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عــنوان های مـهم

حقیقت حسادت در زندگی ما

توزیع 10هزار منره زمین 
به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی
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 در بیست سال گذشته، خشونت بین فردی به 
نگرانی بزرگی تبدیل شده است. در فرهنگ های 
حال  در  یا  سنتی  فرهنگ های  برخی  و  غربی 
گذار مانند جاپان، هامیش های بزرگ، فلم های 
کتاب ها  و  مجالت  مقاالت،  تلویزیونی،  مستند 
سایر  و  خانواده  درون  خشونت  به  همگی 
آن  مختلف  انواع  و  خانگی  خشونت  الگوهای 
اشاره می کنند؛ ازجمله می توان به همرسآزاری، 
برادرآزاری،  یا  خواهر  کودک آزاری، 
کرد.   اشاره  عاشقانه  خشونت  و  ساملندآزاری 
معنای  به  مدرن  جامعۀ  به  سنتی  جامعۀ  از  گذر 

تغییر الگوهای رفتاری و گفتامن...

صـورت  بـه  پناهندگـی  واژۀ  مفهـوم  بـه  بـردن  پـی  بـرای 

دقیـق آن، الزم اسـت کـه معـادل یـا مـرادف ایـن اصطـاح 

در زبـان انگلیسـی جسـتجو شـود. در یـک مفهـوم کلـی، 

واژه پناهندگـی در التیـن از لغـت »asylon« یونانـی گرفته  

شـده اسـت کـه از نظـر ادبی به معنـای »توقیف نشـدن« یا 

»آزاد بـودن از توقیـف« اسـت...

 اکـر مـردم حداقـل یـک بـار در زندگـی خـود یـک دوسـت یا رشیـک عاطفی 

حسـود داشـته اند. بـدون شـک همـه مـا ایـن تجربـه را داریـم؛ یـا مـا کسـی 

بوده ایـم کـه در مغـزش بـه طـور ناخـودآگاه، باریکـه ضعیفـی از حسـادت، بـه 

عنـوان یـک پاسـخ ذاتی بـه یک سـناریو در دنیـای واقعـی، خطـور می کند...

در سال  که  داده  عامه هدایت  فواید  و  وزارت  شهرسازی  به  غنی  رییس جمهور   

زمین  منره   ده هزار  امنیتی  نیروهای  شهدای  خانواده های  به  1400خورشیدی 

رهایشی به گونۀ شفاف توزیع شود...

میزبانی تاجیکستان از نهمین کنفرانس
 وزرای خارجۀ قلب آسیا-پروسۀ استانبول

بریتانیا ښوونځیو کې د افغان نجونو پر 
ترانه ویلو محدودیت »ارزوي«

»مسکو حامی تشکیل دولت ایتالفی 
موقت با حضور طالبان«

پس لرزه های مصاحبۀ
 شاهزاده هری  و مگان 

محکوم به عینک دودی 
)نابینایی در کابل و مشکالت مضاعفش(

سناریوهای احتاملی پیش رو
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره
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آقای کرزی، روز پنج شنبه )21حوت( در مصاحبۀ با خبرگزاری اسوشیتدپرس، از طرح پیشنهادی امریکا حمایت کرده و در سخنانی 
افزوده که پس از دهه ها جنگ و درگیری، افغان ها خود برای رسیدن به صلح عجله دارند و طرف دار ختم جنگ و بهبود وضعیت هستند. 
بر اساس اظهارات کرزی، پیشنهاد ایاالت متحده امریکا می تواند، یک ملت خسته از جنگ را به برگزاری انتخابات تشویق کند و نیز، از 
حقوق زنان و اقلیت ها، محافظت و سرانجام اصالحات در قانون اساسی را ارایه دهد و زمینۀ ایجاد یک دولت موقت فراهم شود. حامد 
کرزی افزوده که صلح، خواستۀ عمیق و مطلوب مردم افغانستان است، کسی نمی تواند تصور کند که جوانان این کشور تا چه اندازه برای 

تامین صلح عجله دارند.

حامیت کرزی از طرح امریکا: 

»این طرح می تواند زمینۀ دولت موقت را فراهم کند«

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش



وزارت   به  غنی  رییس جمهور  مدنیت:  راه   

و فواید عامه هدایت داده که در سال  شهرسازی 

شهدای  خانواده های  به  1400خورشیدی 

به  رهایشی  زمین  منره   ده هزار  امنیتی  نیروهای 

گونۀ شفاف توزیع شود.

این  کشور،  رییس جمهوری  غنی،  محمدارشف 

دیدار  در  )21حوت(  پنج شنبه  عرص  را  موضوع 

امنیتی  نیروهای  معلوالن  و  شهدا  وارثان  با 

فواید  و  شهرسازی  وزارت های  به  و  کرده  مطرح 

به  پیش رو،  جدید  سال  در  که  داده  دستور  عامه 

خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ده هزار منره 

زمین توزیع گردد.

به  زمین  توزیع  برنامۀ  که  افزود  رییس جمهور   

همچنان  امنیتی  نیروهای  شهدای  خانواده های 

به سایر زون ها و ولسوالی های کشور نیز گسرش 

خواهد یافت.

آقای غنی در این برنامه خاطرنشان کرد که متام 

وارثان شهدا  به  رسیدگی  برای  ادارات  و  وزارت ها 

و معلوالن مسوولیت دارند که به خاطر توزیع زمین 

امنیتی( جلسۀ  نیروهای  )وارثان شهدای  آن ها  به 

سکتور  منایندگان  والیان،  آن  در  که  را  کابینه 

باشند،  داشته  حضور  ادارات  سایر  و  خصوصی 

با توجه به  برنامۀ ملی  از طریق یک  و  برگزار کند 

امکانات موجود، انجام دهند.

صلح  گفتگوهای  روند  به  اشاره  با  رییس جمهور 

امنیتی  نیروهای  شهدای  خانواده های  به  خطاب 

در  و  شده  آماده  صلح  رشایط  هم اکنون  که  گفت 

امنیتی  نیروهای  خانواده های  حقوق  روند،  این 

محفوظ خواهد بود.

به گفتۀ آقای غنی، هدف حکومت افغانستان صلح 

متعهد  و  مردم ساالر  مستقل،  افغانستان  عزت،  با 

است که بتواند رسمایه های آشکار و پنهان خویش 

را برای رفاه و آسایش مردم به کار گیرد.

در همین حال، حمیدالله فاروق، رسپرست وزارت 

دولت  و  ملت  که  است  گفته  معلولین  و  شهدا 

امنیتی  نیروهای  فداکاری های  مدیون  افغانستان 

و دفاعی، خانواده های شهدا و معلولین می باشد.

کرد  تاکید  معلولین  و  شهدا  وزارت  رسپرست 

خانواده های  برای  الزم  سهولت های  متامی  که 

هدایات  راستا  این  در  و  شد  خواهد  فراهم  شهدا 

رییس جمهوری عملی خواهد شد.

که  کرد  عاوه  همچنان  فاروقی  حمیدالله 

خانواده های  به  رسیدگی  برای  الزم  هامهنگی 

و  آمده  به میان  مرتبط  ادارات  سایر  با  شهدا 

زودترین  به  که  شده  آماده  وزارت  این  اسراتیژی 

فرصت با ارگ ریاست جمهوری رشیک می شود.

امنیتی  نیروهای  شهدای  وارثان  هم،  سویی  از 

ضمن تاکید به جلوگیری از فساد اداری و پرداخت 

کشور  رییس جمهوری  از  موقع،  به  معاشات 

خواستند که زمینه های تعلیمی، تحصیلی و کاری 

فراهم  امنیتی  نیروهای  شهدای  وارثان  برای  را 

سازند.

انتقال بیش از 300زندانی 
افغان از ایران 

کرد  اعام  افغانستان  خارجۀ  وزارت  مدنیت:  راه 

ایران  در  که  افغان  306زندانی  تازگی،  به  که 

زندانی بودند، توسط حکومت این کشور به دولت 

افغانستان تحویل داده شد.

این وزارت، روز پنج شنبه )21حوت( در اعامیه یی 

افزوده که انتقال زندانیان افغان از ایران بر اساس 

کابل-تهران  میان  محبوسان  انتقال  توافق نامه 

صورت گرفته است.

چهارچوب  »در  آمده:  خارجه  وزارت  اعامیۀ  در 

موافقت نامۀ انتقال محبوسان میان کابل و تهران، 

زندانیان یادشده، متباقی حبس و محکومیت خود 

را در داخل افغانستان سپری خواهند کرد.«

در میان این زندانیان، چهار زن شامل می باشند 

اکر  افغانستان،  حکومت  مقام های  گفتۀ  به  و 

جرم  به  شدند،  زندانی  ایران  در  که  زندانیانی  

ایران  امنیتی  نیروهای  از سوی  موادمخدر  انتقال 

بازداشت شده بودند.

این نخستین مرحلۀ انتقال زندانیان افغان از ایران 

افزوده  همچنان  افغانستان  خارجۀ  وزارت  و  است 

۲۴حوت  در  زندانیان  انتقال  روند  دوم  مرحلۀ  که 

صورت خواهد گرفت.

طبق معلومات وزارت خارجه، در مرحلۀ دوم انتقال 

زندانیان، 400زندانی افغان از ایران به افغانستان 

انتقال داده خواهند شد.

که  بود  گفته  کابل  در  ایران  سفیر  این،  از  پیش 

حدود 20هزار شهروند افغانستان در ایران زندانی 

و  تکمیل  آن ها  2600تن  پرونده های  که  هستند 

آمادۀ انتقال به داخل افغانستان است.

به  که  خواسته  افغانستان  حکومت  از  نیز  ایران 

موضوع انتقال 25شهروند ایرانی که در زندان های 

این کشور به رس می برند، توجه کند.

کرزی،  حامد  مدنیت:  راه   
اسبق  رییس جمهوری 
طرح  که  می گوید  افغانستان 
برای  واشنگنت  پیشنهادی 
توافق حکومت و گروه طالبان، 
رسعت  برای  فرصت  بهرین 
گفتگوهای  به  بخشیدن 
این  و  است  صلح  متوقف شدۀ 
دولت  زمینۀ  می تواند  طرح 

موقت را فراهم کند.
پنج شنبه  روز  کرزی،  آقای 
با  مصاحبۀ  در  )21حوت( 
اسوشیتدپرس،  خربگزاری 

در  و  کرده  حامیت  امریکا  پیشنهادی  طرح  از 
و  جنگ  دهه ها  از  پس  که  افزوده  سخنانی 
صلح  به  رسیدن  برای  خود  افغان ها  درگیری، 
بهبود  و  جنگ  ختم  طرف دار  و  دارند  عجله 

وضعیت هستند.
بر اساس اظهارات کرزی، پیشنهاد ایاالت متحده 
امریکا می تواند، یک ملت خسته از جنگ را به 
برگزاری انتخابات تشویق کند و نیز، از حقوق 
زنان و اقلیت ها، محافظت و رسانجام اصاحات 
در قانون اساسی را ارایه دهد و زمینۀ ایجاد یک 

دولت موقت فراهم شود.
حامد کرزی افزوده که صلح، خواستۀ عمیق و 
مطلوب مردم افغانستان است، کسی منی تواند 
تصور کند که جوانان این کشور تا چه اندازه برای 

تامین صلح عجله دارند.
رییس جمهوری پیشین کشور با اشاره به خروج 

نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرده که 
او مخالف خروج این نیروها تا اول ماه می از این 
که  داده  هشدار  همچنان  کرزی  است.  کشور 
خروج غیرمسووالنه باعث ایجاد هرج ومرج خواهد 
شد. حامد کرزی از حکومت افغانستان و دولت 
امریکا خواست که برای منافع هر دو کشور مفید 
نیروها  خروج  موضوع  قبال  در  که  بود  خواهد 

مسووالنه عمل کنند.
او گفت: »این هم برای امریکا و متحدان امریكا 
در  گذشته  ۲۰سال  در  كسانی كه  برای  هم  و 
افغانستان درگیر بوده اند، بسیار مهم است که 
مسووالنه عمل کنند و کاری را انجام دهند که 
منجر به برقراری صلح پایدار شود. بنابراین خروج 
مسووالنه یا ماندن مسووالنه در یک افغانستان 
آن ها  باید  که  است  موضوعی  دو  هر  صلح آمیز 
را با دقت مورد بررسی قرار دهیم.« آقای کرزی 

