مشاهده نکردهاند منایندگان
ملت با مردم جلسات استامعیه برگزار کرده باشند،
دستآوردها و چالشها را با آنها درمیان گذاشته باشند
و نظریات مردم را در تصامیم دخیل کرده باشند .به
گفتۀ این گزارش ،منایندگان به آسانی در دسرتس مردم
و موکالن خود قرار ندارند و دفاتر والیتی که در هنگام
انتخابات داشتند و این دفاتر میتوانست رابطۀ مردم و
وکیل را تامین کند ،معموال دیگر وجود ندارد .پاسخ نگفنت
به رسانهها از سوی منایندگان در بسیاری موارد نیز از
چالشهای این عرصه ذکر شده است.
از نظر حارضی منایندگان در مجلس ،به طور اوسط در
این سال53 ،درصد حارض و 48درصد غیرحارض بودهاند.
این رقم در سال قبلی 39درصد حارض و 61درصد غیر
حارض بوده است .از نظر منایندگان جدید و حضور در
دورههای قبلی64 ،درصد وکال جدید هستند و 36درصد
در دورههای قبلی نیز حضور داشتهاند .از لحاظ ترکیب
قومی ،در این دوره43.3 ،درصد پشتون24.8 ،درصد
تاجیک16.8 ،درصد هزاره8 ،درصد ازبک8 ،درصد
نورستانی8 ،درصدایامق و بقیه از سایر اقوام بودهاند.
از نظر سطح تحصیالت1.6 ،درصد دارای درجۀ دکتورا،
19درصد دارای تحصیالت ماسرتی60 ،درصد لیسانس،
6درصد فوق بکلوریا11 ،درصد بکلوریا و  0.4درصد
پایینتر از صنف دوازدهم بودهاند.
نهاد مطالعات زنان برای صلح از سال  2012به منظور
مترکز بر افزایش شمولیت و رهربی زنان در کوششهای
صلح و امنیت تاسیس شده و بخش دیدبان پارملانی ،از
هشت سال بدین سو ،به خاطر آگاهی مردم از عملکرد
پارملان و افزایش نظر مردم در تصامیم و باالرفنت سطح
شفافیت و پاسخگویی در مجلس منایندگان کار میکند.
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فرهنگ

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

پیشنهادتشکیل
ادارۀ ملی سیبرنتیک افغانستان
گل احمد یام
نویسنده و استاد دانشگاه

قسمت دوم و آخر
اشاره:
کمپیوتر ،دیجیتل و سیستمهای میکاترونیک و هوشمند
که در مجموع به نام سربنتیک و سیستمها یاد میشود؛
در جهان از نظر تیوری انکشاف منوده توسط انجینیران به
شکل ساختارهای با فنکشن یا کارکردهای مختلف هرروز
بیش از پیش زندگی برشیت را تحت پوشش قرار میدهد و
در نتیجه انسانها روشهای کهنه را پشت رس میگذارند
و روشهای جدید را توسعه میدهند.
هامهنگ با رشد علم و تکنالوژی سربنتیکی ،ذهن،
مهارتها ،تفکرات و تصامیم و کار انسانها و همچنین
عالیق شان با نظم و رسعت هرچه افزونرت فعالیت
میکند و دگرگونی را میپذیرد .این امر گاهی نوعی از
اغتشاش را در جریان زندگی و کار به وجود میآورد که
محصول ناسازگاری میان
ذهنیت و عینیت یا اندیشه و
واقعیتهای بیرون است که
همپای آن تغییر در احساس
و عواطف و اراده و نقشههای
زندگی انسانها رخ میدهد.
در این میان هر کشور
مطابق مقتضیات سیاسی،
اجتامعی،
اقتصادی،
امنیتی ،فرهنگی ،علمی و
تکنالوژی خود راههای حل را
در نهادهای مختلف به وجود
میآورد تا این ناهامهنگی را
رفع منایند.
رفع ناهامهنگی و ناسازگاری
به شیوههای مختلف انجام
میپذیرد که هرکدام چنانکه
گفتیم با یکی از نهادها مرتبط
است .در این سلسله یکی
هم تشکیل نهادهایی است
که تنظیم وسایل اطالعاتی
و ارتباطی و میکاترونیکی را
مورد توجه قرار میدهند .در
کشور ما اقدام در این بخش،
به صورت بنیادی ایجاب
تشکیل اداره ملی سربنتیک
افغانستان را میکند .این
اداره ،متام فعالیتهای سربنتیکی را به طور منظم زیر نظر
قرار میدهد و با روشهای مناسب و پذیرفته شده برای
انکشاف آن تالش میورزد تا به صورت بهینه از سربنتیک
برای توسعۀ کشور استفادۀ درخور صورت بگیرد.
وظایف گروههای دیپارمتنت تحلیل و مدلسازی
وظایف گروه معرفی و تاریخچۀ ادارۀ محلی و مدلسازی
الف-گروه معرفی و تاریخچه در بارۀ اینکه ابزارها و
سیستمها چه وقت ساخته شده است ،چند ورژن دارن
دارد ،توسط کی ساخته شده و دلیل ساخته شدن آن حل
کدام مشکل بوده؛ کار میکند.
ب -اولویت دادن برای تحلیل و ترشیح برنامهها و
سیستمها مطابق نیاز.
ج -ارتباط فعال با بخش ابزارشناسی
د -ارتباط برقرار کردن با بخش معرفی دستورها ،اجزا و
روش کار ابزارها و سیستمها.
وظایف گروه معرفی دستورها ،اجزا و روش کار ابزارها و
سیستمها
الف -تجزیۀ نرم افزارها از حیث شناسایی دستورها و
الگوریتمها ،عنارص و اجزا و رشح هر بخش مطابق فهم
عمومی و استفاده از آن یعنی رشح بر اساس فهم نوآموزان(
نه متخصصان)
ب -تجزیه و پارچه کردن سخت افزارها برای فهم آنها
جهت استفاده.
ج  -تجزیۀ سیستمهای میکاترونیکی و هوشمندی
د -معرفی ساختارها و کارکردهای ابزارها و سیستمها
مطابق فهم اشخاص غیر متخصص
هـ -استفاده از منت ،تصاویر ،فلم ،کارتونی ،گرافیک برای
ترشیح و توضیح

وظایف گروه معرفی کاربرد ،ساحۀ کاری ،مفاد و اهمیت
ابزارها و سیستمها
الف -اهمیت ابزارها و سیستمهای مشخص در زندگی
انسانها و محیط
ب -مفادی که به انسانها در تنظیم و توسعۀ فکر ،کار و
بیان میرساند.
ج -چگونگی استفاده از ابزارها و سیستمهای کمپیوتری
در ساحات مشخص .ساحت به ترتیب میتواند اینها
باشد( :نویسندگی /تحقیق ،البراتوارها و ساحات تحقیق/
تحصیالت و تدریس /طب و خدمات صحی /محیط زیست/
انجینیری ساختامن و صنعت /زراعت /تجارت /محاسبه/
مالی و)....
د -کاربرد ابزارهای و سیستمها
دستورها برای کاربرد براساس مراحل /دستورها برای
کاربرد بر اساس استفاده از مواد /دستورها برای کاربرد
جهت تحلیل /دستورها برای کاربرد جهت گرفنت نتیجه
دیپارمتنت خدمات کاربرد شناسی سربنتیک و سیستمها
ساختار و نیروهای کاری

این نوع مطرح میکند:
کار موسسه چیست؟ /موسسه از استفادۀ کمپیوتری چه
هدف دارد؟ /توسعۀ کیفی در نظر است؟ /توسعۀ کمی در
نظر است؟ /تنظیم کارهای موجود؟ و....
ب) داشتههای اداره ملی سربنتیک را بررسی میکند
و از میان آن امکانات برای پاسخگویی به درخواست
موسسات درخواستدهنده بستههای پیشنهادی مشخص
را میسازد.
ج) در این بخش ،بستههای پیشنهادی شامل مواد ذیل
تهیه میگردد:
 یک یا چند برنامۀ نرم افزار و سیستمهای هوشمند و خودمختار( رباتیک)
 آموزش یک مدیر یا یک تیم برای پیشربد اهداف موسسهدر خواستدهنده در بخش کمپیوتر
 همکاری در تهیۀ پالن پیاده سازی کمپیوتر و انکشاف آندر موسسۀ برای موسسۀ درخواست دهنده.
 همکاری در تنظیم امور اطالعرسانی و کتابخانه و ادارهآمادگی برای استفادۀ موثر از روشهای کمپیوتری در کنار

کاربردشناسی علمی است که از کاربرد کمپیوتر در یکی
از عرصههای مشخص بحث میمناید .ادارۀ کابردشناسی
با درنظرداشت این تعریف سه نیروی کاری را باهم مرتبط
میسازد .این نیروها به ترتیب ذیل فعالیتها را در ارتباط
کمپیوتر هامهنگ میسازد:
الف) نیروی کاری نخست  :مرجعی که میخواهد از
کمپیوتر برای انکشاف رشتۀ مورد نظر خود استفاده کند
با مراجعه به بخش ارتباط با ادارات و اشخاص اداره ملی،
تصمیم خود را برای کمپیوتری کردن رشتۀ مورد نظر خود
اعالم میدارد.
ب) نیروی کاری دوم :ادارۀ بخش تحلیل و بررسی
درخواست مرجع الف است که برای پاسخگویی با آن
بستههای پیشنهادی مشخص را تهیه میکند.
ج) نیروی کاری سوم :بخش تطبیق بستههای پیشنهادی
مشخص برای مرجع الف میباشد.
وظایف گروههای دیپارمتنت خدمات کاربرد شناسی
وظایف گروه تطبیق بستههای مشخص پیشنهادی اداره
ملی سربنتیک
الف) بررسی ادارات درخواستدهنده
ب) بررسی امکانات موجود در اداره ملی سربنتیک در
پیوند با درخواست مراجع مختلف
ج) تربیۀ مدیر بخش کمپیوتر یا تیم کمپیوترکاران در ادارۀ
درخواستدهنده
د) همکاری با مدیر کمپیوتر و تیم کمپیوتر کاران در ساحۀ
کار شان
وظایف گروه تحلیل و بررسی مطالبات ادارات و اشخاص
درخواستدهنده
الف) بررسی خصوصیات کاری مرجع پیشنهاددهنده
برای اینکه نوع کار معلوم شود تا توسط کمپیوتر توسعه
پیدا کند این بخش ،چک لست تهیه میکند و سواالتی از

روشهای موجود.
وظایف گروه ارتباط با ادارات اشخاص درخواستدهنده
الف) شناخت تحلیلی از ادارات براساس ماهیت کارشان
ادارات حکومتی
ادارات امنیتی و دفاعی /ادارات سیاسی /ادارات
مالی ،اقتصادی ،تولیدی ،زراعتی و معادن /ادارت امور
اجتامعی ،زنان ،طبی ،خدمات صحی و ورزش /ادارات
تفتیش و کنرتول و حسابداری /ادارات تحقیقاتی و
تحصیلی /ادارات معارف ،هرن ،قضا و حارنوالی و....
ادارات غیر حکومتی و شخصی
ادارات حقوق برشی و عدالتخواهانه /انجوها /رشکتهای
تجارتی ،صنعتی ،معادن ،زراعت ،ساختامن و انجینیری
و لوژستیک
ب) جمعآوری اطالعات از وضعیت کمپیوتر در هر
دیپارمتنت
ج) جلوگیری از استفادۀ غیر اقتصادی و غیر موجه از
کمپیوتر
د) جمعآوری مطالبات ادارات برا ی تنظیم و انکشاف
کمپیوتر براساس فورم درخواستی
موخره
ادارۀ سربنیتک به نظم فعال رضورت دارد .این نظم از
طریق ارتباط فعال با مراکز مختلف سربنتیکی و ارتباط
معکوس آن با اداره ملی سربنتیک افغانستان ،امکانپذیر
میگردد.
اداره ملی سربنتیک افغانستان ،از طریق شاخههای اصلی
خود به رهربی ،مدیریت و تنظیم سربنتیک در افغانستان
میپردازد تا بتوان روش سربنتیکی را در کنار سایر روشها
برای ایجاد نظم اجتامعی جدید و انکشاف جامعه و افراد
مساعد ساخت.