همچنان تاکید کرده که شورای عالی مصالحه 
ملی، روز یک شنبه )24حوت( طرح پیشنهادی 
ایاالت متحده را مورد بررسی قرار می دهد و طی 
چند روز آینده، نتایج بازنگری و اصاحات مورد 
پیشکش  واشنگنت  برای  را  طرح  این  در  نیاز 
کند. به دنبال توقف مذاکرات دوحه و تشدید 
این  برای شکست  متحده  ایاالت  خشونت ها، 
بن بست طرحی را به جانب دولت افغانستان 
و گروه طالبان ارایه کرده است. طرحی  که از 

سوی حکومت کابل به شدت رد شده است.
آنتونی بلینکن؛ وزیرخارجه امریکا، هفته گذشته 
با ارسال نامۀ به رییس جمهور غنی و عبدالله 
عبدالله، خواستار اقدامات فوری در مورد آینده 
سیاسی افغانستان شد. وزیر خارجه امریکا در 
این نامه خود، مشخصا از حامد کرزی، عبدالله 
از  و  برده  نام   عبدالرب رسول سیاف  و  عبدالله 
حل،  راه های  دریافت  برای  که  خواسته  غنی 
همین  در  بخواهد.  همکاری  چهره ها  این  از 
عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله  حال، 
مصالحه ملی، روز جمعه )22حوت( در پیامی 
به مناسبت جان باخنت عبدالعلی مزاری، افزوده 
که افغانستان در حساس ترین مرحلۀ تاریخ قرار 
گرفته و یک روزنۀ امید برای تامین صلح پایدار در 

کشور باز شده است.
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی تاکید کرده که 
توقع می رود، بزرگان و سیاسیون کشور با درک 
وضعیت و فرصت پیش آمده، متحدانه و هامهنگ 
با مردم افغانستان در راستای تامین صلح پایدار 

گام بردارند.

بـه  کابـل  در  تاجیکسـتان  سـفیر  مدنیـت:  راه   

آمادگی هـای  از  افغانسـتان  حکومـت  جانـب 

کشـورش بـرای میزبانـی از نهمیـن دور کنفرانس 

وزرای خارجـۀ قلـب آسیا-پروسـۀ اسـتانبول خـرب 

اسـت. داده 

صبح روز پنج شـنبه )21حوت( نشسـت مشـورتی 

آمادگی هـا برای برگزاری نهمیـن کنفرانس وزرای 

بـا حضـور  اسـتانبول  آسیا-پروسـه  قلـب  خارجـه 

کشـورهای  سـفرای  و  سـازمان ها  مناینـدگان 

افغانسـتان  خارجـه  وزارت  در  رونـد  ایـن  حامـی 

برگـزار شـد.

بـر اسـاس اعامیـۀ وزارت خارجـه افغانسـتان، در 

این نشسـت، سـعدی رشیفی، سفیر تاجیکستان 

در کابـل بـار دیگـر تاکیـد کـرده کـه کشـورش از 

حکومـت  تاش هـای  و  صلـح  گفتگوهـای  رونـد 

افغانسـتان حامیـت و پشـتیبانی می کنـد.

سـفیر تاجیکسـتان در کابـل اطمینـان داد کـه 

از  میزبانـی  بـرای  را  الزم  آمادگی هـای  دوشـنبه 

نهمیـن کنفرانس وزرای خارجه قلب آسیا-پروسـه 

اسـتانبول روی دسـت گرفتـه اسـت.

میرویـس نـاب، معیـن سیاسـی وزارت خارجـه که 

ریاسـت این نشسـت مشـورتی را به عهده داشت، 

بـرای  جهانـی  و  منطقه یـی  اجـامع  اهمیـت  بـر 

حامیـت از پروسـۀ صلـح تاکیـد کـرد.

همچنـان  خارجـه،  وزارت  سیاسـی  معیـن 

نگرانی هـای حکومـت افغانسـتان را در پیونـد بـه 

قتـل و کشـتار زنـان، خربنـگاران و فعـاالن جامعۀ 

مدنی به منایندگان 

منطقـه  کشـورهای 

مطـرح کـرده اسـت.

مذاکـرات  هرچنـد، 

دولـت  میـان 

گـروه  و  افغانسـتان 

مـاه  دو  در  طالبـان 

پسـین عما متوقف 

یـک  در  امـا  شـده، 

رونـد  اخیـر،  هفتـۀ 

گفتگوهـای صلح با 

تحـوالت تـازه روبه رو 

اسـت. شـده 

ایـاالت  خواسـت 

متحـدۀ امریـکا از سـازمان ملـل  متحـد مبنـی بـر 

برگـزاری نشسـتی پیرامـون صلـح افغانسـتان در 

ترکیـه، میزبانـی مسـکو از رهـربان افغـان و گـروه 

طالبـان تـا چنـد روزه آینـده و اکنـون هـم پروسـۀ 

اسـتانبول کـه قـرار اسـت در تاجیکسـتان برگـزار 

شـود، از جملـه تحـوالت یـک هفتـۀ اخیـر اسـت.

مسـووالن وزارت خارجـۀ افغانسـتان بـه رسـانه ها 

دولـت  از  منایندگـی  بـه  هیاتـی  کـه  گفته انـد 

رشکـت  مسـکو  صلـح  نشسـت  در  افغانسـتان 

کـرد. خواهـد 

حامـد تهذیـب، معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه 

بـه خربنـگاران گفتـه کـه هم اکنـون تاش هایـی 

در مـورد اینکـه چـه کسـانی از جانـب حکومـت 

بـه نشسـت صلـح مسـکو رشکـت کننـد، جریـان 

داشـته و تاهنـوز نهایـی نشـده اسـت.

خارجـه،  وزارت  سـخنگوی  معـاون  گفتـۀ  بـه 

تاش های متام کشـورها به شـمول امریـکا، ترکیه 

و  پروسـۀ صلـح  و روسـیه در خصـوص موفقیـت 

تامیـن ثبـات در افغانسـتان بـا اهمیت می باشـد.

نشسـت صلـح مسـکو در 18مـاه مـارچ در مسـکو 

پایتخـت روسـیه برگـزار خواهـد شـد. بـر اسـاس 

از  منایندگـی  بـه  نفـر  دو  مسـکو،  دعوت نامـۀ 

بـه منایندگـی شـورای عالـی  نفـر  حکومـت، دو 

از رهـربان  نفـر  یـا هفـت  مصالحـه ملـی، شـش 

سیاسـی و پنـج نفـر از اعضـای گـروه طالبـان در 

شـده اند. دعـوت  نشسـت  ایـن 

  راه مدنیـت: مسـووالن امنیتـی والیت پکتیا 

می گوینـد که یک سـارنوال سـارنوالی اسـتیناف 

ایـن والیـت از سـوی جنگ جویـان گـروه طالبان 

در شهر گردیز کشته شده است.

فرماندهـی  سـخنگوی  امیـری،  لعل محمـد 

پولیـس پکتیـا روز جمعـه )22حوت( بـه روزنامۀ 

»محمـد  سـارنوال  ایـن  کـه  گفـت  مدنیـت  راه 

حوالـی  رویـداد  ایـن  و  داشـته  نـام  حسـن یار« 

سـاعت 10:00پنج شـنبه )21حـوت( در سـاحۀ 

پمـپ آریانـای شـهر گردیز صـورت گرفته اسـت.

بـه گفتـۀ سـخنگوی فرماندهـی پولیـس پکتیـا، 

ایـن سـارنوال زمانی از سـوی جنگ جویـان گروه 

طالبـان ترور شـد کـه جنگ جویـان این گـروه از 

آقـای حسـن یار درخواسـت پـول کـرده بود.

امیـری همچنـان اضافـه کـرد کـه ایـن سـارنوال 

درخواسـت طالبـان را رد کـرده بـود.

تاکیـد  پکتیـا  پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی 

اسـتخباراتی  و  کشـفی  نیروهـای  کـه  کـرد 

عامـان  شناسـایی  بـرای  را  تاش های شـان 

حـال،  همیـن  در  کرده انـد.  آغـاز  رویـداد  ایـن 

طبـق معلومـات مسـووالن محلـی پکتیـا، محمد 

حسـن یار در بخـش جـزای عمومـی سـارنوالی 

ایفـای وظیفـه می کـرد. ایـن والیـت  اسـتیناف 

ایـن معلومـات، جنگ جویـان گـروه  بـر اسـاس 

طالبـان درب منـزل محمـد حسـن یار را تک تک 

کـرده و هنگامی کـه او از خانه اش بیرون شـد، با 

شـلیک گلوله کشـتند.

گفتنـی اسـت، ایـن دومیـن رویـدادی اسـت که 

هفتـۀ  می گیـرد.  صـورت  اخیـر  هفتـۀ  یـک  در 

گذشـته نیـز، رییـس سـارنوالی ریاسـت امنیـت 

ملـی والیـت هلمنـد در یـک حملـۀ انفجـاری در 

شـهر لشـکرگاه جـان باخت و مسـوولیت کشـته 

شـدن آن را گـروه طالبـان بـه عهـده گرفـت.
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خانواده های شهدای نیروهای امنیتی

حامیت کرزی از طرح امریکا: 
»این طرح می تواند زمینۀ دولت موقت را فراهم کند«

میزبانی تاجیکستان از نهمین کنفرانس
 وزرای خارجۀ قلب آسیا-پروسۀ استانبول 

طالبان یک سارنوال را در شهر گردیز ترور کرد

 ایتالف برای ایجاد صلح در امریکا: آزادی  زنان افغانستان قربانی نشود 
  ایتالف برای ایجاد صلح، مستقر در ایاالت متحدۀ امریکا از دولت این کشور می خواهد که آزادی های به دست آمدۀ زنان افغانستان را قربانی مصلحت  های سیاسی نکند. در حالی که نگرانی ها 
از طرح تشکیل حکومت موقت و به حاشیه رفنت نقش زنان افزایش یافته، اکنون ادارۀ ایتالف برای ایجاد صلح در امریکا از دولت بایدن خواسته تا آزادی های به دست آمدۀ زنان افغانستان را قربانی 
مصلحت  های سیاسی نکند. این اداره می گوید »به شدت نگران است که تالش های ایاالت متحده برای ترسیع در روند صلح بین االفغانی منجر به عدم اولویت دهی به حقوق زنان و مشارکت 
معنادار آن ها در روند صلح شود.« ادارۀ ایتالف برای ایجاد صلح همچنان از کانگرس امریکا می خواهد تا از نزدیک بر تعامالت ایاالت متحده امریکا بر روند صلح افغانستان نظارت کند. ایتالف 

برای ایجاد صلح یک شبکۀ جهانی پیرشو با عضویت بیش از ۱۳۰سازمان است که برای پایان دادن به درگیری های خشونت آمیز و ایجاد صلح پایدار در رسارس جهان کار می کنند.

لــه  وايــي،  حکومــت  بریتانیــا  د   

ــو  ــان نجون ــره افغ ــر عم ــه ډې ــو پ ۱۲کلون

ښــوونځیو کــې د ترانــې ویلــو محدودیــت 

بــه ســمايس وارزوي، ځکــه دا محدودیت 

پــر هغــو ښــوونځیو هــم پلــی کېــږي چــې 

بریتانیا یې مايل ماتړ کوي.