مرگمن
فروغفرخزاد

مرگ من روزی فرا خواهد رسید
در بهاری روشن از امواج نور
در زمستانی غبارآلود و دور
یا خزانی خالی از فریاد و شور
مرگ من روزی فرا خواهد رسید
روزی از این تلخ و شیرین روزها
روز پوچی همچو روزان دگر
سایهیی ز امروزها  ،دیروزها
دیدگانم همچو داالنهای تار
گونههایم همچو مرمرهای رسد
ناگهان خوابی مرا خواهد ربود
من تهی خواهم شد از فریاد درد
میخزند آرام روی دفرتم
دستهایم فارغ از افسون شعر
یاد میآرم که در دستان من
روزگاری شعله میزد خون شعر
خاک میخواند مرا هر دم به خویش
میرسند از ره که در خاکم نهند
آه شاید عاشقانم نیمه شب
گل به روی گور غمناکم نهند
بعد من ناگه به یکسو میروند
پردههای تیر ٔه دنیای من
چشمهای ناشناسی میخزند
روی کاغذها و دفرتهای من
در اتاق کوچکم پا مینهد
بعد من  ،با یاد من بیگانهیی
در بر آیینه میماند به جای
تار مویی ،نقش دستی ،شانهیی
میرهم از خویش و میمانم ز خویش
هر چه بر جا مانده ویران میشود
روح من چون بادبان قایقی
در افقها دور و پنهان میشود
میشتابند از پی هم بیشکیب
روزها و هفتهها و ماهها
چشم تو در انتظار نامهیی
خیره میماند به چشم راهها
لیک دیگر پیکر رسد مرا
ِ
خاک دامنگیر خاک
می فشارد
بی تو دور از رضبههای قلب تو
قلب من میپوسد آنجا زیر خاک
بعدها نام مرا باران و باد
نرم میشویند از رخسار سنگ
گور من گمنام میماند به راه
فارغ از افسانههای نام و ننگ

فروغزمان فرخزاد؛ (تولد جدی ۳۱۳۱
–درگذشت  ۴۲دلو  )۵۴۳۱معروف به
فروغ فرخزاد است.
فروغ ،شاعر نامدار معارص فارسیزبان و
اهل ایران است.
وی پنج دفرت شعر منترش کرد که از
منونههای شایان شعر معارص فارسی
اند.
وی در  ۲۳سالگی بر اثر واژگونشدن
موترش درگذشت.
دردی نه دوا پذیر دارد...
***
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حقوق پناهندگان در نظام
بیناملللی حقوق برش
اسدالله پژمان
کارشناس حقوق برش

شمیم فروتن
گزارشگر

در ساختامن دومنزلهیی که داخل ا ٓن
دعواهای همیشگی جریان داشت ،مدتی
است که سکوتی مرگ بار غوغا میکند.
خانوادهیی که ۲۵سال را در همینجا سپری
کرده بودند ،بنا به روایت همسایهها ،با کوشش
بزرگان همین محل و به کمک وکیل گذرشان
مجبور به ترک خانه و کاشان ٔهشان شدهاند.
پرس بزرگ این خانواده به جرم قاچاق مواد
مخدر در زندان پلچرخی به رس میبرد .به
قول همسایهها هر یک از اعضای این خانواده
به نحوی دچار چالشهای تربیتی و جرمی
هستند؛ اما یکی از دردا ٓورترین موارد که
سبب شد من ماجرایش دنبال کنم ،قصههای
باورنکردنی در بار ٔه پرس کوچک این خانواده
بود که بعد از پرسوجوی متواتر در چند روز
بالخره توانستم او را در گوشه دکان مرتوکی
مالقات کنم .پرس مشغول خیاطی کردن بود.
نسیم (نام مستعار) که هیچ خاطره خوبی از
روزگاران گذشتهاش ندارد ،تا صنف پنجم
مکتب درس خوانده و در سن خیلی کم در یک
خانواد ٔه شلوغ که هیچگاه خالی از جنگ و
دعوا نبوده ،بهخاطر بی توجهی پدر و مادرش،
برای به دست ا ٓوردن پول مرتکب اعامل
ناشایست ٔه شده است.
نسیم میگوید:
«با ا ٓنکه از صنف اول و دوم مکتب چیزی به خاطر
ندارم؛ اما در صنف سوم و چهارم که نه کاالی مناسب
داشتم و نه قرطاسیه مناسب ،همیشه مورد رسزنش
استادان قرار میگرفتم و در ضمن اینکه کسی از
من خوشش منیا ٓمد ،هم صنفیهایم از من دوری
میکردند.
بهخاطر که خودم فکر میکردم شاید ا ٓدمی خوشا ٓیند
نیستم ،یک گوشه تنها را برای خود انتخاب کرده و در
الک خودم پنهان میشدم».
به گفته نسیم خانوادهاش به مشکل اقتصادی دچار
نبوده؛ اما او که بارها و بارها به خاطر خواسنت پنج
افغانی مورد لتوکوب قرار گرفته است ،دیگر جريات
نتوانسته از پدرش پول مطالبه کند.
نسیم میگوید:
«اگر پرس فقیر باشی و پدرت پول نداشته باشد ،شاید
ندادن پول از طرف پدر تفاوتی نداشته باشد؛ اما وقتی
میبینی پدرت کار میکند ،پول هم هست و پدرت
حریصانه فقط کوشش دارد رپه رپه پولهایش را به
روز مبادایش پنهان کند ،هیچ چیز برایت قابل درک
نیست و ناخودا ٓگاه مجبور میشوی یا دزدی کنی یا
کاری که از او بتوانی درآمد پولی داشته باشی».
به باور جامعهشناسان که کودکان تا یک سن و سالی
مشخصی به مراقبت جدی خانواده نیازمند هستند،
بر عکس نسیم هیچگاهی مورد توجه خانوادهاش قرار
نگرفته و اینکه او به حیث یک فرد ناسامل در اجتامع
عرض وجود کرده ،بیشرت خانوادهاش در این ارتباط
مقرص است.
نسیم میگوید:
«با جیبهای خالی که همیشه به مکتب میرفتم
برایم رنجا ٓور بود؛ وقتی میدیدم همسنوساالنم از
طرف خانواد ٔهشان حامیت شده به همه نیازهایشان
رسیدگی میشود و کسی در کنارم نیست ،بهخاطر
رفع نیازهای خودم ،خود دست بهکار شدم.
شبها جیبهای پدرم را تعقیب کرده ،به محض
خوابیدن پدرم ،از وسط پولهایش یکی آنها را بر
میداشتم و خرج و مخارج روزان ٔه مکتبم میکردم.
چند وقت همین کارم ادامه پیدا کرد و کسی هم
متوجه نشد؛ اما بعد از چند هفته ،در خانه رسو صدای
وحشتناک بلند شد و پدرم ،مادرم را دزد گرفته و در
حد مرگ زیر مشت و لگد گرفت.
بعد از هامن ماجرا که برای مدتی از جیبهای پدر
محروم شده بودم ،دنبال راه و چار ٔه دیگری بهخاطر
به دست ا ٓوردن پول میگشتم؛ تا بالخره روزی با
وسوسه و با ترس ا ٓهسته ا ٓهسته از دیوارهای همسایه
که درواز ٔهشان قفل بود باال رفته ،از دریچه ا ٓشپز خانه
وارد خان ٔهشان شدم.
با دست پاچگی و ترس که متام املاریها را زیر و
رو کردم ،چیزی گیرم نیامد؛ اما وقتی بیرون شدن از
خانه ،متوجه دستکولی شدم که در دهلیز ا ٓویزان بود.
من که پولهای آن را کشیده میخواستم فرار کنم ،به

بسیار رسافگندگی به دست مرد همسایه گرفتار شدم.
او که بیرحامنه چند سیلی محکمی در رس و صورتم
خوابانده بود ،مرا به قسمی مجرم به دست پدرم تسلیم
کرد.
پیش چشامن پدرم را که خون گرفته بود و از عصبانیت
منیتوانست خودش را کنرتول کند ،مرا با یک
ریسامن ضخیمی به درخت انجیر که در وسط حولی
ما قرار داشته ،بسته کرده تا حد توان ،مورد لتوکوب
قرار داد.
مادرم که تازه متوجه شده بود ،مقرص لتوکوب خودش
من بودهام ،بیرحامنه با دادوبیداد برای پدرم هشدار
میداد :خوب بزنیش ،حقش است ،زنده منانیش ،ای
بدبخت کت یک خاشه قدش ماره ده بین همسایهها
بی ا ٓبرو کرده ،بزنیش!
پدرم بیوقفه مرا شکنجه میکرد و با تأسف به مادرم
میگفت :ای چه حال و روز اس ،اوالدای مره چه خدا
زده ،یکیش دزد ،یکیش چرسی ،یکیش ایالگشت.
اوالدای مردمه ببی اوالدای مره ببی ،تف به این
قسمت».
نسیم بعد از هامن روز که از مکتب رفنت محروم شد؛
تقریبا از شکنجهها و زجرهای پدر نجات یافته در
نانوایی نزدیک خانهشان به حیث شاگرد مشغول به
کار میشود.
در رشوع که کار نسیم فقط پاک کاری و جاروب کردن
دکان میباشد ،در هفته فقط پنجاه افغانی بهدست
ا ٓورده و هامن پنجاه افغانی را به مادرش میدهد.
فقر جنسی اما در هیچ جای دنیا به حد جامعه سنتی
ما بیداد منیکند.
حتی این پدید ٔه نا بههنجار که سبب میشود از
کودکان نیز به حیث بردههای جنسی سواستفاده
شود .نسیم در این ارتباط هدف قرار گرفته ،مورد
عقدهگشایی این چنین اشخاص قرار میگیرد.
نسیم از روزگاران سیاه که از او استفاده جنسی شده
میگوید:
«بعد از یک ماه که کم کم کارهای نانوایی را یاد گرفته
بودم ،قرار شد شبها نیز در نانوایی مبانم ،مه که
خوردترین بچه در بین دگه بچهها بودم ،در شبهای
اول در ضمن اینکه از حرفهای کاغذ پیچی برایم
میگفتند« ،پان» کشیدنه نیز یادم دادند و بعد از
سپری شدن چند شب با رد و بدل کردن حرفهای
رکیک همینکه به نکات ضعف من پی بردند ،بعد از
خاموش شدن چراغها از من خواستههای نامرشوع
میکردند.
من که در رشوع فقط پول پیش چشمهایم را گرفته
بود ،چندین بار به این کار تن داده ،پولی را پسانداز
کردم.
به مرور زمان که به این کار شدیدا ً عادت گرفته بودم،
جدا از بچههای نانوایی ،به خواستههای مردان زیادی
تن داده ،اکرثیت اوقاتم را پیش این و ا ٓن سپری
میکردم ،تا اینکه بوی گند این ماجرا به فضا پراکنده
شد و با خرب شدن اهالی منطقه ،فاجعه بزرگی راه

افتاد و با بلند شدن انگشت انتقاد مردم بیشرت از
هر زمانی به سوی خانواده ما ،مجبور به ترک خانه و
کاشانه شده و در منطقه دور افتاد ٔه که کسی از ما
شناختی ندارد ،کوچ کردیم».
نسیم میافزاید« :با ا ٓنکه مدت زمانی زیادی میشود
که از این اعامل کامال دوری کردهام؛ اما بازهم از
لحاظ روحی و روانی اصال وضعیت مناسب ندارم».
روانشناس زکریا بارکزی؛ کیفیت تربیت سامل فرزندان
را نسبت کمیت آنها ترجیح داده میافزاید:
«افراد که خالف مسیر رفتارهای اجتامع گام
میگذارند ،نه اجتامع آنها را قبول میکند و نه از
لحاظ شخصیتی آنها برای خودشان قابل قبول
هستند.
اگر فرد یا کودکی به تن فروشی رو میا ٓورد عوامل
مختلفی وجود دارد که این زمینه را برای او مساعد
ساخته و از ا ٓن جمله جربهای ساختاری جامعه،
جربهای ساختاری خانواده ،کارکردهای اطرافیان،
عدم قاعده درست تربیتی ،عقدههای دوران کودکی
تنبه افراطی در خانواد و استفاده از مواد مخدر در این
زمینه بیشرت مورد بحث میباشد».
داکرت بارکزی پیامدهای نا بههنجار این معضل
اجتامعی را به دو کتهگوری ( پیامدهای ناگوار برای
خود فرد و پیامدهای ناگوار برای اجتامع) تقسیمبندی
کرده میافزاید:
«یک :افرادی که به تن فروشی رو میا ٓورد کرکرت فردی
وی ناسازگار و مشکلزا بوده ،یک شخصیت نارسا
دارند و در ا ٓینده ا ٓسیبهای بزرگی را از لحاظ روحی_
روانی برای این فرد به دنبال خواهد داشت.
دوم:ی فرد مذکور با ا ٓسیبهای که متقبل شده در پی
جربان این مساله دنبال یک عقدهگشایی در اجتامع
میباشند که از این عملکرد وی اجتامع و فرهنگ را
شدیدا ً مترضر میكند».
داکرت بارکزی راه جلوگیری از این نا بههنجاری
اجتامعی را در سه کتهگوری مورد بحت قرار میدهد
و میگوید:
«در جامعهیی که ما زندهگی میکنیم برای تربیت
فرزندان ما این سه قاعد ٔه تربیتی حتمی و رضوری
است.
 -۱دوران ابتدایی کودک؛ در این دوره نظارت بیشرت
مورد بحث بوده و ما در قبال کودک خود مکلف
هستیم که از کارکردهای آنها نظارت کرده به آنها
ثابت کنیم که او عزیزترین فرد زندگی ما هست.
 -۲در مرحله دوم که کودک ما به یک سن مشخص
میرسد ما از نظارت کردن او دوری کرده؛ اما
کارکردهای او را کنرتول میکنیم .مثال :چه تایم به
خانه بر میگردد ،چه کارهایی انجام میدهد ،دوستان
اوکیستند و از این قبیل کنرتولها.
 -۳مرحله سوم که نوجوانی و جوانی است اگر در دو
مرحله قبلی کامال موفقانه عمل کرده باشیم ،در این
مرحله جوان ما خودش رفتارهایش را نظارت و کنرتول
کرده ،فقط به مشورههای ما نیازمند میباشد».

بند سوم ،پناهندگی از طریق ورود غیر قانونی
ورود غیرقانونـی در واقـع نقـض حاکمیـت رسزمینـی یـک دولـت
محسـوب م یشـود .افـراد و گروههـا بـه هـدف پناهندگـی وارد
کشـورهای مهاجرپذیـر م یشـوند .گاهی کشـورها در مـوارد خاص
ورود افـراد آسـی بپذیر را در حـاالت اضطـرار مامنعـت من یکننـد و
دوسـی ههای آنهـا را بررسـی م یمناینـد .ماننـد قضیـه جن گهـای
سـوریه و رسازیرشـدن مهاجـران در اروپـا و یـا سـایر مـوارد کـه قبال
رخ داده اسـت.
اغلـب ورودهـای غیـر قانونـی از طریـق قاچـاق صـورت م یگیـرد.
وقتـی در ایـن زمینـه بحـث قاچـاق بـه میـان م یآیـد بایـد میـان
قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران تفکیـک قایـل شـد« .قاچـاق
انسـان و قاچـاق مهاجـران دو اصطلاح متفـاوت اسـت .قاچـاق
انسـان کـه در پروتـکل پالرمو شـاخص ههایی برای آن تعریف شـده،
دارای ابعـاد گسترده و اهـداف مشـخص اسـت .در قاچـاق انسـان،
اغفـال منـودن فـرد قربانـی ،اسـتثامر و اهـداف بـرای اسـتفاده
ابـزاری از فـرد قاچـاق شـده موجود اسـت ،اما طی سـالهای اخیر،
مهاجـران زیـادی از طریـق قاچاق به کشـورهای دیگـر انتقال داده
م یشـوند کـه در ایـن نوع انتقـال ،رضایت فرد مهاجـر وجود دارد».
پروتـکل سـازمان ملـل علیـه قاچـاق مهاجـران از طریـق زمیـن،
دریـا و هـوا مقـرر مـیدارد کـه قاچـاق مهاجـران عبـارت اسـت از «
تحصیـل مـال ،یـا هـر منفعـت مـادی دیگـر بـه طـور مسـتقیم یـا
غیـر مسـتقیم از ورود غیـر قانونـی فـرد بـه کشـور عضـوی کـه فرد
تبعـه یـا مقیـم دایمـی آن نیسـت ».پـس در اینجـا مجـرم در قبـال
منافـع مـادی خـود بـه فرد کمـک م یکند کـه به طور غیـر قانونی
از کشـوری بـه کشـور دیگـر مهاجـرت کنـد .قاچـاق انسـان بـه هر
منظـوری کـه صـورت گیـرد ،بـه لحـاظ قانـون بی ناملللـی ممنوع
بـوده و جـرم تلقـی م یشـود .مهاجرانـی کـه بـه کشـورهای غیـر
تبعـه قاچـاق م یشـوند ،اکثرا پـس از ورود تقاضـای پناهندگـی
م یکننـد .قابـل یـادآوری اسـت کـه قاچـاق مهاجـران در قانـون
افغانسـتان جرمانـگاری شـده اسـت .بـر اسـاس قانـون قاچـاق
انسـان و قاچـاق مهاجـران کـه در سـال 1395خورشـیدی تعدیل و
نافـذ گردیـده ،قاچـاق مهاجران جرمانگاری شـده اسـت .بر اسـاس
بنـد یـک مـاده چهـاردم ایـن قانـون« ،شـخصی کـه مرتکـب جـرم
قاچـاق مهاجـران گـردد ،حسـب احوال بـه حبس متوسـط بیش از
سـال محکـوم م یگـردد».
بند چهارم ،پناهندگی از طریق کشور ثالث
مه متریـن بحثـی کـه در پناهندگـی مطـرح اسـت« ،تـرس موجـه
از آزار» اسـت .ایـن تـرس موجـه از آزار سـبب م یگـردد شـخص
کشـور مبـدا را تـرک منـوده و در کشـور ثالـث قـرار گیـرد .در واقـع
اینجاسـت کـه پناهجـو بـه دلیـل تـرس موجـه از آزار کشـور خود را
تـرک منـوده و در کشـور ثالـث مسـکن گزیـده اسـت و درخواسـت
پناهندگـی م یدهـد .در بنـد دوم مـاده اول کنوانسـیون مربوط به
امـور پناهنـدگان ترصیـح شـده کـه شـخصی بـه علت تـرس موجه
از اینکـه بـه علـل مربـوط بـه نـژاد ،مذهـب ،یـا ملیـت یـا عضویـت
در بعضـی گروههـای اجتامعـی یـا داشتن عقایـد سیاسـی تحـت
شـکنجه قـرار گیـرد .در خارج از کشـور محل سـکونت عـادی خود
بـه رس م یبـرد و من یتوانـد و یـا بـه علت تـرس مذکـور من یخواهد
خـود را تحـت حامیـت آن کشـور قـرار دهد.
تأکیـد کمیسـاریا بـر اینکه تـرس پناهجـو از مورد آزار قـرار گرفنت،
بایـد انگیـزه اولیـه تـرک کشـور باشـد .در واقـع متـام دالیـل دیگـر،
فـرار را بـا تعریـف پناهنـده ب یارتبـاط م یسـازد .ایـن حقیقـت که
فـرد پیـش از تـرک کشـور مبـدا در معـرض آزار یـا تهدید مسـتقیم
بـه آزار قـرار داشـته ،قرینـه مهـم بـر خطر آزار اسـت.
بند پنجم ،حامیت حقوق برشدوستانه از پناهندگان
نوعـی از پناهندگـی کـه ب هنـام حامیت برشدوسـتانه یـاد م یگردد
در برخـی کشـورها از جملـه کانـادا مرسـوم اسـت .حامیـت
برشدوسـتانه بـه ایـن معناسـت کـه شـخص پناهجـو دعـوای
پناهندگ یشـان نتوانـد قناع تبخـش باشـد و رشایـط کنوانسـیون
حقـوق پناهنـدگان را دارا نباشـد ،امـا بـه لحـاظ رشایـط دشـوار
زندگـی در کشـور اصلـی پناهجـو ،اقامـت دایمـی یـا موقـت بـرای
شـخص م یدهـد .حامیـت حقـوق برشدوسـتانه اکثرا در حـاالت
جنـگ و اضطـرار اطلاق م یگـردد .در صورتـی کـه پناهجویـان
بـه دلیـل جنـگ آواره شـده باشـند الـی ختـم جنـگ تحـت
حامیـت برشدوسـتانه قـرار خواهنـد گرفـت .در صورت یکـه مناطق
جنـگزده بـه حالـت اولـی و عـادی برگشـت ،دیگـر حامی تهـای
برشدوسـتانه ختـم م یگـردد و پناهجویـان مکلـف بـه بازگشـت به
وطـن خوی شانـد .حامی تهـای برشدوسـتانه یـک امـر اسـتثنایی
اسـت و در اکثر مـوارد بـه خاطر اطفـال پناهجو والدی نشـان مورد
حامیـت برشدوسـتانه قـرار م یگیرنـد .در ایـن صورت معلوم اسـت
کـه شـخص رشایـط پناهندگـی را نـدارد ،امـا بـه دلیـل رسنوشـت
کودکشـان حامیـت م یگـردد« .بنابرایـن ،اگـر شـخصی قبال وارد
کانـادا شـده اسـت و در حال حارض بـا رشایط ویژهیی مواجه اسـت
و تصـور م یکنـد کـه تـرک ایـن کشـور وی را دچـار گرفتاریهـای
غیـر معمـول ،ن ابجـا و نامناسـب خواهـد سـاخت ،م یتوانـد بـا
توسـل بـه اصل «دالیـل برشدوسـتانه و دلسـوزانه» از اداره مهاجرت
تقاضـای اقامـت دایـم منایـد.
منابع:
 ناظمـی ،نازآفریـن ( )1395قاچـاق انسـان و نقـض حقـوق بشردر آیینـه اسـناد بی ناملللـی و منطق هیـی ،تهـران ،نرش خرسـندی،
چـاپ اول ،ص21 .
 -ناظمی ،هامن اثر .ص21
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آیا رعایت توصیههای دوستان بیخطر است؟
مردم دوستان خود را تشویق میکنند خطراتی را
بپذیرند که خود از آن اجتناب میکنند
ترجمه :زهرا بهرهمندی
نویسنده* :پرفیرس اوا کروکو
ریچل گرین از مجموعه تلویزیونی فرندز هرگز پیشـخدمت بودن را دوسـت نداشـت و
وقتـی بـه او گفتنـد دوبـاره آمـوزش حرفهیـی را بگذراند ،به سـطح جدیـدی از ناامیدی
رسـید .مدیـر او بـا مهربانـی بـه او پیشـنهاد داد تفـاوت بیـن قهـوه معمولـی و بـدون
کافییـن را برایـش ترشیـح کنـد ،جـای گذاشتن پتنوسهـای اسـتفاده شـده را بـه او
نشـان داد (او به اشـتباه فکر میکرد «جای پتنوس» نام یک کلپ شـبانه اسـت) ،و به
او پیشـنهاد کـرد کـه از شـکار کـردن عنکبوتهـا در گیالسهای قهوه دسـت بـردارد و
آنهـا را رهـا کنـد ،اما این حامیـت خوب و هدفمند مدیر فقط باعث شـد تا ریچل پیش
دوسـتانش شـکایت کنـد .خوشـبختانه جویـی و چندلـر رسیعا مشـوره دادنـد .مردان
جـوان بـه ریچـل گفتنـد که خطر کنـد ،اجازه تردید در مورد شـغلش را به خـود بدهد و
در نهایـت به او انگیزه خوبی برای جسـتجوی فرصتهای شـغلی جدیـد و بهرت دادند.
در عـرض چنـد دقیقـه ،آنها ریچـل را ترغیب کردند که کاری را که دوسـت نـدارد ،ترک
کنـد .او هـم علیرغم نداشتن منبع درآمد یا پیشـنهاد برای وظیفهیـی دیگر ،به حرف
آنهـا گـوش کرد .بدون شـک یک تصمیـم مخاطرهآمیز بود .جالب اینجاسـت که وقتی
ریچل بعدا پرسـید که چرا چندلر هنوز در کاری که از آن نفرت دارد ،گیر کرده ،پاسـخ
او سـاده (و حقیقتا ریاکارانه) بود :او میترسـید که آن وظیفه را ترک کند .این قسـمت
از رسیـال  Friendsهـر چنـد کمـدی بـود ،یـک واقعیت مهـم در مـورد تصمیمگیری را
بـه ما نشـان میدهد :انتخابهای شـخصی ما به طور سیسـتامتیک بـا انتخابهایی
کـه بـرای دیگـران میکنیـم و توصیههایـی کـه بـه دوسـتان خـود میکنیـم ،متفـاوت
است.
انتخابهای مختلف برای خود و دیگران
تفاوت در تصمیمگیری برای خود و دیگران فقط بر اسـاس شـواهد نقلشـده یا تخیل
فعال نویسـندگان فلمنامه نیسـت .مطالعات روانشـناختی نشـان میدهد که افراد به
طـور مکـرر دوسـتان خـود را به پذیرفتن خطراتی تشـویق میکنند که خـود معموال از
آن اجتنـاب میکننـد .گرایش به تشـویق دیگـران در انجام کارهـای پرخطر ،تعجبآور
اسـت .چـرا مـا توصیههایـی به دیگـران میکنیم که خودمـان ان را دنبـال منیکنیم؟
چندیـن دلیل قابل تصور اسـت:
• انگیزههای پنهانی معروف به دوست بد
ایـن احتمال وجـود دارد کـه افـراد بـرای دسـتیابی بـه منافع شـخصی خود سـعی در
گمـراه کردن یکدیگر داشـته باشـند .بیایید در مثال رسیـال  Friendsیک تجدید نظر
کنیـم :آیـا جویـی ،بازیگـر تـازهکار و سـتاره کجخلـق رسیـال تلویزیونی ،مخفیانـه آرزو
داشـت شکسـت ریچـل را ببینـد؟ آیـا چندلـر امیـدوار بـود کـه بتوانـد وظیفـه ریچل را
در کافـی شـاپ بـدزدد؟ انگیزههـای پنهانـی محتمـل هسـتند .اگرچـه کار چندلـر به
عنـوان «کارمنـد دون پایـه» مطمینـا چنگـی بـه دل منیزند ،اما جای سـوال اسـت که
آیـا ترجیـح میدهـد بـرای امـرار معـاش قهـوه بریـزد و میزهـا را پـاک کند .پس بـا این
اوصـاف ،اگـر بـه دوسـتان خود مشـکوک هسـتید که مکـررا و عمدا به شما مشـوره بد
میدهنـد ،شـاید بخواهیـد در روابـط خـود بـا آنـان تجدید نظـر کنید.
• تواناییهای مختلف معروف به دوست ناالیق
احتمال دیگـر ایـن اسـت کـه مـردم متوجـه تفـاوت در تواناییهـای خـود و دیگـران
میشـوند .آیـا آنهـا معتقدنـد خودشـان توانایی کمتری در پذیرفتن خطر دارنـد؟ اگر
اینطـور باشـد بـه ایـن معنـا اسـت کـه آن فرد عـزت نفـس کمـی دارد .در مثال مـا ،اگر
جـوی و چندلـر معتقـد بودنـد کـه ریچـل از اسـتعدادهای باالتـری بـرای رویارویـی بـا
چالشهـا برخـوردار اسـت ،و خـود آنها فاقد توانایی الزم هسـتند ،ریچـل به عنوان یک
عـروس فـراری نازدانـه ،کـه تجربهیی بـه جز «رهرب تشـویقکنندگان» در خلص سـوانح
خـود نـدارد ،مسـلام فرصتهـای خوبی بـرای یافتن وظیفه نداشـت.
• اطالعات نادرست معروف به دوست نادان
هنـگام مشـاوره دادن بـه دیگـران ،ایـن امـکان وجـود دارد کـه افـراد اطالعـات ناقصی
در مـورد خطـرات موجـود داشـته باشـند و برخـی از عوامـل موثـر در نتیجـه را نادیـده
بگیرنـد .ایـن امـکان وجـود داشـت که جـوی و چندلر در واقـع از رقابت زیـاد در بخش
وظیفـه مـورد نظـر ریچـل (صنعـت مـد) آگاهـی نداشـته باشـند؟ اطالعـات غلـط در
حقیقت میتواند مشکلسـاز باشـد و افراد الزم اسـت حقایق موجود را پیش از مشـوره
بـا دوستانشـان ،بـا آنهـا در میـان بگذارند .از طرف دیگـر ،آیا هدف از مشـورت در واقع
جلـب نظـرات افـرادی بـا دیدگاههـای مختلـف و دانش متفاوت نیسـت؟
• فاصله روانشناختی معروف به دوست غیرهمفکر
توضیـح نهایـی در مـورد تفـاوت تصمیمگیـری بـرای خـود و سـایرین ،فاصلـه روانـی یا
عاطفـی اسـت کـه دو فـرد را از هـم جـدا میکند .حتی اگر دوسـتان احتماال به آینده
یکدیگـر اهمیـت میدهنـد ،بعیـد اسـت مشـاور عواقـب یـک تصمیـم بـد را بـه انـدازه
تصمیمگیرنـده تجربـه کنـد .در واقـع ،در حالـی کـه جـوی و چندلـر مطمینـا منافـع
ریچـل را در نظـر داشـتند ،از توجـه به حـاالت عاطفی منفی (به عنوان مثال ،وحشـت
پنهـان ناشـی از تفکـر دربـاره بیـکاری) بـه عنـوان مشـاور غافـل شـدند .پیشبینـی
حسرت و تـرس ،هنگامـی کـه چندلر احتامل تـرک کردن وظیفـه خود را مطـرح کرد،
کاملا واضـح بود.
فاصلهروانشناختی
تحقیقـات پیشـین تاکیـد میکنـد کـه فاصلـه روانشـناختی ،نقـش مهمـی در تفـاوت
تصمیمگیری برای خود و سـایرین را دارد .طبق مطالعات روانشـناختی ،تصمیمگیری
بـرای شـخص دیگـر ،باعـث تغییـر جهتگیـری در تصمیـم میشـود (ایـن مسـاله
«مترکـز نظارتـی» نیـز نامیـده میشـود) ،و در نتیجـه منجـر بـه مشـوره دادن به شـکل
غیرمحتاطانهتـر میشـود .روانشناسـان به شـکل واضحی بین افـراد «ارتقا محـور» ،که
انگیـزه آنهـا احتمال گرفتن نتایـج مثبـت اسـت ،و افـراد «متمرکـز بر پیشـگیری» ،که
انگیـزه آنهـا جلوگیـری از بـروز نتایـج منفـی اسـت ،تفـاوت قایـل میشـوند .اختالفات
فـردی در مترکـز نظارتـی طبیعی اسـت ،اما به نظر میرسـد که به عهـده گرفنت نقش
مشـاور معمـوالً مترکـز بـر نتایج مطلـوب را افزایش میدهـد .در عین حـال ،نگرانی در
مـورد امـکان دسـتیابی به نتایج و عواقـب منفی مرتبط با شکسـت را کاهش میدهد.
ایـن بـدان معنی اسـت که درخواسـت مشـوره شـغلی از یک دوسـت ،به احتمال زیاد
باعـث میشـود تـا آنهـا بر یافتن یک فرصت وظیفـوی جدید (بـا درآمد خـوب و مزایای
زیـاد) مترکـز کننـد ،در حالـی کـه واقعیت چالـش برانگیـز وظایف زمانبـر و همچنین
فشـار عاطفـی ناشـی از رد شـدنهای مکـرر در مصاحبههـا را نادیـده بگیرند.
پینوشت:
* پرفیرس اوا کروکو ،داکرت و محقق در زمینه تصمیمگیری در دانشگاه لسرت است.
یادداشـت مرتجـم :در مقالـه حـارض ،بـرای درک بهتر موضـوع «مشـوره گرفتن از
دوسـتان» نویسـنده یک قسـمت از رسیال تلویزیونی فرندز را بررسـی کرده اسـت .این
بخـش را میتوانیـد در یوتیوب بـا این ادرس متاشـا کنیـدhttps://www.youtube. :
feature=youtu.be&com/watch?v=k_cLMqfwNL4
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شهری برای همه
شهر ایمن برای زنان چه شکلی دارد؟