ــې  ــو کــې د افغانســتان پوهن ــرو ورځون تې

لــه ۱۲  لــه دې وروســته  وزارت وویــل، 

کلونــو پورتــه نجونــې پــه هغــو غونــډو کــې 

ــړي  ــې س ــی چ ــي ویل ــه او رسود ن تران

هــم پکــې وي. دې کار تــه افغانســتان 

ــو. ــودل ش ــون وښ ــراخ غربګ ــم پ ــې ه ک

ــه  ــرام ورځپاڼ ــي ټیلګ ــا ډی اوس د بریتانی

وايــي، د بریتانیــا د حکومــت ویانــد ویــي 

ــه  ــه پ ــې وزارت ن ــتان پوهن دوی د افغانس

د  ځکــه  غوښــتی،  وضاحــت  تــړاو  دې 

نومــوړي پــه وینــا دا ګام د بریتانیــا پــه 

ــه  ــم ممکن ــه ه ــو ت ــزو هڅ ــه روزنی بودیج

ــی يش. ــې لرل پایل

ــا د افغــان ښــوونکو د تنخــا برخــه  بریتانی

کــې فعالــه ده او د رپوټونــو لــه مخــې 

اوس درې لکــه افغــان نجونــې د بریتانیــا 

ــه ځــي. ــه مرســته ښــوونځیو ت پ

د انساين حقونو کمېسون څه وايي؟

د افغانســتان د انســاين حقونــو خپلــواک 

کمېســون وویــل، ښــوونه روزنــه او هــري 

فعالیــت د هــر انســان بنســټیز حــق دی 

د  محدودیــت  ډول  هــر  حــق  دې  د  او 

ماشــومانو د ماتــړي قانون، د افغانســتان 

ــو خــاف  ــون او بــري حقون اســايس قان

ــدی يش. ــل کې ګڼ

د بــري حقونــو خپلــواک کمېســون د 

رســنیو او خپرونــو مــر ذبیــح فرهنــګ د 

پنجشــنبې پــه ورځ د دې وزارت پرېکــړې 

تــه پــه غربګــون کــې وویــل:

»زدکــړه، د بیــان ازادي او هري چانســونو 

ــام  ــه پ ــه ل ــه الرسســی عمــر او جنــس ت ت

ــه د ماشــومانو خــورا بنســټیز انســاين  پرت

او بــري حــق دی.«

د نومــوړي پــه خــربه، دې برخــه کــې 

ــاين  ــي انس ــت د عموم ــر ډول محدودی ه

ــون او  ــايس قان ــتان اس ــو، د افغانس حقون

د ماشــومانو د ماتــړي قانــون او د دوی 

د ماتــړي کنوانســیون د اصولــو رسغړونــه 

ــدی يش. ــل کې ګڼ

د پوهنــې وزارت یــو رســمي مکتــوب کــې 

ــي،  ــی راغ ــه راوتل ــنیو ت ــه رس ــې خوال چ

هڅــه دې ويش لــه ۱۲کلنــو ښــکته نجونو 

او هلکانــو دې د ترانــې ویلــو لپــاره کار 

ــې  ــډو ک ــو غون ــه هغ ــتل يش او پ واخیس

ــې ښــځې وي د  ــې ی ــې ګډونوال چــې ټول

۱۲کلنــو پورتــه نجونــو لــه لــورې د ترانــې 

ــتثنا دي. ــل اس وی

ــخيص او  ــو ش ــې ټول ــوب ک ــه مکت ــه دغ پ

دولتــي ښــوونځیو تــه الرښــوونه شــوې 

ــو د  ــه نجون ــو پورت ــس کلن ــه دوول ــې ل چ

ترانــو ټیمونــو تــه د نارینــه وو لخــوا روزنــه 

ــړل يش. ــه ک ورن

د  چــې  ورکــړی  خــربداری  وزارت  یــاد 

ــئولیت د  ــې مس ــورت ک ــه ص ــې پ رسغړون

ښــوونځیو د مدیرانــو دی او رسغړوونکــو 

رسه بــه تادیبــي اجــرات کېــږي.

غربګونونه

ــو د پوهنــې  ــه رســنیو ځینــې کارن د خوال

بللــی  فکــر  پرېکــړه طالبــاين  دا  وزارت 

او د دغــه وزارت لــه رسپرســتې رنګینــه 

ــه  ــې دې برخ ــتي چ ــې غوښ ــدي ی حمی

ــړي. ــت وک ــې وضاح ک

ــو  ــه طالبان ــړه ل ــم دا پرېک ــورو ه ــې ن ځین

رسه د افغــان حکومــت د ســولې خــربو 

چــې  دي  یــې  ویــي  او  تړلــې  پــورې 

او  ازادۍ  د  نجونــو  »د  او  »ښــځضد«  دا 

حقونــو« خــاف پرېکــړه د ښــځو نړیوالــې 

ورځــې یــوه ورځ وروســته ده.

ټولنیــزه فعالــه عطیــه مهربــان وايــي، مــوږ 

د طالبانــو راتــګ رسه د همــدې مســلو لــه 

املــه مخالفــې یــو، خــو کــه تاســو د طالب 

تــر راتــګ مخکــې مــوږ تــه اســامي امارت 

ــې  ــب ی ــې طال ــوره ده چ ــا غ ــوړوئ، بی ج

جــوړ کــړي.

د  جهوریــت  چــې  لیــکي  هــم  نــورو 

تیارېــږي. تــه  راتــګ  طالبانــو 

ځینــو بیــا د پوهنــې وزارت د دې پرېکــړې 

هرکلــی کــړی او لیــکي یــې دي چــې 

ــه کارول يش. ــزاري ون ــد اب ــې بای نجون

 بی بی سی.

بریتانیا ښوونځیو کې د افغان 
نجونو پر ترانه ویلو محدودیت 

»ارزوي«



حبیبه سرابی: زنان کامال به حاشیه رانده شده اند
  حبیبه رسابی، عضو تیم مذاکره کنندۀ دولت با اشاره به احتامل برگزاری نشست صلح افغانستان در ترکیه گفت که هنوز از ترکیب هیات اعزامی دولت به ترکیه و سهم زنان جزییاتی مشخص نشده است. وی با اشاره به 
افغانستان  افغانستان اظهارداشت که طرح تازه امریکا برای صلح  افغانستان مهم است. عضو تیم مذاکره  افراد در این نشست ها مهم نیست، بل خود این روند برای  نشست های آیندۀ صلح در روسیه و ترکیه گفت که حضور 
بحران  در  پیچیده یی  و  عمیق  مسایل  افزود:  وی  کند.  تحلیل  و  تجزیه  درست  طور  به  را  افغانستان  داخلی  بحران  منی تواند  نیز  استانبول  نشست  مانند  کنفرانس های  برگزاری  هم  سوی  از  و  نیست  برخوردار  الزم  پختگی  از 
افغانستان وجود دارد که باید گره گشایی شود، این امر نیازمند زمان بیشرت است و منی توان آن را در مدت چند روز حل کرد. رسابی با انتقاد از عملکرد جامعۀ جهانی و دولت کابل در برخورد با زنان افغانستان ترصیح کرد که 

سیاست ها هم در داخل این کشور و هم در سطح جهانی به طور عجوالنه و با مشاورۀ یک گروه کوچک مردانه صورت می گیرد و زن ها در این زمینه کامال به حاشیه رانده شده اند.
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سناریوهای احتاملی پیش رو

 مقدمـه: بـا توجـه به تحوالتی که قرار اسـت تـا پایان 
دولـت  میـان  عرصـه صلـح  در  )2021م(  سـال جـاری 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان و امـارت اسـامی طالبان 
اتفـاق بیفتـد و در نتیجـه آن یـک نظام جدید مشـارکتی 
سـپهر  در  یابـد،  ظهـور  کشـور  سیاسـت  عرصـه  در 
سـناریوی  سـه  ریالیسـتی،  و  لیبرالیسـتی  نظریه هـای 
مختلـف درباره سرنوشـت و وضعیت حقوق بشـر محتمل 
قریـب  سـناریوی  به عنـوان  سـوم  سـناریوی  کـه  اسـت 

به یقین در این نوشتار معرفی شده است.
اندیشـه  آزادی  از حقـوق بشـر؛ حـق  نویسـنده  منظـور 
و بیـان، حـق آزادی انتخـاب و حقـوق زنـان اسـت کـه 
سـناریوهای سـه گانه مطروحـه، بـا معیارهـای مبتنـی بر 
ایـن سـه حق، محک زده می شـوند و پیامدهـای آن ها در 

بسـتر ایـن حقـوق مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. 
ایـن نوشـتار، گـروه طالبـان، گـروه مجاهدیـن و گـروه 
ریاسـت  ارگ  محـدودۀ  در  حاضـر  تکنوکرات هـای 
بازیگـران داخلـی درنظـر  به عنـوان  را  فعلـی  جمهـوری 
بازیگـران خارجـی  گرفتـه و جامعـه غربـی را به عنـوان 
نظریه هـای  کاربـرد  دلیـل  و  اسـت  کـرده  دسـته بندی 

بازمی گـردد.  مسـاله  ایـن  بـه  نیـز  بین الملـل  روابـط 
تحـوالت زمین بازی در پروسـه صلح با طالبان نیز نشـان 
می دهـد کـه ایاالت متحـده امریـکا بازیگـر و بازی گردان 
اصلـی ایـن رخدادهـا می باشـد و از ایـن منظـر کارآمـد 
بـودن نظریه هـای روابـط بین الملـل در تحلیـل قضایـای 

مـورد بحـث قابل توجه اسـت. 
و  غربـی  همـکاران  و  متحـده  ایـاالت  دیگـر  سـوی  از 
منطقه یـی اش ماننـد پاکسـتان و کشـورهای عربـی بـه 
رهبـری عربسـتان نقشـی کنشـی و فعـال در تغییـرات و 
برنامه ریزی هـا دارنـد و دیگـر بازیگـران غیرغربـی، اغلـب 
ناحیـه  ایـن  از  و  و منفعانـه عمـل می کننـد  واکنشـی 
بازیگـر اصلـی  نامیـدن غربی هـا خـارج از دایـره واقعیـت 

نمی شـود. قلمـداد  نیـز 
مشـخص  دسـته  دو  بـه  جامعـه  نیـز  داخلـی  درعرصـه 
تقسـیم شـده اسـت؛ نخبـگان قـدرت کـه فعـا بازیکنان 
میـدان سیاسـت هسـتند و از گروه هـای سـه گانه آن نـام 
بـرده شـد و در جنـاح دیگـر مردم هسـتند کـه تحت نام 

جامعـه مدنـی می تـوان از آن هـا یـاد کـرد. 
در توضیـح مفهـوم »دولـت حداقلـی« بایـد گفتـه شـود 
کـه چنیـن دولتـی از محصـوالت نـگاه لیبرالیسـتی بـه 

مقولـه دولـت و حکومـت داری اسـت و نماد برجسـته آن، 
نظر وعمـل سیاسـت خارجـی دولـت بـوش در افغانسـتان 
اسـت کـه در نتیجـه آن جامعـه مدنی و عرصـه نهادهای 
غیردولتـی بـه اسـتقبال کمک هـای مالـی غـرب رفتند تا 
جامعـه مدنـی در مقابـل جامعـه سیاسـی کـه در تصرف 
گـروه مجاهدیـن در اوایـل حضـور امریـکا در افغانسـتان 
بـود، قدرتمنـد شـود؛ امـا مفهـوم »دولت حداکثـری« به 
نظریه هـای توسـعه گرایی اشـاره می کنـد کـه از منظـری 
ریالیسـتی بـرای پروژه هـای توسـعه در جوامـع ناغربـی 
تعریـف شـده اند کـه سیاسـت خارجـی دولـت اوبامـا در 
افغانسـتان را می تـوان در همیـن چهارچـوب تحلیل کرد. 
دولـت اوبامـا تاش کـرد بـا منحرف کردن جریـان پول و 
امکانـات از زمیـِن جامعـه مدنـی، بسـترهای رشـد دولت 
افغانسـتان را فراهـم کنـد؛ البتـه ایـن واقعـه هم زمان بود 
بـا کـوِچ بزرگ صاحبـان خیریه هـا و نهادهـای غیردولتی 

به سـوی جامعه سیاسـی 
کـه نتیجـه ملمـوس آن 
ترکیـب  در  می تـوان  را 
تصمیم گیـران  حلقـه 
تکنوکرات هایـی  گـروه 
رهبـری  بـه  کـه 
بـر  غنـی  رییس جمهـور 
شـده اند،  مسـلط  ارگ 
به وضـوح مشـاهده کـرد. 
به عنـوان  رونوشـت  ایـن 
اصلـی  نوشـتار  خاصـه 
به کاوش بیشـتر درمورد 
شـواهد  نظـری،  مبانـی 
میدانـی و جزییـات دیگر 
نقـاط  تنهـا  و  نپرداختـه 
برجسـته مقالـه اصلـی را 
در خود جای داده اسـت. 
وارد  به همین دلیـل 
بحث هایـی ماننـد ادبیات 

تحقیق و متدولوژی سـناریوهای ذکرشـده، نگردیده اسـت.
نام گذاری سـناریوها براسـاس نوع تعامل مثلـث )1( جامعه 
جهانـی، )2( نخبـگان قـدرت و )3( جامعـه مدنـی با حقوق 
بشـر انجـام شـده اسـت و برچسـپ هرکـدام از سـناریوها، 
جایـگاه ایـن حقـوق را در بازی هایی که در میدان سیاسـت 

و اجتماع افغانسـتان جریان دارد، آشـکار می سـازد.
سـناریوهای احتمالـی دربـاره وضعیـت حقوق بشـر با توجه 
متقاطـع  سـطوح  در  قـدرت  سـاخت بندی های  نـوع  بـه 
بازی هـای داخلـی و خارجـی، به فهرسـت و توضیحـات زیر 

 : هستند
سـناریوی نخسـت: حقـوق بشـر به مثابـه قربانـی 

ت ر قد
در این سـناریو تقسـیم قـدرت زمینه را بـرای نادیده گرفتن 
امنیـت  دیگـر  تعبیـر  بـه  می کنـد؛  فراهـم  بشـر  حقـوق 
سـخت افزاری، امنیـت نرم افـزاری را بـه حاشـیه می رانـد. 