بهطور کلی ،تجربه زنان از شهر با تجربه مردان از شهر
متفاوت است؛ برای مثال ،زنان ممکن است نسبت به
ِ
وضعیت فوقِ -هشیار باشند یا تصمیم
مردان غریبه در
بگیرند اصالً از خانه خارج نشوند.
در دوبلین۳۶ ،درصد از زنانی که در یک نظرسنجی
رشکت کرده بودند ،گزارش دادند که در هنگام قدم زدن
در خیابانهای اطراف خانه در هنگام شب احساس
ناامنی میکنند .این درحالی بود که فقط ۱۳درصد
از مردان چنین احساسی داشتند .در هونیارا ،پایتخت
جزایر سلیامن۹۳ ،درصد از دخرتان در یک مصاحبه
گروهی گفته بودند که در مکانهای عمومی احساس
ناامنی دارند.
یکی از ویژگیهای شهری برای همه ،تغییر طراحیِ
شهریِ فکرشده است که همهچیز را در بر میگیرد.
این تغییرات الزم نیست زیاد بزرگ باشند .برای مثال
پیادهروهای بیشرت ،فضاهای باز برای گردهمآییها و
مسیرهای پرنور از ویژگیهای طراحی شهری مناسب
برای زنان است تا آنها بتوانند در امکان عمومی
احساس کنند قابل رویت هستند و جامعه از حضور
آنها استقبال میکند .این تغییرات فقط امنیت
زنان را ارتقا منیدهد بل شهر را برای هر شهروندی
دسرتسپذیرتر و قابلسکونتتر میکند.
فضای مشرتک و رویتپذیری
زنان امنیت عمومی را از طروق مختلفی احساس
میکنند .تقریباً در رسارس جهان زنانی که ثرومتندتر
هستند گزینههای بیشرتی برای مسیریابی و پرهیز از
فضاهای ناامن دارند .برای مثال اقلیتهای قومی و
مذهبی یا تراجنسیها و کسانی که دارای ناتوانیهای
جسامنی هستند ،بیشرت امکان دارد در مکانهای
عمومی مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.
جنسیت همچنین مهمرتین عاملی است که در وسایل
نقلیه عمومی میزان اضطراب مسافران را تعیین
میکند .شکاف جنسیتی در مورد این متغیر بسیار زیاد
است :یک نظرسنجی که در انگلیس انجام شد نشان
داد که ۹۳درصد از پاسخدهندههای زن در زمان انتظار
برای قطار در هنگام شب احساس وحشت میکردند؛
ایندرحالی بود که ۵۳درصد از پاسخدهندههای مرد
به دلیل فقدان رویتپذیری چنین احساسی داشتند.
اینطور به نظر میرسد که سادهترین کار نصب
چراغهای بیشرت در ایستگاهها و سایر امکانی است که
زنان یا سایر افراد آسیبپذیر در آن رفتوآمد بیشرتی
دارند .اما مثالهایی وجود دارد که میگوید همیشه هم
مکان پرنور منیتواند جلوی خطر را بگیرد .برای مثال،
پارک الکساندرا در شهر ساحلی هستینگز در انگلیس،
پارکی وسیع و رسسبز است .این پارک پیادهروهای
طویل و پهن دارد ،اما تنها چیزی که فاقدش است:
چراغ ،دوربینهای امنیتی و سایر تجهیزات ایمنی
است اما مساله این است که پارک حتی در طی روز
هم ناامن است.
در ماه جون  ،۲۰۲۰کِی اِرلی ،به همراه سگش در پارک
قدم میزد که مردی رشوع به دنبال کردن او کرد و بعد
چند بار با مشت به صورتش کوبید .ارلی۳۳ ،سال دارد
و از آن حمله به بعد ،دچار اختالل روانیِ پسا ز حادثه
شده است .بدتر اینکه ،پولیس به دلیل فقدان مدارک
کافی پرونده او را بسته است .کاراگاهان میگویند اگر
پارک دارای دوربینهای امنیتی بود ،پرونده میتوانست
پیرشفت کند.
از طرفی ،مسایل زیستی ،مالی و سایر مسایلِ مرتبط
میتوانند بر رس پرنور کردنِ امکانِ عمومی مانع ایجاد
کند .کالپانا ویسوانات ،یکی از مؤسسان سازمانی با
عنوان ِسیفتیپین ،که به تازگی یک برنامه کاربردی را
برای اندازهگیری سطح امنیت در نقاط متفاوت شهری
و بر اساس معیارهایی مانند میزان نور و حملونقل
عمومی تهیه کرده است ،میگوید« :رویتپذیری در
محیط» یکی از اصلیترین عواملی است که باعث
میشود زنان احساس امنیت داشته باشند.
او رویتپذیری را یک نوع دوربین نظارتی طبیعی
میداند و توضیح میدهد :اگر فردی در حال قدم زدن
در خیابان باشد ،حضور فروشندههای خیابانی ،ساکنان
محلی ،مغازهدارها و عابران برایش دلگرمکننده است.
بنابراین ،هر نوع مانع بلندی ،برای مثال دروازههایی
که دو منطقه را جدا میکند ،برای امنیت زنان مرض
است .این دیوارها رویتپذیری همه را مسدود میکند.
اما مهم است که مکان خیلی شلوغ هم نباشد .درواقع
باید بین عاری از جمعیت بودن و خیلی شلوغ بودن
تعادل برقرار کرد ،چون هر دو میتوانند احساس ناامنی
ایجاد کنند.
فضاهای مشرتک یکی از راه حلهای امن کردن
شهرهاست.
ایده فضاهای مشرتک –که پیادهها و سوارهها فضای
خیابان را با هم رشیک میشوند—برای افزایش
احساس امنیت بسیار مفید است و تنها دلیلی است
که ویسوانات در خیابانهای بانکوک احساس امنیت