خصوصیات این سناریو 
1. بازیگـران خارجـی و داخلـی در یـک راسـتا کـه آن هـم 

اولویـت امنیـت بـر حقـوق بشـر اسـت، حرکـت می کنند.
2. در حـوزه بازیگـران داخلـی، این نخبگان قدرت هسـتند 

کـه بـر خواسـته های جامعه مدنـی چیره می شـوند.
نخبـگان  حـوزه  در   .3
بـا  طالبـان  گـروه  قـدرت، 
گـروه مجاهدیـن در عرصـه 
حقـوق بشـر هم نظـر شـده 
گـروه  کـه  سـوم  محـور  و 
بـه  را  باشـد  تکنوکرات هـا 

می راننـد. حاشـیه 
سیاسـی ـ  پیامدهـای 

عـی جتما ا
1. عرصـه آزادی اندیشـه و 
بیـان: بـا ظهـور محدودیـت 
آزادی هـا  ایـن  سانسـور،  و 
تحـت فشـار قـرار می گیرند 
رسـانه ها،  اسـت  ممکـن  و 
عالـی،  تحصیـات  معـارف، 
فرهنگ و هنـر و اقلیت های 
مذهبـی بـا مشـکات عمده 

روبـه رو شـوند. عدیده  یـی  و 
2. عرصـه آزادی انتخـاب: احتمـال دارد کـه انتخابـات از 
چرخـه تعامـات خارج شـود و حتی در حـوزه انتخاب های 
شـخصی ماننـد انتخاب شـغل محدودیت هایی ایجاد شـود.

3. عرصـه حقوق زنان: این عرصه شـاهد بیشـترین فشـارها 
خواهـد بـود و زنـان دسـتاورهای دو دهـه گذشـته را در 
زمینه هایـی ماننـد پوشـش، کار و تحصیل از دسـت بدهند. 

سـناریوی دوم: حقوق بشـر به مثابـه وجه المصالحه 
بـا غرب و ظهور حقوق بشـر اسـامی 

در ایـن سـناریوی احتمالـی، بازیگـران خارجـی و داخلـی 
عرصـه حقوق بشـر را عرصه بده و بسـتان های سیاسـی خود 
قـرار می دهنـد و درنتیجـه تعامل میـان آن هـا، مفهومی به 

نـام »حقوق بشـر اسـامی« آشـکار خواهد شـد. 

خصوصیات این سناریو 
1. بازیگـران خارجـی عـاوه بـر اولویـت دادن بـه امنیـت،  بـا 
یارگیری هایـی کـه در داخـل مثلـث قـدرت انجـام می دهنـد، 
فشـارهایی را بـر سـاختار نظـام مشـارکتی وارد آورده و موضوع 
می دهنـد،  قـرار  خـود  تعامـات  دسـتور  در  را  بشـر  حقـوق 
به طورمثـال آن هـا کمک هـای خـود را منـوط  به رعایـت حقوق 
بشـر کـرده و از ایـن طریـق بازیگـران داخلی، ممکن اسـت راه 

میانـۀ بـه نـام »حقـوق بشـر اسـامی« را معرفـی کنند. 
2. در حـوزه بازیگـران داخلـی، جامعه مدنی بدون پشـتوانه های 
مالـی و حمایت هـای خارجـی ضعیـف باقی مانده و در حاشـیه، 

مصـروف بازی هـای کم جـان و کم رنگ شـوند.
3. در میـدان نظـام مشـارکتی و بـازی نخبـگان قـدرت، گـروه 
مجاهدیـن بـه گـروه تکنوکرات هـا نزدیک تـر شـده و بـر گـروه 

طالبـان از ایـن زاویـه فشـار وارد می کننـد.
پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی 

1. عرصـه آزادی اندیشـه و بیـان: محدودیـت و سانسـور ناشـی 
از پسـوند »اسـامی« حقـوق بشـر همچنـان بـر ایـن آزادی هـا 
فشـار وارد خواهنـد کـرد و رسـانه ها، معارف، تحصیـات عالی، 
فرهنـگ و هنـر و اقلیت هـای مذهبی، نهادهایی هسـتند که در 

معـرض تهاجم قـرار خواهنـد گرفت.
2. عرصـه آزادی انتخـاب: احتمال دارد که انتخابات سـازوکاری 
غیرمسـتقیم و مبتنـی بـر ایده هـای دینـی و سـنتی به خـود 
بگیـرد و کارکـرد عمـده آن توزیع قـدرت میان مثلـث نخبگان 
باشـد.  3. عرصـه حقـوق زنـان: عرصـه حقـوق زنـان همچنـان 
شـاهد بیشـترین فشـارها خواهـد بـود و ایـن قشـر از جامعـه 
بـا توجیهـات دینـی بـه حاشـیه رانـده خواهند شـد و پوشـش 
اجبـاری، محرومیـت از کار و تحصیل، پیامدهای سـناریوی دوم 

بـرای زنـان خواهنـد بود.  
سـناریوی سـوم یـا سـناریوی قریـب به یقیـن: حقوق 

بشـر به مثابـه گسـل امنیتـی 
در ایـن سـناریو بازیگـران خارجـی از راه تزریق پـول به جامعه 
مدنی، زمینه حسـاس شـدن بازیگران داخلـی را فراهم خواهند 
قبلـی  سـنگرهای  بـه  تکنوکرات هـا  گـروه  اگـر  به ویـژه  آورد؛ 
خـود در جامعـه مدنـی عقب نشـینی کننـد و تـاش آن هـا این 
باشـد کـه بـار دیگـر از ایـن عرصـه بـرای رسـیدن بـه قـدرت 
بهره بـرداری سیاسـی کننـد. درایـن صورت اسـت کـه مفهومی 

بـه نـام »حقـوق بشـر امنیتـی شـده« ظهـور پیـدا می کند. 
شـواهدی دال بـر احتمـال بـه واقعیـت پیوسـتن این سـناریو 

نسـبت بـه سـناریوهای دیگر
1. هشـدار جامعـه جهانـی به هردو طرف سـتیزه در افغانسـتان 
درمـورد لـزوم حـل معضـل افغانسـتان از طریـق مذاکـره نـه 

منازعه.
در  خشـونت ها  کاهـش  لـزوم  بـر  جهانـی  جامعـه  تاکیـد   .2

نبـرد. صحنه هـای 
3. بازسـازی سـازوکارهای تزریق پول به جامعه مدنی از سـوی 

کشـورهای کمک کننـده؛ به ویژه کشـورهای غربی.
4. تاکیـد حلقـه نخبـگان قـدرت بـر ضـرورت برپایـی دولـت 
موقـت کـه نتیجـه آن سـقوط نظـام کنونـی و از قـدرت به زیـر 

تکنوکرات هاسـت. گـروه  آمـدن 
خصوصیات این سناریو 

1. بازیگـران خارجـی برنامـه تعدیـل رفتـار »نظام مشـارکتی« 
را در پیـش می گیرنـد و عاوه بـر اسـتفاده از ابزارهایـی ماننـد 

)درباره وضعیت حقوق بشر تا پایان سال میالدی(
شهریار آرمان

تحریـم، پول هـای هنگفتـی را هـم بـه بدنه جامعـه مدنی 
تزریـق می کننـد تـا ایـده »دولـت حداقلـی« و »جامعـه 
مدنـی حداکثـری« را دوباره بـه آزمون و خطـا بگیرند تا به 
آن چـه ایـن روزها »دموکراسـی دوبـاره« نامیده می شـود، 

جامـه عمل بپوشـانند.
2. در حـوزه بازیگـران داخلـی، قسـمتی از جامعه مدنی با 
پشـتوانه های مالـی و حمایت های سیاسـِی خارجـی، فربه 
و چـاق می شـود، امـا ایـن اتفـاق عرصـه حقوق بشـر را به 
عرصه  یـی امنیتـی تبدیـل می کند و نخبگان قـدرت در دو 

طرف گسـل حقوق بشـر سنگرسـازی می کنند. 
گـروه  مشـارکتی،  نظـام  قـدرِت  نخبـگان  حـوزه  در   .3
و  نزدیـک شـده  به یکدیگـر  و گـروه مجاهدیـن  طالبـان 
تـاش می کننـد بـا امنیتـی سـاختن عرصـه حقوق بشـر، 
بـه سـرکوب جامعـه مدنـی کـه گـروه تکنوکرات هـا در 

بزننـد.  اطـراف آن سـنگر گرفته انـد، دسـت 
پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی 

1. عرصـه آزادی اندیشـه و بیـان: بـا امنیتی شـدن عرصه 
حقـوق بشـر، محدودیت هـا فراگیـر شـده و زدوخوردهـا 
شـدت می گیرنـد و ایـن سـتیزه ها بـه زمینه هایـی ماننـد 
رسـانه ها، معـارف، تحصیـات عالـی، فرهنـگ و هنـر و 
اجتمـاع خواهنـد کشـید و خیریه هـا و نهادهایـی کـه از 
سـوی کشـورهای خارجـی کمـک دریافـت می کننـد، بـه 
فهرسـت سـیاه دسـتگاه ها و سـاختارهایی امنیتـی گـروه 

طالبـان و گـروه مجاهدیـن داخـل خواهنـد شـد. 
2. عرصـه آزادی انتخـاب: احتمـال دارد کـه دادخواهـی 
بـرای برگـزاری انتخابـات برمبنـای رای مردم بـاال بگیرد؛ 
امـا ایـن دادخواهی هـا بـه خطر امنیتـی برای نظـام تعبیر 
شـده و بـا آن هـا برخوردهـای امنیتـی صـورت خواهـد 
گرفـت. درصورتـی که فشـارهای خارجی و داخلی سـبب 
برگـزاری نوعـی از انتخابـات بـا مشـارکت مـردم شـود، 

ایـن رونـد شـاهد دسـت کاری، اختـاف و عمیق تر شـدن 
بحران هـای حقـوق بشـری در اطـراف این مولفـه خواهند 
شـد.  3. عرصـه حقـوق زنـان: عرصـه حقوق زنـان به طور 
قطـع یکـی از داغ تریـن صحنـه نبرد میـان جامعـه مدنی 
تقویـت شـده از سـوی غـرب و نخبـگان قـدرت )گـروه 
طالبـان و گـروه مجاهدیـن( خواهنـد بود کـه در آن گروه 
تکنوکرات هـا در نظـام مشـارکتی تضعیـف و یـا حـذف 

شـده اند. 
نتیجه گیری 

سـناریوهای احتمالی مطرح شـده درمورد وضعیت حقوق 
بشـر؛ بـه ویـژه حـق آزادی اندیشـه و بیـان، حـق انتخاب 
و حقـوق زنـان که در سـپهر سـال2021 میـادی مطرح 
هیچ گونـه  نیسـت  قـرار  کـه  می دهنـد  نشـان  شـده اند، 
تحولـی در سـاختار نظـام مشـارکتی جدید افغانسـتان به 
نفـع ایـن حقوق حاصل شـود؛ به طـور  خاص حقـوق زنان 
امنیتی شـدن  و  کـرد  خواهنـد  عقب نشـینی  اقلیت هـا  و 
فضـای حیاتـِی حقـوق بشـر، بـه فـرار سـرمایه های مادی 
و معنـوی از کشـور شـتابی فزاینـده خواهـد بخشـید و 
سـتیزه در کرانه هـای حقـوِق یادشـده، کشـور را به سـوی 
جدال هـای اجتماعـی سـوق داده و دور باطـل منازعـه در 

افغانسـتان، جانـی دوبـاره خواهـد گرفت.

 

سناریوهای احتاملی مطرح شده درمورد 

وضعیت حقوق برش؛ به ویژه حق آزادی 

اندیشه و بیان، حق انتخاب و حقوق 

زنان که در سپهر سال2021 میالدی 

مطرح شده اند، نشان می دهند که قرار 

نیست هیچ گونه تحولی در ساختار نظام 

مشارکتی جدید افغانستان به نفع این 

حقوق حاصل شود؛ به طور  خاص حقوق 

زنان و اقلیت ها عقب نشینی خواهند 

کرد و امنیتی شدن فضای حیاتِی حقوق 

برش، به فرار رسمایه های مادی و معنوی 

از کشور شتابی فزاینده خواهد بخشید 

و ستیزه در کرانه های حقوِق یادشده، 

کشور را به سوی جدال های اجتامعی 

سوق داده و دور باطل منازعه در 

افغانستان، جانی دوباره خواهد گرفت.



-

 وقتـی تحفـه را بـه او دادم و گفتـم: مـادر روزت مبـارک؛ 

هـامن لبخنـد زیبـای همیشـگی روی لب هایش آمـد.  بعد از 

اینکـه تحفـه را دیـد، مکـث کـرد گفتـم، ببنـد بـه موهـات. 

گفت، نه بعدا می بندم، رفتم جلو و چادرش را برداشتم.

فلـم  مثـل  اخیـر  روز  چنـد  اتفاقـات  متـام  لحظـه  یـک  در 

بارسعـت تنـد از جلـوی چشـمم عبـور کـرد. هفتـۀ پیـش بود 

کـه وقتـی معلـم دینـی گفـت: »هفتـۀ دیگـه روز مـادره، بـه 

جـای اینکـه تحفه هـای قیمـت بـرای مادرتـان بخرید، سـعی 

کنیـد دوسـت داشـتنتان را به صـورت عملی نشـان بدهید.« 

مـن ایـن حرف ها را هیچ قبول نداشـتم. می خواسـتم آن گِل 

رس قشـنگ را هرطور شـده بـرای مادر بخـرم. هیچ کس نباید 

ایـن قضیـه خـربدار می شـد. مـن مثـل بچه هـای دیگـه  از 

جیب خرچـی ثابتی نداشـتم.

ماهـی یـک بار اگـر بابا یک ده روپـه پول می داد بـا آن نهایتا 

دو یـا سـه دسـت کارت یـا تشـله می خریـدم. کل دارایـی ام 

بـود.  کهنـه  اسـباب بازی  و چنـد  تشـله ها  کارت هـا،  هـامن 

تصمیـم گرفتـم هامن هـا را بفروشـم. هـزار تـا تشـله دسـت 

چیـن کـه یـک سـال طـول کشـیده بـود تا جمـع شـان کنم. 

رفتـار  طـوری  نبایـد  فروختـم.  مصطفـی  دوسـتم  بـه  همـه 

می کـردم کـه بفهمـد به پولش نیـاز دارم. خودش فقط تشـلۀ 

شـش پر را یـک روپـه فروخـت. هامن اشـتباه را موقـع فروش 

کارت هـا هـم تکرار کردم. شـش صد و پنجاه تـا کارت فوتبال 

بی زبـان را فقـط بـه قیمـت ده افغانـی دادم. در عـوض تیـر 

و کـامن را بـه خـوب، قیمتـی رد کـردم. دالـش را اتفاقـی از 

درخت هـای بیـد کوچـۀ پایینـی بریـده بـودم و وقـت زیـادی 

داشـتم،  وقـت  اگـر چندهفتـه  بـودم.  نکـرده  برایـش رصف 

می توانسـتم کارت یـا تشـله جمـع کنـم، ولی احتـامل اینکه 

مثـل آن دال پیـدا کنـم، خیلـی کـم بـود.

برای تهیه کردن پول از خود مادر هم کمک خواستم.

- مادر جان بیست روپه داری؟

- بـا ایـن پولـی کـه بابـه شـام مـره میـده شـکم شـام ره سـیر 

کنـم کان کار کـدم! بـاز جیب خرچـی هـم طلـب داری؟

- من نان چاشت منی خورم، پولش ره بده به خودم.

هـامن لبخنـد دوست داشـتنی آمـد روی لب هایـش، خیلـی 

صورتـش قشـنگ شـده بـود. آن لحظـه را تصـور کـردم کـه 

تحفـه را تقدیمـش می کنـم و ایـن لبخنـد را می زنـد. البتـه 

نبـود.  از خودگذشـتگی  زیـاد  پیشـنهاد غـذا نخـوردن  ایـن 

بادنجـان رسخ شـده، غـذای مـورد عاقـۀ مـن نیسـت، ولـی 

به خاطـر ایـن که مـادر ناراحـت نشـود، هیچ وقت این مسـاله 

را بـه زبـان منـی آورم.

بعـد از اینکـه مـادر بـه مـن پـول نـداد و چیـزی هـم بـرای 

فـروش نداشـتم. پنـج روپـه از خواهـرم زهـرا گرفتـم و بـا آن 

تشـله ها  بـا  بـازی  وسـیلۀ  بـه  می خواسـتم  خریـدم.  تشـله 

زیادشـان کنـم کـه موقـع بـازی، رضـا دوسـتم جرزنـی کـرد. 

مـن هـم دعـوا راه انداختـم. عبـاس آقـا آمـد و همه چیـز را 

خـراب کـرد. عبـاس آقـا همسـایۀ بغلـی زمیـن خالی بـود که 

داخلـش تشـله بازی می کردیم. گفـت : »بریـد گورتونو از این 

جـا گـم کنیـد. دیگه هم ایـن دور و برا نبینمتـون.« بعد از آن 

روز تشـله بازی کا کنسـل شـد.

رفتـم دوبـاره از زهـرا پـول قـرض بگیـرم، بـرای خریـدن کارت 

کـه گفـت: »اوال کـه نـدارم. دوما اگـه هم داشـتم، منی دادم. 

قبـل از اینکـه پنـج روپیـه پیشـکی ره پـس بدی« 

فکـری بـه رسم زد. حسـن همیشـه پـول خریـد خانـه را بـه 

جیـب مـی زد و بـا آن گیـم مـی زد، ولـی مـن تـا حـاال از ایـن 

کارهـا نکـرده بـودم. اگـر هـم ایـن کار را بکنـم، می خواهـم 

بـرای مـادر تحفـه بخـرم. چنـدروز بعـد هـم کل ماجـرا را بـه 

می کنـم.  عذرخواهـی  و  می گویـم  مـادر 

از چانـس خـوب مـن، آن روز مـادر چهـل روپـه پـول داد کـه 

مـرغ و نـان بـرای شـام بگیـرم. ایـن بهریـن فرصـت بـود کـه 

باقـی پـول را تهیـه کنـم. بـرای همیـن رساغ حسـن، اسـتاد 

ایـن کار رفتـم. دوسـتم حسـن یـک نقشـه کشـید کـه مـو در 

شـکافش منی رفت، ولی نقشـه اش کمی درد داشـت! نقشـه 

ایـن بـود کـه چنـد نفـر راهـم را می گیرنـد، لتـم می کننـد و 

پـومل را می دزدنـد.

پهلـوی درخت هـای بیـد کوچـۀ پایینـی رفتیم. قبـل از اینکه 

حسـن آمـادۀ لـت زدن مـن شـود، روزی را یـادم آمـد کـه از 

بچه هـای مکتـب لـت خـورده بـودم، خیلـی درد داشـت. بـه 

تشـویش شـدم، امـا وقتـی لحظه یـی را تصـور کردم کـه مادر 

جـان بـا گرفنت تحفـه لبخند می زنـد تردیدم به یقیـن تبدیل 

می شـد.

حسـن خیلـی محکـم بـا مشـت تـوی صورتـم زد. طوری کـه 

اینقـدر  چـرا  گفتـم،  گریه کنـان  شـد،  اشـکم رسازیـر  واقعـا 

محکـم زدی؟ باخنـده جـواب داد، دعـواس دیگـه، تـو دعـوا 

کـه حلـوا خیـرات منی کننـد. بـا هامن وضـع لباس پـر خون 

و گریه کنـان بـه خانـه رفتـم. چنـان فلمـی بـازی کـردم کـه 

خـودم هـم بـاور کـردم، هرچنـد آخـرش مـادرم کمـی شـک 

کـرده بـود، امـا بـه روی خـودش نیـاورد. 

اگـر احمـد، بـرادر بزرگـرم، بود حتـام پیگیر ماجرا می شـد و 

دزدهـای نامـرد را پیـدا می کـرد! ولـی مـادر جان زیـاد پیگیر 

نشـد و مثـل همیشـه اعتقـاد داشـت حتـام خـودت جـوری 

رفتـار کـردی کـه باعـث اینکار شـدی!

آن شـب از درد بینـی درسـت خوابـم نـربد، ولـی هـر وقـت به 

فرامـوش  دردم  می کـردم  فکـر  تحفـه  دادن  تحویـل  لحظـه 

می شـد. روز قبـل از روز مـادر وقتـی از مدرسـه برمی گشـتم، 

اذان ظهـر بـود کـه بـه دکان سیمسـاری رسـیدم. 

داخـل مغـازه خیلـی شـلوغ بـود و همه مشـغول خریـد تحفه 

بودنـد. از پشـت ویریـن دوبـاره بـه گِل رس نـگاه کـردم، از 

روزهـای قبـل هـم زیباتر شـده بـود! گِل رسی نقره یی رنگ با 

نگین هـای آبـی، وقتی مـادر را بـا آن گوشـواره های قدیمی و 

ایـن گِل رس تصـور می کـردم، خود را خوشـبخت ترین موجود 

دنیـا می دیـدم. مادر این گوشـواره ها را از افغانسـتان با خود 

آورده بـود. آن هـا را مـادر کانـم در مراسـم نامـزدی بـه مـادر 

داده بـود. رابطـۀ آن دو خیلـی صمیمـی نبـود، امـا بـه نظـر 

می رسـید به خاطـر ایـن تحفـه هـم شـده همیشـه از مـادرش 

سـپاس گزار بـود. 

فقـط یک بـار دیـده بـودم کـه مـادر آن گوشـواره های بـزرگ 

را بـه گـوش خـود بینـدازد. آن هـم چنـد روز قبـل از عروسـی 

خواهـرم، فاطمـه، خیلـی زیبـا شـده بـود. تعریف می کـرد در 

از  و  می پوشـیده  را  گوشـواره ها  ایـن  وقتـی  نامـزدی  دوران 

خانـه بیـرون می رفتـه حتـی دخرهـای قریـه هـم لحظه یـی 

بـرای متاشـای او مکـث می کردنـد و زمانـی که این داسـتان 

موقـع  ولـی  مـی زد،  بـرق  چشـامنش  می کـرد،  تعریـف  را 

عروسـی فاطمـه هـم از ایـن گوشـواره ها را اسـتفاده نکـرد.

باقـی شـصت افغانی را بـه مغازه دار تحویـل دادم. چهل روپه 

بیعانـه داده بـودم کـه گِل رس را بـه کسـی دیگـری نفروشـد. 

گِل رس را گرفتـم و بـا خوشـحالی بـه طرف خانـه رفتم. در راه 

بـه ایـن فکـر می کـردم، همیـن طـوری که منیشـه ایـن تحفه 

رو تقدیـم کنـم، بایـد کاغذپیـچ کنـم. بـرای ایـن کار پـول 

داشـتم، ولـی نبایـد خرجش می کـردم. چون تصمیم داشـتم 

بقیـه پـول خریـد را بعـد از روز مادر به مادر جـان تحویل بدم 

و ماجـرا را برایـش تعریـف کنـم. بـه خانه که رسـیدم به رساغ 

رفتـم. همیشـه  زهـرا  قدیمـی خواهـرم،  و دفرهـای  کتـاب 

بـا کاغذهـای قشـنگ جلـد می کـرد.  دفرهـای خـودش را 

یـک دفـر را که بـا کاغذ صورتـی همراه گل های سـفید جلد 

شـده بـود، انتخـاب کردم. 