میکند .او میگوید فضاهایی که چندجنسیتی و
چندنسلی هستند ،بیشرتین احساس آسودگی خیال
را ایجاد میکنند« .اگر من ساعت ۱۰شب وارد بسی
شوم که همه مسافران آن مرد هستند ،احساس ترس
میکنم ».واضح است که زنان در حضور زنان دیگر
احساس امنیت بیشرتی میکنند .در حمله به اِرلی در
پارک منطقه هستینگز در لندن ،زنان نخستین شاهدان
حمله به اِرلی بودند و به کمکش شتافتند.
ویسوانات مثالی از یک بازار در هند میزند که تبدیل
به منطقهیی فقط برای عبور عابران پیاده شده بود .او
میگوید قرار بود که یک جشنواره برای زنان در این
خیابان برگزار شود و تیم او به همراه یک سازمان محلی
در تالش بود تا به زنان اطمینان ببخشد که این فضای
ِ
مسلط مردانه برای آنها خطرناک نیست و امنیت
آنها تضمینشده است .این پروژه موفقیتآمیز عمل
کرد ،چون هم احساس خطرات فیزیکی (مانند عبور
خودروها) و هم احساس خطرهای اجتامعی (مانند
اضطراب زنان از حضور در این محل برای کاری فراتر از
شغل ،مکتب یا خرید) را در نظر گرفته بودند .این باعث
شد که تعداد زیادی زن برای این جشنواره حارض شوند.

وسایل حملونقل عمومی در شب نداشتند .دودی
میگوید این آمار توجه بسیاری را جلب کرد ،اما کسی
واقعاً از یافتههای مرتبط که نشان میداد ۳۵درصد از
مردان هم بعد از تاریکی عالقهیی به استفاده از وسایل
حملونقل عمومی ندارند ،صحبت نکرد.
دودی میگوید« :درواقع هر اقدامی برای افزایش
امنیت زنان باعث افزایش امنیت مردان هم میشود؛
بنابراین ایده شهر جامع شهر را برای همه جمعیت بهرت
میکند».
طراحیهای ساده
مسووالن شهری معموالً نگران هزینه نظارت بر شهرها
و استخدام نیروهای نظارتی هستند .اما برخی از
اقدامات مانند افزایش روشنایی شهر واقعاً هزینهبر
نیست .المپهای خیابانی  Warm LEDمیتواند عالوه
بر بهینه کردن مرصف انرژی ،خیابانها را برای عبور
خودروها و عابران پیاده امنتر کند.
کندراچی میگوید« :اصول ساده طراحی شامل
دسرتسی آسان به خدمات اولیه ،وسایل حملونقل
عمومی ،مسیرهای قابل پیادهروی و سهولت حرکت
است؛ اما بسیاری از جوامع آگاه نیستند از چه طروق

فواید چندگانه خیابانهای دوستدار زنان
به جز اینکه تحرک آزادانه و ایمن حق شهروندان است
و بنابراین طراحی فضاهای شهری مناسب یک رضورت
است ،استداللهای دیگری نیز میتوان برای اهمیت
طراحی شهرهای جامع (شهرهایی که رفاه همه را در
نظر دارد) ارایه داد .سارا کِندیراچی ،طراح فضاهای
شهری ،میگوید« :با طراحی شهرهای جامع درواقع
فضای کسبوکار بهرتی نیز خلق میشود».
او میگوید ما اغلب در طراحی شهرها یک مرد ۳۰ساله
سالمت را در نظر داریم؛ اما جمعیت شهری بسیار متنوع
است .لین دودی ،یک طراح برجسته فضاهای شهری،
میگوید« :بخشی از مشکل به این دلیل است که حوزه
طراحی فضاهای شهری را مردان اشغال کردهاند و
باعث میشود که از پشت لنز مردانه و این پیشفرض
که مردان استفادهکنندگان از شهرها هستند ،شهرها
طراحی شوند».

سادهیی میتوان این اصول را رعایت کرد».
اغلب گفتگوها درباره ایمنی زنان در محیطهای
عمومی فقط با مترکز بر موضوع تجاوز جنسی به زنان
صورت میگیرد .اما این تنها مشکل زنان نیست و اگر
یک نگاه کلینگرتر درباره افزایش ایمنی شهرها در نظر
گرفته شود بیشرت به نفع زنان خواهد بود.
برای مثال پیاده بردن یک کودک نوپا به مهدکودکی
که  ۳بلوک آنطرفتر قرار دارد ،نباید چندان مساله
بغرنجی باشد .اما در لیام ،مسیرهای خطرناک و آغشته
به زباله به این معنی است که مادران باید برای طی
کردن همین مسیر کوتاه هزینه سنگینی پرداخت کنند
و به جای پیادهروی از موتورسایکل-تکسی استفاده
کنند.
در یک پروژه که توسط یک سازمان مردمنهاد در
لیام انجام شد مسیرها را متیز و درختکاری کردند
و نردههایی در آن نصب کردند .این کار باعث شد
بسیاری از زنان به جای استفاده از موتورسایکل ،پیاده
مسیر را طی کنند که باعث کاهش هزینهها ،کاهش
تولید کربن ،افزایش سالمت فردی و افزایش فضاهایی
برای معارشت اجتامعی شد.
اطمینان از اینکه روسازی خیابان صاف است و برای
عبور چوکی چرخدار یا ریکشا کودک مناسبسازی
شده است ،مثالهای بسیار سادهیی از تغییراتی
است که میتواند به نفع همه باشد .این تغییرات نه
تنها دوستدار زنان است بل دوستدار کودکان،
دوستداران افراد مسن و دوستدار افرادی با
ناتوانیهای جسمی است .برای مثال رمپها هم برای
مادرانی که ریکشا بیرون میبرند مفید است و هم برای
افرادی که با چوکی چرخدار یا بایسکل تردد میکنند.
تشنابهای عمومی یکی دیگر از مثالهای شهرهای
دوستدار زنان است .فرقی منیکند که یک ایستگاه
قطار در هند باشد یا یک منطقه خاص در هالند؛ در
بسیاری از مناطق تعداد تشنابهای مردانه بیش از
تعداد تشنابهای زنانه است.
در بسیاری از مناطق جهان زنان در مسیر پیدا کردن
تشناب مورد حمله قرار میگیرند .برای رسیدن به
راهحلهای ساده برای افزایش احساس امنیت در
شهرها باید به صدای افراد گوش سپرد و نیازهای آنها
را شناخت.
این کار این پیام را ارسال میکند که تجربههای زنان از
راحتی و ایمنی در مکانهای عمومی مهم است .گفتگو
کافی نیست ،اما برای پیشربد کار و بنا کردن بنیان
شهرهای ایمن الزم است.
منبعThe BBC World :

اغلب راهحلهایی که به نفع اقتصادهای محلی است،
به نفع زنان هم هست .اتحادیه حملونقل لسآنجلس
و رشکا خواستار نگا ِه جدیدی برای افزایش امنیت در
اطراف لسآنجلس هستند که به آن «امنیت از طریق
طراحی محیطی» میگویند .فعاالن در این حوزه
منیخواهند تعداد پولیسها را افزایش دهند که باعث
شود جوامع اقلیت احساس امنیت کمرت کنند بل به
جای آن خواستار افزایش کارکنان غیرمسلح مرتو
هستند.
طراحی فضا برای کسبوکارهای کوچک مانند
فروشندگان خیابانی و روزنامه فروشیها هم به این
نوع نگاه کمک میکند .ایده این طرح آن است که هر
چه تعداد افرادی که کسبوکارشان وابسته به آن محله
است و آن را خوب میشناسند ،در اطراف بیشرت باشد،
زنان یا عابرانی که اشتیاق کمرتی برای عبور از این
محلها دارد ،احساس راحتی بیشرتی میکنند.
در رسارس جهان زنان به دلیل فقدان امنیت کمرت
به فعالیتهای دوستدار محیطزیست مانند
بایسکلسواری یا استفاده از وسایل حملونقل عمومی
روی میآورند؛ بنابراین حتی اگر شهرها برای افزایش
ایمنی مجبور باشند از چراغهای بیشرتی استفاده کنند
که میتواند نقض فعالیتهای دوستدار محیطزیست
باشد؛ در عوض میتوانند فضا را برای استفاده از
وسایلی مانند بایسکل فراهم کنند که میتواند به
محیطزیست کمک کند.
دودی و همکارانش در یک تحقیق نشان دادند که
۵۵درصد از زنان ایرلندی عالقهیی به استفاده از
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پایان جدال در اردوگاه محافظهکاران آملان؟
حمایت دموکراتمسیحیها از نامزدی آرمین لشت

حزب دموکرات مسیحی آملان ،شامگاه روز دوشنبه
و پس از هفتهها بحث و رایزنی از نامزدی آرمین لشت،
رییس حزب دموکرات برای کسب مقام صدر اعظمی

حامیت کردند.
به نوشته یورو نیوز ،کمیته اجرایی
حزب دموکرات مسیحی پس از
دو نوبت بحث آنالین و رایگیری
میان آرمین لشت و مارکس
شودر ،رییس حزب دموکرات
مسیحی را بهعنوان نامزد تصدی
پست ریاست دولت آینده از
سوی محافظهکاران برگزید.
با این حال معلوم نیست آیا
سوشیل مسیحیهای بایرن از
این تصمیم حامیت خواهند کرد
یا نه؟ همین امر حضور کاندیدای
واحد محافظهکاران برای تشکیل
دولت پس از انتخابات پارملانی رسارسی پیش رو را در
هالهیی از ابهام فرو برده است.

خوبترینها و بدترینهای آزادی مطبوعات

 ۵/۷۷درصد اعضای کمیته اجرایی به نفع نامزدی
آرمین لشت رای دادند .این در حالی است که
نظرسنجیها از میان شهروندان آملانی ،نشانگر اقبال
بیشرت آنها به مارکس شودر بود.
رقابت میان دو حزب «برادر» مسیحی محافظهکار در
آملان ،از زمان پایان جنگ جهانی دوم کمسابقه بوده
است .رشایط فعلی و تفاوت جدی میان نظر پایگاه
اجتامعی محافظهکاران و دو حزب مناینده این جریان،
در غیاب انگال مرکل ،نشانگر مسیر دشوار راست میانه
آملان برای حفظ قدرت سیاسی است.
آرمین لشت از سه ماه پیش بهعنوان جانشین خانم
مرکل در مقام رهربی حزب دموکرات مسیحی نشسته
است.
انتخابات رسارسی آملان ۲۶سپتامرب ۲۰۲۱برگزار
میشود و جانشین انگال مرکل پس از ۱۶سال ریاست
بر دولت از نتیجه همین انتخابات مشخص خواهد شد.