مـادر بعـد از ناهار، عادت داشـت کـه کمی بخوابـد و معموال 

دو سـه سـاعتی طول می کشـید تا بیدار بشـود. آن شـب قرار 

بـود، فاطمـه خواهـرم همـراه شـوهرش بـه مناسـبت روز مادر 

بـه خانـه مـا بیاینـد و مـن بایـد قبـل از آمـدن آن هـا در یـک 

موقعیـت دونفـره تحفـه ام را تحویل مـی دادم. مـادر از خواب 

بیـدار شـد و طبـق عادت همیشـگی رفـت تاک هـای انگور و 

ریحان هایـی کـه در باغچـه کاشـته بـود را آب بدهـد. مـن از 

فرصـت اسـتفاده کـردم و رفتـم تا تحفـه را بـه او بدهم.

دیـواره باغچـه مـا نیم مـر ارتفـاع داشـت و مادرجـان عـادت 

حالـت  در  و  دیـواره  روی  بگـذارد،  را  چپـش  پـای  داشـت 

نیمه نشسـته شـلنگ آب را بـاالی باغچـه نگـه دارد. رفتم جلو 

و گفتـم: »مـادر روزت مبـارک.« 

برگشـت و روی لبـه باغچـه نشسـت. هـامن لبخنـد زیبا روی 

لب هایـش آمـد. رفتـم جلـو و در حالتـی که با دسـتانش رسم 

را نگـه داشـته بـود، مـرا بوسـید و گفـت: تشـکر یـک دانـه 

بچـه ام. هرزمـان ایـن جملـه را می گفـت از خوشـحالی  بـال 

در مـی آوردم. 

وقتـی ارصار مـن بـرای بسـنت گِل رس جـواب نـداد، خـودم 

چـادرش را برداشـتم. دیدم کـه موهای مادرم کوتاه هسـت و 

اصـا بـا گِل رس بسـته منی شـود.

 مـادرم گفـت، بسـیاروقت اسـت، موهایش را کوتـاه می کند. 

متوجـه شـدم مـن هـم بسـیاروقت شـده کـه او را بی چـادر 

ندیدم!

در همیـن موقـع صـدای تک تک دروازۀ خانه آمـد و مادرجان 

زیـر  را  و کاغـذش  و گِل رس  کـرد  پـت  را  مویـش  به رسعـت 

کاالیـش پنهـان کـرد و رفـت کـه دروازه را بـاز کنـد.

یادداشت روز
فرهنگ   madanyatdaiسال دهم        شـنبه 23 حوت 1399 ly.com

پرمختګ پال او سمون پال

مسخ شدگی در زبان مادری از زبان کافکا
24 اکترب 1911، فرانتس کافکا در دفرت یادداشت های روزانه اش قطعه یی دربارۀ وابستگی و عشق ناقص خود به مادرش می نویسد، در پایان این قطعۀ کوتاه، او وضعیتی به مراتب تراژیک را یادآور می شود: 
»دیروز با خودم فکر می کردم که همیشه آن طور که مادرم شایسته اش بوده و من توانش را داشتم به او عشق منی ورزیدم و علتش هم این  است که زبان آملانی مانع این کار است. مادر یهودی که 
»Mutter« نیست، وقتی آدم »mutter« خطابش می کند، جریان یک کمی جنبۀ مضحک پیدا می کند )البته نه در مورد او، چون ما در آملان هستیم(، ما به یک زن یهودی عنوان یک مادر آملانی را 
می دهیم، ولی یادمان می رود که این تناقض خیلی عمیق در احساسات ریشه می دواند،»mutter«  برای یهودیان به شیوۀ ویژه یی آملانی است، ناخواسته همراه شکوه مسیحی، رسدی مسیحی را هم در 

بردارد، به همین سبب زن یهودی یی که »mutter« نامیده می شود نه تنها مسخره می شود، بل بیگانه هم می گردد.«

لـه  انګلیـي ژبـې   دغـه دوه اصطـاح ګانـې د 

ماډرنيسـت او رفورميسـت څخـه ژبـاړل شـوي دي؛ دا 

دوه اصطـاح ګانـې مـوږ پـه خپلـه فکـري اډانـه کـې 

ډېـرې کاروو نـو دا چـې مـوږ دلتـه د افغـان انسـان د 

ښـرازۍ لپـاره مبـارزه کـوو، اول لـه سـمون پالنـې 

رشوع کـوو ترهغـه چـې پـه ټوليـزه توګـه پـه مادياتو او 

معنوياتو کې سمون رامنځ ته يش. 

دا پـه دې مانـا نـه دی چـې پـه مطلـق ډول دې پـه 

ټولـو عقيـدوي، کلتـوري چـارو او د خلکو په اسـطورو 

دې  عقيـده  کلتـور  نـوې  کومـه  رايش،  بدلـون  کـې 

پـرې وتپـل يش، ځکـه چـې پـه دې کار رسه د ټولنـو 

او ملتونـو حساسـيتونه را پورتـه کيـږي؛ نـو د سـمون 

او  رسـوماتو  کلتـوري  پـه  مطلـب  مـو  څخـه  پالنـې 

ټولنيـزې ښـاروندۍ کې هغه ټکي دي چـې د ټولنې 

د هوسـاينې پـه وړانـدې خنډونـه جـوړوي؛ نو سـمون 

دې پکـې رامنـځ تـه يش. 

دلتـه د عامـه ذهنيـت پـه اړه لـږ تـم کېـږم، پـه ټولنـه 

کـې دود شـوي قواعـد چـې د فسـاد او انسـان وژنـې 

پـه وړانـدې معافيـت پيـدا کـوي، بايـد د خلکـو لـه 

اذهانـو يـې منفـي کـړو، ترڅـو د نـادودو پـه وړانـدې 

ملـت حسـاس يش، هـره نـادوده بـې پروا ونـه نېي، 

د ښـاروندى نـورې برخـې لکـه کـور، کوڅـې او ښـار 

نظـارت وکـړي، د  پـاک وسـايت؛ د خپـل ښـوونځي 

خپـل کي عامـه شـتمنيو سـاتنه او څارنـه وکـړې او 

پـه ټولنـه کـې عامـه او شـخيص شـتمنيو تـه احـرام 

وکـړي. 

خاصـې  فسـادګر  کـې  هيـواد  پـه  چـې  ځکـه  دا 

تڼـى ګرځـي، هـره ورځ افغـان انسـان د هدفـې وژنـو 

ښـکار دی؛ هـر څـوک مـي شـتمني پـه خپلـه ګټـه 

د  نشـته،  احـرام  تـه  شـتمنۍ  مـي  اسـتعاملوي، 

ښـاروندى اصـول ډېـر کـم یـا هـم حتـا هيـڅ عملـې 

کېـږي نـه، د ښـار پـه منـځ کـې پـه الرو او کوڅـو کې 

غلـه پـه رڼـا ورځ د خلکـو جيبونـه لوټـوي، د السـونو 

نـه يـې ځېـرک تیلیفونونـه تښـتوي؛ ولې نور ښـاريان 

ورتـه ګـوري. 

مـوږ هيـڅ تجربـه نکـړل چـې خلـک دې پـه ټولنيـزه 

دلتـه  ونېـي.  دې  لـورى  يـو  او  يش  راپورتـه  توګـه 

واضحـه شـوه چـې ټولنيز سـمون تـه څومـره اړتيا ده. 

کلـه چـې پـه دې چـارو کـې سـمون ماحظـه شـو، 

نـو ملتونـه بـه پرمختـګ تـه ورنـږدې يش او لـه هغـه 

ځايـه پرمختـګ پالنـه رشوع کيـږي، پرمختګ ته چې 

کله د سـمون پالنې په اسـاس زمينه مسـاعده شـوه، 

نـو پـه ټولـو چـارو کـې د ښـه والـې روحيـه ورو ورو را 

ژونـدى کېـږي. 

لوړوالـې  د  ذهنيـت  عامـه  د  خلکـو  د  وضعيـت  دا 

کـوي   ښـکارندويي 

ټولنيـز  پـه  چـې  تفسـېروو  داسـې  مـوږ  پرمختـګ 

ماحـول کـې د خلکـو د عقايـدو او کلتـور پـه اسـاس 

رغنيـز بدلـون دی چـې د ټولنـې د خلکـو دغوښـتنو 

پـه اسـاس رامنـځ تـه کيـږې.

 کلـه چـې د خلکـو افـکار دې تـه امـاده شـې چـې 

رغنيـز يـون پيلـوو، د خپلـو ګـډو ګټـو سـاتنه او څارنه 

کـوو، خپـل ښـار، کىل او پـه ټوله کې هيـواد په خپله 

پـه خپلـو کمـو امکاناتـو ابـادوو، نـور د چـا پـه متـه نه 

کينـو؛ همـدا د پرمختـګ وسـايل دي. 

زمـوږ د هيـواد لـه پـاره پرمختـګ دا دى چـې روانـې 

اوبـه مهـار کـړو، زراعت مو پـه مي اقتصـاد کې خپل 

رول څرګنـد کـړي، صنعت تـه پراختيا ورکـړو او خپل 

صنعتـي توکـې نړيـوال بـازار تـه د خپل هيـواد په نوم 

ورسـوو؛ خپـل سـړک، ښـوونځى، روغتـون، پوهنتـون 

پـه نړيوالـو معيارونـو برابـر کـړو؛ پـه تېـرو جګـړو کـې 

لـه منځـه تلـي ځنګلونـه بېرتـه ورغـوو، د چاپېريـال 

لـه  ووايـو؛ فسـادګر  )نـه(  تـه  حفاظـت وکـړو؛ فسـاد 

ور  خلـک  وړ  تـه  څوکيـو  دولتـي  ونېسـو،  را  غـاړې 

وپيژنـو، پـه ټولـو چـارو کې هوسـاينه رامنځ تـه کړو او 

د نـړى لـه روان بهیـر رسه سـم روان شـو.

سـمون پـال او پرمختـګ پـال د پورته موخو د ترالسـه 

کولـو لپـاره مبـارزه کـوي چـې پړاوونـه يـې ويښـتيا، 

روښـانتيا او بدلـون دي.

گِل رس
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از چانس خوب من، آن روز مادر   

چهل روپه پول داد که مرغ و نان برای 

شام بگیرم. این بهرتین فرصت بود 

که باقی پول را تهیه کنم. برای همین 

رساغ حسن، استاد این کار رفتم. 

دوستم حسن یک نقشه کشید که 

مو در شکافش منی رفت، ولی 

نقشه اش کمی درد داشت! نقشه این 

بود که چند نفر راهم را می گیرند، لتم 

می کنند و پومل را می دزدند.



 در بیست سـال گذشـته، خشـونت 
بیـن فـردی بـه نگرانـی بزرگـی تبدیـل 
شـده اسـت. در فرهنگ هـای غربـی و 
برخـی فرهنگ هـای سـنتی یـا در حال 
هامیش هـای  جاپـان،  ماننـد  گـذار 
تلویزیونـی،  مسـتند  فلم هـای  بـزرگ، 
مقـاالت، مجـالت و کتاب هـا همگـی 
سـایر  و  خانـواده  درون  خشـونت  بـه 
انـواع  و  خانگـی  خشـونت  الگوهـای 
مختلـف آن اشـاره می کننـد؛ ازجملـه 
همـرسآزاری،  بـه  می تـوان 
کـودک آزاری، خواهر یا بـرادرآزاری، 
عاشـقانه  خشـونت  و  سـاملندآزاری 
اشـاره کـرد.  گـذر از جامعـۀ سـنتی بـه 
تغییـر  معنـای  بـه  مـدرن  جامعـۀ 
الگوهـای رفتـاری و گفتـامن حاکم بر 
بـه  ورود  تعبیـری،  بـه  اسـت؛  جامعـه 
جامعـۀ مـدرن بـه معنـای تغییـر شـکل 
الگوهـای  ایـن  از  یکـی  رفتارهاسـت. 
در  خشـونت آمیز  برخـورد  رفتـاری، 
بـا زنـان  حـوزۀ عمومـی و خصوصـی 
جامعـه اسـت. در سـه دهـۀ گذشـته بـا 
کوشـش های فعـاالن و حامیـان حقوق 
زنـان، مسـالۀ خشـونت علیـه زنـان، در 
عرصـۀ عمومـی به عنـوان یک مشـکل 

جدی اجتامعی مطرح شده است.
خشـونت علیـه زنـان، بخشـی از تاریـخ بـر اسـت 
به عنـوان  جهـان  رسارس  در  همچنـان  متأسـفانه  و 
علیـه  خشـونت  اسـت.  مطـرح  همه گیـر  مسـاله یی 

زنـان، یـک مسـالۀ ناگـوار جهانـی اسـت.
خشـونت، بـر زندگی میلیون هـا نفر از زنـان در همۀ 
طبقـات اجتامعی، اقتصادی و آموزشـی در رسارس 
جهـان اثـر می گـذارد و متامـی موانـع فرهنگـی و 

مذهبـی را از بیـن می بـرد و از حقـوق زنـان بـرای 
مشـارکت کامـل در جامعـه جلوگیـری می کنـد.

براسـاس اعـالم سـازمان جهانـی صحت، خشـونت 
عبـارت اسـت از اسـتفاده از نیروی بدنـی و قدرت، 
تهدیـد یـا اقـدام علیـه دیگـری، افـراد یـا گروه های 
از افـراد جامعـه کـه بـه کبـودی، مـرگ، مشـکالت 
روانـی، ناهنجاری هـا و محرومیـت از حقـوق منجر 

می شـود. ایـن پژوهـش، رصفـاً بـه یکـی از اشـکال 
نگـرش بـه خشـونت علیـه زنـان، یعنـی نگـرش بـه 
زن زنـی معطوف اسـت. البته برخی از پژوهشـگران 
زبـان فارسـی از اصطـالح رضب و شـتم اسـتفاده 
کرده انـد؛ ولـی در اینجـا بـه ایـن علـت از معـادل 
صدمـات  بـه  رضب  کـه  شـده  اسـتفاده  زن زنـی 
یـا  شکسـتگی  بـدون  کـه  می شـود  گفتـه  فزیکـی 
و  می شـود  وارد  بـدن  اعضـای  بـر  خون ریـزی 
آثـاری ماننـد کوفتگـی و کبـودی ایجـاد می کنـد.
 شـتم نیـز به معنای ناسـزاگویی اسـت؛ در حالی که 
زن زنـی هـم می توانـد شـدید باشـد و هـم خفیـف 
بـدون  کـه  منی شـود  اطـالق  زدنـی  بـه  لزومـاً  و 
ماننـد  آثـاری  و  باشـد  خونریـزی  یـا  شکسـتگی 

می کنـد. ایجـاد  کبـودی  و  کوفتگـی 
همچنیـن، متغیـر وابسـتۀ ایـن پژوهـش، شـتم، یعنی 
ناسـزاگویی نیـز نیسـت. ناسـزاگویی یکـی از انـواع 
خشـونت علیه زنان اسـت کـه ذیل خشـونت روانی 
آورده می شـود؛ در حالـی کـه ایـن پژوهـش در پی 
بررسـی و تبییـن خشـونت روانـی نیسـت. زن زنـی، 
مسـاله  یی فراگیـر اسـت کـه مـرز منی شناسـد و در 
بـه اشـکال مختلـف  متامـی جوامـع و فرهنگ هـا 

بـروز می کنـد.
به عنـوان   شـایع بودن زن زنـی و خشـونت فزیکـی 
یکـی از اشـکال برجسـتۀ خشـونت خانگـی، تأثیـر 
مخـرب و ویرانگـر بـر همـرسان، کـودکان و روابط 
می دهـد  نشـان  موضـوع  ایـن  دارد.  زناشـویی 
بـرای  ناگـوار  واقعیتـی  زنـان،  علیـه  »خشـونت 
اسـت.« خشـونت  میلیون هـا زن در رسارس جهـان 
اجتامعـی  کنـرول  و  نظام منـد  سـلطۀ  زنـان،  علیـه 
زنان توسـط مردان اسـت. همۀ مردان به طـور بالقوه 
ابـزاری قدرمتنـد  به عنـوان  از خشـونت  می تواننـد 
بـرای مطیع کـردن زنـان اسـتفاده کننـد. سواسـتفاده 
از زنـان موجـب وابسـتگی آن هـا می شـود و به همۀ 
مـردان، امـکان اعـامل قـدرت و کنـرول بـر زنـان 
مهم تریـن  جامعـه،  در  سـلطه  واقعیـت  می دهـد. 
عامـل مؤثـر در حفـظ سواسـتفاده از زنـان اسـت؛ 
بـه عبـارت دیگـر، عامـل اصلـی در خشـونت علیه 
زنـان، حفـظ نهادهـای مردسـاالری و پدرسـاالری 
هنجارهـا  باورهـا،  فرهنگ هـا،  از  بسـیاری  اسـت. 

و نهادهـای اجتامعـی دارنـد کـه در عیـن داشـن 
مروعیـت، بـه تـداوم خشـونت علیـه زنـان دامـن 

می زنـد.
فزاینده  یـی  به طـور  فمینیسـت،  پژوهشـگران 
زنـان  علیـه  خشـونت  اصلـی  منبـع  را  پدرسـاالری 
اگرچـه  می کننـد؛  قلمـداد  معـارص  جامعـه  در 
رادیـکال  و  سوسیالیسـت  لیـرال،  فمینیسـت های 
فمینیسـت  نظریه پـردازان  سـایر  و  مارکسیسـتی  و 
و  پدرسـاالری  ریشـه های  در  اسـت  ممکـن 
نظـر  اختـالف  جامعـه،  در  آن  تـداوم  چگونگـی 
داشـته باشـند. نظریـۀ پدرسـاالری، نظریه  یی اسـت 
کـه بیشـرین توجـه را در زمینـۀ لت خـوردن زنـان 
بـه دسـت آورده اسـت و از آن به عنـوان رویکـرد 
نگـرش  می شـود.  یـاد  نیـز  رادیـکال  فمینیسـتی 
بـه  رایـج  نگـرش  چگونگـی  فمینیسـتی،  انقالبـی 
زنـان در جامعـه و نبـود امکانـات قانونی بـرای زنان 
می کشـد. چالـش  بـه  را  مـردان  خشـونت  قربانـی 
رادیـکال،  فمینیسـت  پژوهش هـای  اغلـب  هـدف 
و  اسـت  زنـان  علیـه  مـردان  خشـونت  تحلیـل 
ارزش هـای  کـه  واقعیـت  ایـن  از  پرده بـرداری 
ایـن  مردمحـور،  اجتامعـی  علـوم  و  مردسـاالرانه 
خشـونت را پنهـان می کنند. پدرسـاالری، دو مؤلفۀ 
اساسـی دارد: سـاختار کـه در آن، مـردان، قدرت و 
امتیـاز بیشـری نسـبت بـه زنـان دارنـد و ایدیالوژی 

می بخشـد. مروعیـت  سـاختار  ایـن  بـه  کـه 
 امـروز، با حاکمیـت گفتامن فرهنگی مردسـاالرانه، 
مشـاهده می شـود که خشـونت علیه زنـان در جهان 
در حـال افزایـش اسـت، از ایـن افزایـش جلوگیری 
سـخت تر  و  پیچیده تـر  مسـاله  ایـن  و  منی شـود 

می شـود.
حـل  بـرای  بین املللـی  انجمن هـای  شـیوه های 
مسـاله متاسـفانه به علت الگـوی مردسـاالری، مؤثر 
نیسـتند و ایـن موضـوع را به آسـتانۀ بحران رسـانده 
اسـت. در بسـیاری از پژوهش های اخیر، مشـخص 
شـده کـه خشـونت علیـه زنـان، معضلـی اجتامعـی 
تلقـی منی شـود و زنـان، آن را امـری عـادی تلقـی 
می کننـد؛ بـا وجـود ایـن، نبایـد از ایـن مسـاله غافل 
شـد کـه خشـونت، نقـض حقـوق بـر اسـت کـه 
آسـیب های اجتامعـی را بـه دنبـال خواهد داشـت.
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  گفتار دوم؛ مفهوم پناهندگی

بـرای پـی بـردن بـه مفهوم واژۀ پناهندگی بـه صورت دقیق آن، الزم اسـت که معادل 

یـا مـرادف ایـن اصطـاح در زبـان انگلیسـی جسـتجو شـود. در یـک مفهـوم کلی، 

واژه پناهندگـی در التیـن از لغـت »asylon« یونانـی گرفتـه  شـده اسـت کـه از نظـر 

ادبـی بـه معنـای »توقیف نشـدن« یـا »آزاد بـودن از توقیف« اسـت.

 در برخـی از زبان هـای اروپایـی هنـوز کلمـه »Asyl« بـه کار بـرده می شـود و مفهوم 

رسپنـاه، امنیـت و مصونیـت از آسـیب را ارایه می کنـد. در زبان انگلیسـی، واژه های 

»Asylee/Asylum« و »Refuge« هـردو بـه معنـی پناهندگی انـد. برخـی دکریـن، 

مفهـوم پناهندگـی را بـه عـام و خـاص تقسـیم منوده اند.

پیش نویـس کنوانسـیون پناهندگـی رسزمینـی کـه در سـال 1952 توسـط انجمـن 

و  عـام  مفهـوم  در  پناهندگـی  میـان  متایـزی  نیـز  شـد،  ارایـه  بین امللـل  حقـوق 

پناهندگـی بـه مفهـوم خـاص  ترسـیم می کنـد. 

بـر اسـاس ایـن سـند پناهندگـی بـه مفهـوم عـام، مفهـوم وسـیع تری از پناهندگـی 

دارد. در خصـوص پناهندگـی بـه مفهـوم عـام، تنهـا به تحـت آزار قرار گرفنت اشـاره 

شـده و ذکـری از دالیـل آن نرفته اسـت.

دالیـل پناهندگـی در مفهـوم خـاص در کنوانسـیون مصـوب 1951 مربـوط بـه امـور 

پناهنـدگان بـه صـورت واضـح بحـث شـده کـه در مباحـث بعـدی بـه آن پرداختـه 

خواهـد شـد. اگـر تقسـیم بندی پناهندگـی بـه مفهـوم عـام و خـاص را بپذیریـم، 

پناهندگـی بـه مفهـوم عام، به پناهندگی سیاسـی اطاق می شـود، امـا پناهندگی 

بـه مفهـوم اخـص که موضـوع کنوانسـیون و پروتـکل حامیـت از پناهندگان اسـت، 

دولت هـا بـر اسـاس دالیـل و رشوط ترصیـح شـده، عمـل می کننـد و تکلیفـی کـه 

بـر اسـاس کنوانسـیون بـه عهـده آنهاسـت بایـد بـا انگیـزه پذیـرش فـرد بـه عنـوان 

پناهنـده باشـد. هرچنـد بحـث پناهندگـی تاریـخ طوالنـی دارد، امـا به صـورت ویژه 

پـس از جنـگ جهانـی دوم و تشـکیل سـازمان ملل متحد، مـورد توجه قـرار گرفت.

 گفتار سوم؛ توضیح اصطالحات 

در زمینـه پناهندگـی اصطاحـات مشـابه و نزدیـک بـه هـم بـه کار گرفتـه می شـود 

کـه هریـک آن مفهـوم خاص و مشـخص را افـاده می کند. به لحـاظ حقوقی هریک 

از اصطاحـات می توانـد بـار معنایـی متفـاوت داشـته باشـد و در اینجـا بـرای درک 

دقیـق از موضـوع، مفاهیـم اصطاحـات بـه بحـث گرفته می شـود.

بند اول، پناهنده  

کنوانسـیون مربـوط بـه امـور پناهنـدگان کـه در 21جـوالی1951 از سـوی مجمـع 

عمومـی سـازمان ملـل متحـد بـه تصویب رسـید، بـه صـورت مشـخص از »پناهنده« 

تعریـف ارایـه داده اسـت. در عـرص حـارض موضـوع امـور پناهندگـی بـر مبنـای ایـن 

کنوانسـیون مطـرح می شـود و متـام دولت هـای عضـو سـازمان ملـل متحـد، بـر 

اسـاس ایـن کنوانسـیون اسـتناد می کنند. تعریـف اصطاح »پناهنـده« در ماده اول 

کنوانسـیون مربـوط بـه امـور پناهنـدگان، ترصیح شـده اسـت.