رهرب سبزهای آملان:
زنی که میخواهدجانشین انگال مرکل شود
آنالنا بربوک و روبرت هابک رهربان حزب سبزهای
آملان نیمروز دوشنبه  ۱٩اپریل در یک کنفرانس خربی
نامزدی خانم آنالنا بربوک را برای هدایت مبارزات
انتخاباتی حزب و مقام صدراعظمی در آملان اعالم
کردند .بربوک نخستین نامزد صدراعظمی حزب سبزها و
جوان ترین نامزد این مقام در تاریخ آملان فدرال است.
به گزارش رادیو بیناملللی فرانسه ،پیشتر رهربی دوگانه
حزب سبزها اعالم کرده بود که تصمیم نهایی خود را برای
معرفی نامزد جانشینی انگال مرکل تا نیمروز دوشنبه ۱٩
اپریل اعالم خواهد کرد .این نخستین بار است که حزب
سبزها دست به چنین اقدامی میزند .تاکنون تنها اتحاد
دموکرات مسیحی و حزب سوشیل دموکرات با اتکا به
میزان آرای مردم خود را در جایگاهی یافتهاند که بتوانند
برای ورود به کاخ صدراعظمی نامزدی معرفی کنند .تنها
یکبار هم حزب دموکرات آزاد در این مسیر کوشیده ،اما
تنها هفت و نیم درصد آرای مردم را کسب کرده است.
انگال مرکل صدراعظم آملان پس از چهار دوره چهارساله
رهربی دولت آملان اعالم کرده که در انتخابات امسال
دیگر نامزد این مقام نخواهد شد .انتخابات برای
گزینش بیش از  ۷٠٠مناینده مجلس و صدراعظم روز
۲۶سپتامرب امسال برگزار میشود و حزبی که بیشرتین
آراء را کسب کرده باشد می تواند نامزد خود را به کاخ
صدراعظمی بفرستد.
در انتخابات امسال ،آنالنا بربوک به عنوان تنها نامزد
زن باید با دو سیاستمدار مرد پرنفوذ رقابت کند .حزب

سوشیل دموکرات مدتی است اوالف شولتس وزیر مالیه
و قائم مقام فعلی انگال مرکل را به عنوان نامزد نهایی
خود تعیین کرده است .آرمین لشت رهرب حزب دموکرات
مسیحی نیز رقیب اصلی نامزد حزب سبزها خواهد بود.
آنالنا بربوگ نامزد ۴٠سالۀ حزب سبزها در یکی از
روستاهای نزدیک هانوفر آملان به دنیا آمده است .او پس
از تحصیل در رشتههای علوم سیاسی و اقتصاد ملل در
آملان و لندن وارد فعالیتهای مستقیم سیاسی در حزب
سبزها شد .این سیاستمدار که دارای دو دخرت است،
در سال  ۲٠٠٩به عنوان رییس سبزهای اروپا و رییس
این حزب در ایالت براندنبورگ برگزیده شد ،در سال
 ۲٠۱۳به مجلس فدرال آملان راه یافت و از سال ۲٠۱٨
همراه با روبرت هابک رهربی دوگانه حزب سبزها را به
عهده گرفت .هنگام اعالم تصمیم در مورد نامزدی بربوک
روبرت هابک درباره شانس حزب سبزها برای ورود به کاخ
صدراعظمی گفت« :این نخستین بار است که ما با توجه
به افزایش تعداد هواداران خود در جامعه آملان نامزدی
برای صدراعظمی معرفی میکنیم .من و بربوک ،روزها
و هفتهها در این مورد که نامزدی کدامیک از ما بهرت
است گفتگو کردیم .گفتگوهایی که در بعضی لحظهها
هم دشوار بود ،اما رسانجام به نتیجهیی رسیدیم که مورد
رضایت هردوی ما هست ».وی افزود« :در حال حارض ما
به لحاظ تعداد آرا و بر پایه نظرسنجیها فاصله چندانی
با حزب حاکم نداریم ،بنابراین تعیین نامزد صدراعظمی
را مناسب رشایط ارزیابی می کنیم ».سبزها با برخورداری

از حدود ۲٠درصد آرای مردم آملان ،از احزاب سوشیل
دموکرات ،لیربال ،چپها و آلرتناتیو با فاصله زیاد پیشی
گرفته و به اتحاد دموکرات مسیحی نزدیک شدهاند .در
این رشایط آنها بدون تردید در انتخابات پیش رو نیز
شانس موفقیت باالیی دارند ،اما پیشبینی اینکه آیا
میتوانند نامزد خود را به کرسی صدراعظمی بنشانند
آسان نیست .از یک سو ،در رشایطی که دو حزب
حاکم بر رس گزینش نامزد صدراعظمی درگیر تنشی
طوالنی شدهاند ،رفتار متین سبزها بر رس معرفی نامزد
صدراعظمی شانس آنها را در میان مردم باال برده
و از طرف دیگر ،موفقیت کمنظیر انگال مرکل در اداره
 ۱۶ساله آملان باعث شده که اعتامد جامعه نسبت به
سیاستمداران زن بیشرت از گذشته جلب شود .ولی این
احتامل را نیز باید در نظر گرفت که نیروهای محافظهکار
آملان به نامزد حزب سبزها رای نخواهند داد ،بل پشت
یکی از نامزدهای مرد صف خواهند بست .سبزها برای
افزایش شانس خود به دو ترفند سیاسی هوشمندانه
متوسل شدهاند :اول منایش یکپارچگی درونی که در
رشایط فعلی برای افکار عمومی اهمیت زیادی دارد و
دوم فرستادن یک سیاستمدار زن به صحنه انتخابات.
با این همه ،ضمن آنکه حضور حزب سبزها در دولت
ایتالفی آینده قابل پیشبینی است ،روی اینکه این حزب
به جایگاه تعیین صدراعظم و تشکیل دولت آینده هم
برسد ،آمیخته به تردید است.

پایان دوران کاسرتوها؛
میگل دیاز کانل رهرب حزب کمونیست کوبا شد

حزب کمونیست کوبا روز دوشنبه  ۳۰حمل در آخرین
روز کنگره حزب حاکم ،میگل دیاز-کانل را به عنوان دبیر
اول یا رهرب حزب برگزید .کنارهگیری رائول کاسرتو از این
مقام به معنای پایان شش دهه حکومت برادران کاسرتو و
همنسالن آنها از سال ۱۹۵۹و پیروزی انقالب کوباست.
به نوشته رادیو فردا ،با کنارهگیری رائول کاسرتو عمالً
دوران زمامداری افرادی که در بزنگاه وقوع انقالب به
مقامهای کلیدی رسیده بودند به پایان میرسد و افرادی
جای آنها را میگیرند که فرزندان و پرورشیافتگان نظام
سیاسی بعد از انقالب هستند .میگل دیاز-کانل ۶۰سال
دارد و متولد بعد از انقالب کوباست .او از سال ۲۰۱۸و
پس از کنارهگیری رائول کاسرتو از ریاستجمهوری کوبا
این مقام را برعهده داشته و انتظار میرفت که به مقام
دبیر اولی یا رهربی حزب کمونیست برگزیده شود.
آقای دیاز کانل همواره بر تداوم سیاستهای جاری
حکومت کوبا تأکید کرده ولی در عین حال برای انجام
اصالحات بیشرت هم تحت فشار است .تحریمهای دولت

دونالد ترمپ و بحران کرونا به شدت اقتصاد کوبا را
تضعیف کرده و بسیاری از اقالم مرصفی کمیاب شدهاند.
مشکالت اقتصادی ،نارضایتی و مخالفتهای سیاسی را
تشدید کرده که در سالهای اخیر با استفاده از شبکه
انرتنت امکان ابراز وجود بیشرتی پیدا کرده است.
رائول کاسرتو در سخرنانی گشایش کنگره حزب
کمونیست کوبا در روز جمعه گفت« :کانل دیاز نتیجه
بدیههسازی لحظهیی نیست ،بل گزینش اندیشمندانه
یک جوان انقالبی است که برای احراز جایگاههای برتر
همه قابلیتهای الزم را دارد».
میگل دیاز کانل سالها رهرب تشکیالت حزب کمونیست
در دو منطقه از کوبا بود .او در سال ۲۰۰۹به عنوان وزیر
آموزش و پرورش به دولت پیوست و از سال ۲۰۱۳عمالً
نزدیکترین فرد به رائول کاسرتو بوده است.
کنگره حزب کمونیست کوبا که مهمترین اجالس
تشکیالتی این حزب است هر پنج سال یک بار برگزار
میشود .کنگره هفتم از روز جمعه تا دوشنبه با رشکت

صدها تن از اعضا و منایندگان حزب از مناطق مختلف و
با رعایت مقررات صحی برگزار شد.
رائول کاسرتو در کنگره قبلی که در سال  ۲۰۱۶برگزار
شد اعالم کرد این آخرین دورهیی است که نسل تاریخی و
رهربان انقالب سال ۱۹۵۹در قدرت خواهند ماند.
دو نفر دیگر از اعضای قدیمی و مسن دفرت سیاسی حزب
کمونیست کوبا ،رامون ماچادو ونتورای ۹۰ساله و رامیرو
والدس  ۸۸ساله نیز امسال از این نهاد که مهمترین مرکز
تصمیمگیری است کنارهگیری کردهاند.
تنها عضو قدیمی دفرت سیاسی که در ترکیب جدید
باقی مانده آلوارو لوپز مییرا ،وزیر دفاع است که  ۷۷سال
دارد .یکی از کادرهای دیگر که به عضویت دفرت سیاسی
انتخاب شده آلربتو رودریگز لوپز ،داماد سابق رائول
کاسرتو و رییس مؤسسات اقتصادی وابسته به نیروهای
مسلح است.
این نهاد بخش گسرتدهیی از اقتصاد دولتی کوبا را در
دست دارد.

در رتبهبندیجهانی گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۲۱خود از همهگیری کرونا به عنوان
بهانهیی برای رسکوب بیشرت رسانهها و اهل آن در رسارس جهان نام برده است.
ایران با یک پله سقوط در رتبه  ۱۷۴است و تنها چهار پله مانده که به چین
برسد .به گزارش دویچهوله ،در ردهبندی سال ۲۰۲۱هم مانند سالهای قبل،
این کشورهای شامل اروپا هستند که از نظر وضعیت آزادی رسانهها بر صدر
نشستهاند .برای پنجمین سال پیاپی ناروی در رده نخست فهرست ردهبندی
جهانی آزادی رسانهها ایستاده ،فنلند در رده دوم پابرجا مانده و سویدن با
یک پله ترقی به رده سوم رسیده ،دمنارک نیز بر سکوی چهارم ایستاده است؛
کشورهایی که در نقشه ردهبندی جهانی آزادی رسانهها به رنگ سفید به
منایش درآمدهاند.
اما در کنار «خوبها» ،گزارش سال  ۲۰۲۱نشان میدهد که وضعیت
روزنامهنگاری و روزنامهنگاران در ۷۳کشور از مجموع ۱۸۰کشور ،بدتر شده و
روزنامهنگاران  ۵۳کشور به شدت در تنگنا قرار گرفتهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود همچنین به وضعیت آزادی
رسانهها در افغانستان پرداخته و از کشتار هدفمند خربنگاران و خشونت
افراطگرایانهیی که علیه خربنگاران به ویژه خربنگاران زن اعامل میشود ،خرب
میدهد .این گزارش مینویسد که دستکم شش خربنگار و همکار رسانه در
سال ۲۰۲۰به شکل هدفمند به قتل رسی دهاند و چهار تن دیگر نیز از آغاز سال
میالدی جدید کشته شدهاند.
أفغانستان در این ردهبندی در مکان ۱۲۲ایستاده است .سازمان گزارشگران
بدون مرز تأکید میکند« ،افغانستان با آنکه به دلیل افت و یا تغییرات دیگر
کشورها در جایگاه خود ثابت مانده ،اما همچنان یکی از مرگبارترین کشورهای
جهان برای خربنگاران است ».یکی از کشورهایی که به رنگ سیاه نشان داده
شده ،جمهوری اسالمی ایران است .ایران که در ردهبندی امسال با یک پله
سقوط در رده  ۱۷۴و پایینتر از کشوری مانند افغانستان قرار گرفته ،یکی
از کشورهایی است که به نوشته این گزارش از آغاز انتشار ردهبندی جهانی
آزادی رسانهها از سال ۱۳۸۱تاکنون ،به علت رسکوب حکومتی ،از نظر آزادی
اطالع رسانی همواره در پایینترین ردههای جدول بوده است .گزارشگران
بدون مرز مینویسد ،ایران یکی از رسکوبگرترین کشورها برای روزنامهنگاران
است و بیوقفه اخبار و گردش اطالعات را کنرتول میکند .در ردهبندی امسال
تنها شش کشور وضعیتشان از ایران بدتر است .در رتبهبندی جهانی «آزادی
مطبوعات» امسال آملان هم سقوط کرده است .سازمان گزارشگران بدون مرز
علت این کاهش رتبه را عمدتا حمله به خربنگاران دانسته و مینویسد که سه
چهارم حمالت به خربنگاران در جریان و در حاشیه اعرتاضهای برگزارشده
علیه محدودیتهای اعاملشده برای مقابله با کرونا رخ داده است .این گزارش
همچنین از حمله به خربنگاران در جریان تظاهرات گروههای چپگرا برای
منونه علیه ممنوعیت یک پلتفورم انرتنتی یا در تظاهرات روز اول ماه می اشاره
میکند.
با وجود این کاهش رتبه اما آملان در مجموع  ۱۸۰کشور جهان در سکوی ۱۳
این رتبهبندی ایستاده است .سال گذشته این کشور در این ردهبندی جهانی،
رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده بود.
ایاالت متحده امریکا در این رتبهبندی در رده ( ۴۵سال گذشته  )۴۶ایستاده
است .سازمان گزارشگران بدون مرز مینویسد که بسیاری از دولتها و رسان
کشورها ،در مورد همهگیری کرونا دست به انتشار اطالعات نادرست و اخبار
جعلی زدهاند .در این میان میتوان به تبلیغات دونالد ترمپ ،رییسجمهور
پیشین امریکا و بولسونارو ،رییسجمهور برازیل یا نیکالس مادورو در ونزویال
اشاره کرد .در این گزارش همچنین به ایران اشاره شده و آمده که مقامات
حکومتی با سختتر کردن گردش اطالعات و افزایش بازداشت و محکوم
کردن روزنامهنگاران به حبسهای سنگین ،تالش کردند شامر مبتالیان و
کشتهشدگان بر اثر کووید  ۱۹-را رو به کاهش نشان دهند .گزارشگران بدون
مرز مینویسد که همهگیری کرونا در رسارس جهان گرایشهای رسکوبگرانه
علیه اهل رسانه را تقویت کرده است .در این گزارش به چین ،ونزویال ،رصبستان
و کوزوو اشاره شده که در آنها اهل رسانه به علت گزارشدهی و اطالعرسانی
در رابطه با کرونا دستگیر شدهاند .کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون
مرز میگوید« :روزنامه نگاری بهرتین واکسن علیه اطالعات نادرست است ،اما
تولید و توزیع آن از سوی کارداران سیاسی ،اقتصادی و فنآوری و گاهی نیز
فرهنگی مسدود میشود».
در این گزارش از اروپا و امریکا (شاملی و جنوبی) همچنان به عنوان
قارههای شایستهتر برای آزادی رسانهها نام برده شده است .در قاره آفریقا
اگر چه شاخص آزارگری کاهش یافته اما این قاره همچنان برای خربنگاران،
زیستگاهی پرخشونت است .بر پایه این گزارش در مجموع هیچ تغییر عمدهیی
در خاورمیانه و آفریقای شاملی دیده نشده و این منطقه همچنان آخرین مرتبه
را در ردهبندی جهانی آزادی رسانهها حفظ کرده است.
در این گزارش آمده که خاورمیانه سختترین و خطرناکترین منطقه برای
روزنامهنگاران است و همهگیری کرونا وضعیت را برای رسانههای کشورهای
این منطقه که پیش از این هم در حال احتضار بودند ،وخیمتر کرده است .این
گزارش در کنار ایران از عربستان سعودی ،سوریه و مرص نام برده است.
شامر کشورهای با وضعیت «خوب» از ۱۳کشور به ۱۲کشور رسیده است .یعنی
تنها در ۱۲کشور از مجموع ۱۸۰کشور جهان وضعیتی مناسب برای آزادی
اطالعرسانی و اهل رسانه حکمفرماست.
روسیه در رده  ۱۵۰قرار گرفته که به استناد این گزارش به شکل گسرتدهیی
دستگاه رسکوب خود را برای جلوگیری از پوشش خربی اعرتاضهای هواداران
الکسی ناوالنی به کار گرفته بود.
چین ،ترکمنستان ،کوریای شاملی و اریرته با کمرتین امتیاز در قعر این
رتبهبندیاند .چین رده  ۱۷۷جدول را به خود اختصاص داده و در منطقه سیاه
نقشه (کشورهای با وضعیت بسیار ناگوار آزادی رسانه) جا خوش کرده است.
ترکمنستان (رتبه  ،)۱۷۸کوریای شاملی (رتبه  )۱۷۹و اریرته (رتبه  )۱۸۰دیگر
ساکنان پایینترین سطح ردهبندیاند.
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رنسانس در فوتبال اروپا؛ سوپر لیگ اروپا رسام تاسیس شد

باشگاههای بزرگ اروپا با خروج از اتحادیۀ اروپا ،سوپرلیگ اروپا را تاسیس کردند .این رقابتها که قرارست با حضور باشگاههای
معترب اروپایی برگزار شود ،مخالفت فیفا و یوفا را به همراه داشته است.
سوپرلیگ اروپا با انتشار بیانیهیی گفتهاند که آنها مشتاق هستند تا با فیفا و یوفا همکاری منایند.
تیمهای منچسرتیونایتد ،منچسرتسیتی ،آرسنال ،لیورپول ،چلسی ،تاتنهام ،رئال مادرید ،بارسا ،اتلتیکو مادرید ،میالن ،اینرت ،یوونتوس در
ت پیوستهاند
حال حارض باشگاههایی هستند که به این رقاب 
این تیمها با نامهیی رسمی عضویت در یوفا را به پایان رساندهاند.
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په ۲۰۲۱کې د رسنیو ازادي:دافغانخربیاالنو
دهديف وژنو جدي څېړنهدې ويش

دالیل خودداریزنان از افشای آزارهای انالین
زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا میگویند که معیارهای اجتماعی باعث میشود آنها نتوانند در مورد
آزار در شبکههای اجتماعی صحبت کنند در حالی که قرنطینه باعث شده آزار جنسی از سرکها به فضای
مجازی راه پیدا کند
ترجمه :گروه ترجمه راه مدنیت

*رونالد ای ریجو  /منبع :سایکولوجی تودی

اولیـن تصویـر پورنوگرافـی دریافتـی شـوک زیـادی به
آمـال وارد کـرد .او بـا وحشـت بـه صفحـه تیلفـون نـگاه
میکـرد .تـا پیـش از ایـن ،او مودبانـه به مویسـفیدی که
در فیسـبوک بـرای او پیـام میفرسـتاد ،پاسـخ داده بـود و
امیـدوار بـود کـه جوابهـای مختصـر یـک کلمهیـی،
سواالتش را در مورد زندگیاش را متوقف کند.
امـا تصاویـر زنندهیـی بـه دنبـال پیامهـا روان شـد؛ برخـی
از مجلههـای پورنوگرافـی بودنـد ،و بعضـی نگارههـای
جنسـی خـود پیرمـرد .دختـر جـوان 21سـاله ،محصـل
دانشـگاه در اردن ،میگویـد« :مـن خـودم را سـرزنش
كـردم و احسـاس كـردم كـه خـودم باعـث شـدهام زیـرا به
او جـواب داده بـودم ».آمـال از تـرس اینکـه فامیلـش او
را مجـازات کننـد و دسترسـی او بـه شـبکههای اجتماعی
را مسـدود کننـد ،پیامهـا را از پیـش خـود مخفـی نگـه
میداشـت .او بـه دوسـتان دختـر اعتمـاد نمیکـرد.
«تصاویـر بسـیار بـد بودنـد .مـن نمیتوانسـتم بـه کسـی
بگویـم زیـرا در آن صـورت آنهـا میپرسـیدند کـه چـرا ایـن
مـرد تـو را انتخـاب کـرده و فکـر میکردند شـاید مـن او را
تشـویق کردهام ».ترسهای مشـابه باعث خاموش شـدن
بسـیاری از زنـان و دختـران میشـود که به دلیـل افزایش
آزار و اذیـت دیجیتلـی در خاورمیانه و شـمال آفریقا ،مورد
آزار آنالیـن قـرار میگیرنـد .در  9کشـور منطقـه ،از جمله
اردن ،یـک نظرسـنجی سـازمان ملـل متحد نشـان داد که
آزار و اذیـت آنالیـن بیشـترین نوع خشـونت علیـه زنان در
طـی قرنطینـه اسـت.
طبـق نظرسـنجی دیگـری از سـوی سـازمان ملـل،
فاصلـه اجتماعـی و سـایر محدودیتهـای کرونـا
سواسـتفادهکنندگان را بـه سـمت شـبکههای اجتماعـی
بـه عنـوان یـک فضای جدید بـرای آزار و اذیت زنان سـوق
داده اسـت.
ایـن یـک توهیـن مضاعـف بـه زنـان اسـت ،کـه هـم بایـد
بـا اثـرات سواسـتفاده آنالیـن مقابلـه کننـد و هم تـرس از
سـرزنش قربانیـان توسـط فامیـل و جامعـه خـود.
دکتـر ابراهیـم آکل ،مدیـر انسـتیتوی سلامت خانـواده
در بنیـاد ملـک حسـین در اردن ،میگویـد« :در یـک
جامعـه سـنتی ماننـد جامعه مـا ،فامیلها به ایـن موضوع
رسـیدگی میکننـد و دختـر را نـه بـه حیـث یـک قربانـی،
بـل بـه عنـوان کسـی کـه اجـازه داده ایـن مسـاله اتفـاق
بیافتـد ،میبیننـد.
در نهایـت ایـن دختـر اسـت کـه قربانـی خشـونتی دیگـر
خواهـد شـد».
«اغلـب دختـران میترسـند کـه بـه والدیـن خـود ایـن
مسـاله را بگوینـد .همیـن باعـث آسـیبپذیری بیشـتر
آنـان میشـود و اشـخاص آزارگـر از ایـن امر بـرای کنترول
بیشـتر بـر آنهـا اسـتفاده میکنـد».
بـرای بسـیاری از زنـان ،ایـن معضـل در ابتـدا بـا یـک
مکالمـه معمولـی در گروههـای فیسـبوکی آغـاز میشـود

و سـپس بـه صحبـت خصوصـی در مسـنجر یـا واتسـپ
منتقـل میشـود.
هدیـل عبدالعزیـز ،مدیـر اجرایـی مرکـز سـارنوالی بـرای
کمکهـای حقوقـی در اردن ،میگویـد« :گاهـی اوقـات
آزارگـر و قربانـی یـک دوسـت مشـترک دارنـد یا شـخصی
از دانشـگاه اسـت .در ابتـدا همانند یـک مکالمه معمولی
شـروع میشـود ،سـپس همـه چیـز از کنتـرول خـارج
میشـود و جنبـه جنسـی پیـدا میکنـد».
بیشـتر اوقـات ،زنـان پـس از تهدید شـدن و یا بلـک میل-
یکـی از رایجتریـن انـواع جرایـم الکترونیکـی در اردن -بـه
دنبـال کمـک میگردنـد .عبدالعزیـز میگویـد« :آزارگـر
تهدیـد میكنـد كـه بـه فامیـل زن در مـورد رابطـه آنهـا
خواهـد گفـت یـا با انتشـار عکسهـای شـرمآور ،وی را در
معـرض خطـر خشـونت خانگـی و بـه اصطلاح «جنایـات
ناموسـی» قـرار خواهـد داد.
بسـیاری از قربانیـان آزار و اذیـت آنالیـن ،پـس از اطلاع
یافتـن فامیلهایشـان ،بـه خطـوط تلیفـون اضطـراری
خشـونت خانگـی متوسـل میشـوند.
اریـج سـومرین ،مـددکار اجتماعـی در موسسـه صحـت
خانـواده اردن میگویـد « :واکنـش فامیلهـا بسـیار بـد
اسـت .آنهـا دختـران را تنبیه بدنـی میكننـد و میگویند
شـما بـا گشـودن راه ارتباطـی بـا ایـن مـرد ،خـود را در
معـرض ایـن خشـونت قـرار دادهایـد».
ایـن فشـار میتوانـد تاثیـرات مخربـی بـر سلامت روان
زنـان داشـته باشـد؛ خشـونت آنالیـن بـا افسـردگی و در
برخـی مـوارد خودکشـی مرتبـط اسـت.
حـورا حسـن جمـول ،مـددکار اجتماعـی در تشـکیالت
لبنانـی  ،Abaadکـه بـرای برابـری جنسـیتی فعالیـت
میکنـد ،میگویـد :فامیلهـا فکـر میکننـد کـه ایـن
تنهـا راه حـل مشـکل اسـت .دختـران و زنـان دچـار
اضطـراب میشـوند و نمیداننـد بـه چـه کسـی بگوینـد؛
آنهـا سـردرگم میشـوند ».اعلا* ،کـه در لبنـان زندگـی
میکنـد ،مجبـور شـد خانـه خـود را تغییـر دهـد زیـرا
صاحبخانـهاش ،کـه پیشـتر در واتسـپ بـا پیامهـای
جنسـی او را آزار مـیداد ،جلـوی در خانـهاش ظاهر شـد.
ایـن زن جـوان 33سـاله میگویـد« :مـن در حـال شـاور
گرفتـن بـودم و اطفـال اجـازه داده بودنـد او وارد شـود.
درب حمـام مـا قفـل نمیشـود و او در حالـی کـه مـن
برهنـه بـودم ،آن را بـاز کـرد».
اعلا بـا وحشـت جیـغ کشـیده و بـه سـمت آب برگشـته
اسـت« .وقتـی جیـغ زدم او فـرار کـرد .فرزندانـم وحشـت
کـرده بودنـد».
در آن زمـان اعلا از همسـرش جـدا شـده ،احسـاس ترس
و تنهايـي میكـرد و نمیتوانسـت بـا هيـچ كـس در مـورد
فلمهـا و پيامهـای شـنیع جنسـي كـه بـرای او ارسـال
میشـد ،چیـزی بگویـد.
بعـد از بلاک كـردن شـماره آن مـرد ،او شـروع بـه تعقیـب

اعلا کـرده بـود .او میگویـد« :مـن نگـران دختـرم هـم
بـودم ،دیگـر احسـاس امنیـت نمیکنـم».
نیروهـای امنیتـی داخلـی لبنـان در طـول سـال 2020
افزایـش 184درصـدی جرایـم انترنتـی را ثبـت کردهانـد
کـه 41درصـد آنها علیـه دختـران و زنان جـوان بین 12تا
26سـال انجام شـده اسـت.
حیـات میرشـاد ،یکـی از بنیانگـذاران گـروه فمینیسـتی
 Fe-Maleدر لبنـان ،میگویـد« :بحـران کوویـد باعـث
شـده محیطهـای انترنتـی مختلفـی ،بـه عنـوان تنهـا راه
ارتباطـی بـرای ادامـه زندگـی شـخصی و حرفهیـی بـرای
مـا باشـند .متاسـفانه ،مـا شـاهد هسـتیم خشـونتهایی
کـه در دنیـای آفالیـن تجربـه میکردیـم اکنون بـه دنیای
آنالیـن بسـط پیـدا کـرده اسـت».
در مصـر نیـز شـیوع بیمـاری کرونـا ،تغییراتـی را کـه قبلا
در جریـان بـود ،تشـدید کـرده و باعث انتقـال آزار و اذیت
از خیابـان بـه شـبکههای اجتماعی شـده اسـت.
از شـکایات دریافـت شـده توسـط مرکـز راهنمایـی و
آگاهـی حقوقـی زنـان در مصر70 ،درصد مربـوط به آزار و
اذیـت آنالیـن اسـت – 25درصـد قبـل از کرونـا.
ردا الدانبوکـی ،مدیـر اجرایـی ایـن سـازمان ،میگوید در
برخـی مـوارد ،مجرمـان حتـی از دسـتگاههای مخصـوص
بـرای هـک و دسترسـی بـه تلیفـون یـک زن و سـرقت
تصاویـر وی اسـتفاده میکننـد.
در صـورت آشـکار شـدن سواسـتفاده آنالیـن ،بسـیاری از
خانوادههـا از تـرس ایجـاد ننـگ در اجتمـاع ،دسترسـی
زنـان بـه انترنـت را محـدود کـرده و یـا تلیفونهـای آنهـا را
توقیـف میکننـد.
الدانبوکـی میگویـد« :برخـی خانوادههـا حتـی از تـرس
اینکـه مـورد آزار قـرار نگیرنـد ،حتـی اجـازه نمیدهنـد
دخترشـان بـه شـکل آنالیـن تحصیـل کنـد».
مصـر ،ماننـد لبنـان و اردن ،قوانینـی علیـه آزار و اذیـت
آنالیـن دارد؛ امـا اگـر خانـواده و دوسـتان قربانـی ایـن
موضـوع را بفهمنـد ،قوانیـن برای محافظـت از زنان کافی
نیسـت.
در اردن ،پرونـده امـال بـه واحـد جرایم انترنتـی در بخش
امنیـت عمومـی کشـور ارجـاع شـد و آزارگـر مجبـور شـد
اسـنادی را امضـا کنـد کـه قول میدهـد دیگر هرگـز با او
تمـاس نگیـرد ،امـا او دیگـر در گروههـای آنالیـن کـه قبال
از بحـث در مـورد مسـایل اجتماعـی و حقـوق زنـان لـذت
میبـرد ،هماننـد گذشـته صریـح نیسـت.
او میگویـد« :مـن دیگـر آنچنـان در بحثهـا شـرکت
نمیکنـم و عقایـدم را بـه اشـتراک نمیگـذارم،
نمیخواهـم مـرد دیگـری ایـن تجربـه را تکـرار کنـد،
ترسـناک اسـت».
پینوشت:
* اعلا ،اصالتـا اهـل حمص در سـوریه ،بـرای محافظت از
هویـت خـود از نام مسـتعار اسـتفاده میکند.

د بې پولې خربیاالنو بنسټ په تازه ډلبندۍ کې د خربیاالنو
د هديف وژنو په تړاو له افغان حکومت غوښتل شوي چې په
اړه یې جدي څېړنه وکړي .افغانستان ددې سازمان د ۲۰۲۱
کال ډلبندۍ  ۱۸۰هېوادونو په کتار کې  ۱۱۲ځای لري.
د بې پولې خربیاالنو بنسټ هر کال په نړۍ کې د رسنیو د
ازادۍ په اړه د خپلې ډلبندۍ رپوټ خپروي ،چې وايي په
 ۱۳۰هېوادونو  -یعنې د نړۍ د ټولو هېوادونو په سلو کې ۷۳
«په بشپړ یا نسبي ډول خربیايل له خنډ او ځنډ رسه مخامخ
شوې ده».
یاد بنسټ وايي ،افغانستان د خربیاالنو لپاره الهم ناوړه ځای
دی.
د محدودیتونو لګېدل او د خربي پوښښ خنډ او ځنډ د
خربیاالنو له اصيل ستونزو ګڼل شوي.
په دې رپوټ کې د کورونا وبا ته په اشاره پر ګڼو هېوادونو
نیوکې شوې چې د خربیاالنو پر کارونو یې هم محدودیتونه
لګويل دي.
د بې پولې خربیاالنو په رپوټ کې د افغانستان په اړه خربداری
ورکړل شوی چې د خربیاالنو هديف وژنې رسنیو ته یو لوی
ګواښ دی.
رپوټ کاږي« :په افغانستان کې د کوویډ ۱۹-وېروس رسبېره،
په دې هېواد کې یو بل وېروس هم زیان رسوونکی دی .د
سختدریځۍ له تاوترخوايل ډک وېروس چې خربیاالن ،په
تېره ښځې خربیاالنې پکې په نښه شوې دي».
ددې رپوټ پربنسټ ،یوازې په  ۲۰۲۰کال کې ،لږترلږه شپږ
خربیاالن او د رسنیو کارمنان په هديف ډول وژل شوي .د
روان میالدي کال له پیله تر اوسه څلور نور خربیاالن وژل
شوي دي.
دا رپوټ افغانستان په نړۍ کې د خربیاالنو لپاره الهم خونړی
هېواد بويل.
په رپوټ کې ایران د ډلبندۍ  ۱۷۴ځای لري.
رپوټ د اروپا په شامل کې په ټوله کې د نورې نړۍ پرتله د
رسنیو لپاره یوڅه غوره ګڼل شوی.

روسیه :سوریه کې مو هوايي
ځواکونو ‹ ۲۰۰وسلهوال› ووژل
د روسیې د دفاع وزارت وايي ،د سوریې شامل ختیځ تدمر
ښار کې یې د ‹ترهګرو› پر اډو مببارۍ کړې چې لږترلږه ‹۲۰۰
وسلهوال› پکې وژل شوي دي.
دغه وزارت وايي ،په دې برید کې یې دوه پټنځي او تر شلو
ډېرې هغه الرۍ له منځه وړې دي چې سپکې او درنې وسلې
پکې بار وې ،رسبېره پر دې د سړک غاړې ماینونو جوړولو یو
کارځی او ذخیره یې هم ویجاړه کړې ده.
روسیه ادعا کوي چې وسله والو د سوریې شامل ختیځ تدمر
کې یوه اډه جوړه کړې وه چې په ګڼو ښارونو کې یې د بریدونو
پالنونه پکې جوړول او وسله وال یې پکې روزل.
یادې رسچینې ویيل ،دغو ‹ترهګرو› د سوریې په لویو ښارونو
کې پر حکومتي بنسټونو د ترهګریزو بریدونو او په دې هېواد
کې تر ولسمرشیزو ټاکنو مخکې د هېواد د وضعیت نارامولو
هوډ درلود .په پام کې ده چې د سوریې د ولسمرشۍ ټاکنې د
مې پر ۲۶مه ويش .دا په  ۲۰۱۱کال کې د سوریې د شخړې
له پیلېدا راهیسې دویمې ولسمرشیزې ټاکنې دي ،چې دا
ځل هم په واک کې د بشاراالسد د پاتېدو اټکل ډېر دی.
روسیې د سوریې د کورنۍ جګړې پرمهال د اسد د نظام مال
تړلې ،په  ۲۰۱۵کال مسکو سوریه کې پوځي مداخله وکړه
چې جګړه د واکمن نظام په ګټه متامه کړي.
د روسیې د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ یوه خربپاڼه کې
ویيل« :ترهګر› د حکومت تر ولکې وتلو سیمو کې روزنیز
پوځي مرکزونه لري ».د التنف سیمه کې هم دوی روزنیز مرکز
لري چې امریکايي ځواکونه پر دې سیمه واکمن دي.
مسکو په تېره فربورۍ میاشت کې د سوریې په ختیځ کې د
ایران پر مالتړو ملېشو د امریکا مبباري وغندله او له واشنګټن
یې وغوښتل چې په پرده کې له سوریې ووځي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر رسګي الوروف هغه مهال ویيل
وو چې روسیه په سوریه کې د واشنګټن پر نقشو (نخچو)
پوهېدل غواړي .د نوموړي اشاره دا وه چې ګنې امریکا له
سوریې هېڅ د وتلو پالن نه لري.
بیبیسی
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