بر مبنای بند دوم ماده اول این کنوانسـیون، پناهنده به شـخصی اطاق می شـود 

کـه: » ... بـه علـت تـرس موجـه از اینکـه بـه علـل مربـوط به نـژاد، مذهـب، ملیت یا 

عضویـت در بعضـی گروه هـای اجتامعـی یـا داشـنت عقایـد سیاسـی مـورد آزار قرار 

گیـرد. یـا در خـارج از کشـور محـل سـکونت عـادی خـود بـه رس می بـرد، منی تواند 

و یـا بـه علـت تـرس مذکـور منی خواهـد خود را تحـت حامیت آن کشـور قـرار دهد.

همچنیـن در صورتـی کـه فاقـد تابعیـت بـوده و پـس از چنیـن حوادثـی در خـارج 

از کشـور محـل سـکونت دایمـی خـود بـه رس می بـرد، منی توانـد یـا بـه علـت تـرس 

مذکـور منی خواهـد بـه آن کشـور بـاز گـردد...« به طـور کلـی پناهندگان اشـخاصی 

هسـتند کـه بـرای فـرار از جنـگ، یـا بر اثـر شـکنجه، تعقیـب، آزار، ترس موجـه و به 

طـور کلـی، بـه دالیـل نـژادی، مذهبـی، زبانـی، قومـی و سیاسـی مجبـور بـه تـرک 

کشـور متبـوع خـود شـده و در کشـور دیگـر اقامـت گزیده انـد.

بـا تعریـف و توضیحی که کنوانسـیون در مـورد پناهندگان ارایه منـوده، پنج ویژگی 

اصلـی بـرای اطـاق عنوان پناهنـده بر فرد پناهجو اسـت. »این پنـج ویژگی عبارت 

از آن انـد کـه پناهجـو 1: دارای تـرس موجـه باشـد. 2: تـرس موجـه وی از مـورد آزار 

قـرار گرفـنت باشـد. 3: تـرس موجه او از مـورد آزار قرار گرفنت به دلیـل نژاد، مذهب، 

ملیـت، داشـنت عقیـده سیاسـی یـا عضویـت در گـروه اجتامعـی خـاص باشـد. 4: 

قـادر یـا مایـل بـه قـرار گرفـنت تحـت حامیـت دولت متبـوع یـا محل سـکونت خود 

نباشـد. 5: میـان تـرس موجـه وی از مـورد آزار قـرار گرفـنت و دالیـل پنج گانـه رابطـه 

سـببیت وجود داشـته باشد.«

پنـج دلیـل بـرای پناهندگـی تعریـف شـده کـه ایـن دالیـل پنج گانـه عبارت انـد از: 

»نـژاد«، »مذهـب«، »ملیـت«، »عضویـت در گـروه اجتامعـی« و »عقایـد سیاسـی«. در 

برخی متون فارسـی به جای واژه »آزار« اصطاح »شـکنجه« آمده اسـت. شـکنجه در 

کنوانسـیون منـع شـکنجه و دیگـر رفتارها یـا مجازات های بی رحامنه، غیر انسـانی 

یـا تحقیرکننـده مصـوب 1984 تعریـف شـده کـه »شـکنجه«: عبـارت اسـت از ایـراد 

عمـدی هرگونـه درد و یـا رنـج شـدید بدنـی یـا روحـی بـه یـک شـخص«. همچنیـن 

در ایـن کنوانسـیون ترصیـح شـده کـه مأمـور رسـمی دولـت یا کسـی که در سـمت 

رسـمی عمـل می کنـد بـه منظـور اخـذ اطاعـات یـا اقـرار شـخص درد و رنـج وارد 

می کنـد شـکنجه گفتـه می شـود. بـا ایـن تعریف کاربـرد واژه شـکنجه به جـای آزار 

نادرسـت اسـت و مفهوم خاص دارد. واژه »شـکنجه« مفهوم محدودتر دارد. در اینجا 

واژه »آزار« می توانـد درسـت باشـد و یـک بحـث وسـیع تر را مطـرح می کنـد. واژه آزار 

بـرای اولیـن بـار توسـط اداره جـربان و ترمیـم سـازمان ملـل متحد و مقامـات متحد 

کـه مسـوولیت کمـک بـه آوارگان و پناهنـدگان را بـه عهـده داشـت مـورد اسـتفاده 

قـرار گرفت.
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صادرات بیش از یک تن زعفران به اوزبیکستان
 وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که روابط تجارتی میان کابل – تاشکند رو به گسرش است و به تازگی قرارداد صدور بیش از یک تن زعفران به اوزبیکستان امضا شده است. فواد احمدی، سخنگوی 

وزارت صنعت و تجارت افغانستان با فرستادن پیام تصویری به رسانه ها گفت که اخیراً در جریان سفر شامری از تاجران افغان به اوزبیکستان، قرارداد فروش بیش از یک تن زعفران در یک سال میان رشکت های 

افغان و اوزبیکستانی امضا شد. بر اساس آمار وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان، در جریان سال روان خورشیدی، هشت هزار هکتار زمین در این کشور زعفران کشت شده که کم از کم ۲۱تن زعفران از 

این کشت زارها حاصل گرفته شده است.

سال گذشته افغانستان ۲۰تن زعفران تولید کرده بود و وزارت زراعت افغانستان می گوید که به دلیل کیفیت خوب زعفران افغانستان، تقاضا در کشورهای جهان افزایش یافته است.

این وزارت ارزش ۲۱تن زعفران تولیدی افغانستان را ۱۸میلیون دالر تخمین کرده است.

محکوم به عینک دودی 
)نابینایی در کابل و مشکالت مضاعفش(

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش

شمیم فروتن

اسداهلل پژمان؛ کارشناس حقوق بشر/ قسمت سوم

  »بزرگ که می شدم، آرزوهایم 

بیشرت از من بزرگ می شدند و در 

گسرتۀ این آرزوهای ناممکن، دوست 

داشتم جهان را با وسعت زیبایی ها و  

نازیبایی هایش به متا شا بنشینم، 

لباس رنگی بپوشم، در وسط 

دشت های وسیعی پر از شقایق 

دامن کشان برقصم و قله های رسبه 

فلک کشیدۀ طبیعت را به آغوش 

کشیده، ساعت ها به چشامن مادرم 

که یک عمر برایم رنج کشیده،  خیره 

مبانم؛ اما افسوس که این همه آرزو به 

وسعت تاریکی  که جهانم را احاطه 

کرده بود، پوچ و  ناممکن ماند و ناچار 

شدم که در دنیای تاریکی، آرزوهایم را 

دنبال کنم.«

  »وقتی می بینیم، نابینایی به کمک ما نیاز دارد، ما مکلف هستیم که با مهربانی و برخورد سامل در حد توان به آن  فرد کمک کنیم. 

و این کمک باید به گونه یی باشد که او احساس حقارت نکند.«



 طبـق گزارشـی جدیـد، اپـل تصمیـم دارد بریدگـی سـیاهی کـه در 

باالی آیفون دیده می شود را در نسخۀ آتی این دستگاه حذف کند.

از سـال ۲۰۱۷ تاکنـون بریدگـی سـیاه و مربـع شـکلی بـاالی آیفون ها 

دیـده می شـود. ایـن بریدگـی در حقیقـت دوربیـن سـلفی دسـتگاه و 

حسـگرها را مخفـی می کنـد. 

امـا بـه گفتـۀ یکـی از کاربـران توییـر به نـام »مـوریQHD « اپـل منونۀ 

اولیـۀ آیفون۱۳ سـاخته کـه اصا بریدگی نـدارد. در عـوض اجزای مهم 

)دوربیـن سـلفی و حسـگرها( در قسـمت لبـۀ باالیـی دسـتگاه و در مرز 

میـان منایشـگر و قابـل آیفون نصب می شـوند. 

ایـن کاربـر در توییر خود نوشـت: یک منونۀ اولیه بـدون بریدگی وجود 

دارد کـه لبه هـای آن کمی بزرگ تر اسـت.

همچنیـن بـه گفتـۀ ایـن کاربـر متـام ۴لبۀ دسـتگاه منونـه اولیـه به یک 

انـدازه بزرگ تـر هسـتند. البتـه ایـن احتـامل وجـود دارد آیفـون بـدون 

بریدگـی اپـل تـا ۲۰۲۲میـادی یعنـی آیفـون ۱۴، بـرای عرضه بـه بازار 

آماده نباشـد.

در حـال حارض لبه های آیفون ۱۲ فعلـی )که ماه اکتوبر ۲۰۲۰میادی 

عرضـه شـد( کمـی ضخیم تـر از آیفـون۱۱ بـود، امـا ضخیم تـر کـردن 

لبه هـای دسـتگاه بـه اپـل کمـک می کنـد، بریدگـی را از بیـن بربد.

اشرتاک گذاری ویدیوهای 
انستاگرام با فیس بوک

انسـتاگرام برای شـامر کوچکـی از تولیدکنندگان محتـوا در هند گزینۀ 

اشـراک گذاری ویدیوهـای کوتـاه در شـبکۀ اجتامعـی فیس بـوک را 

فراهـم می کنـد. رشکـت فیس بـوک آزمایشـی را در هنـد اجـرا می کنـد 

کـه تحـت آن، کاربـران می تواننـد، ویدیوهـای کوتـاه Reels  انسـتاگرام 

فیس بـوک  بگذارنـد.  اشـراک  بـه  فیس بـوک  فیدهـای خـربی  در  را 

 Reels همچنیـن در حـال تغییـر نـام محصـول ویدیویـی کوتـاه خود بـه

در فیس بـوک اسـت.

 

ایـن جدیدتریـن کپـی کاری فیس بـوک از ایده های رقیبـان کوچکری 

شـبکۀ  گسـردۀ  دسرسـی  از  اسـتفاده  و  اسـنپ  و  تیک تـاک  نظیـر 

اجتامعـی خـود برای تبلیـغ رسویس های جدید اسـت. هنـد بزرگرین 

بـازار فیس بـوک بـوده و همچنیـن بازار مهمی برای رشـد ایـن رشکت به 

می رود.    شـامر 

بـر اسـاس گزارش بلومـربگ، فیس بوک کـه بزرگرین شـبکۀ اجتامعی 

جهـان اسـت، در حـال یک پارچـه  کـردن قابلیت های انسـتاگرام اسـت 

و هم زمـان کمیسـیون تجـارت فـدرال امریـکا و سـایر رگوالتورهـای ضد 

انحصارطلبـی در حال بررسـی شـکایاتی هسـتند کـه هدف آن هـا وادار 

کـردن فیس بـوک بـه فـروش انسـتاگرام و واتس آپ اسـت.

نهاد بانکی اروپا قربانی جدید 
هک مایکروسافت شد

نهـاد بانکـی اروپایـی اعـام کـرد، تحـت تاثیـر حملۀ هکری به سیسـتم 

ایمیـل مایکروسـافت قرارگرفتـه و بـه رسورهـای آن نفوذ شـده اسـت.

نهـاد بانکـی اروپـا )EBA(، یکـی از واحدهای قانون گـذار مالی کلیدی 

این منطقه، اعام کرد قربانی هک سیسـتم ایمیل مایکروسـافت شـده 

اسـت. طبـق اعـام نهـاد بانکـی اروپـا، در این حملـه سـایربی احتامال 

از طریـق رسورهـا بـه اطاعـات شـخصی افـراد نفـوذ شـده اسـت. پـس 

از کشـف ایـن امـر، کل سیسـتم ایمیـل آفایـن شـده تـا تحقیقاتـی در 

این بـاره انجام شـود. 

سـخنگوی EBA روز دوشـنبه اعـام کـرد ایـن سـازمان در حـال حـارض 

هیـچ  ردی از رسقـت اطاعـات کشـف نکرده اسـت. این درحالی اسـت 

کـه چنـد روز قبـل مایکروسـافت اعـام کـرد یـک گـروه هکـری چاینـی 

 Exchange بـا سواسـتفاده از شـکاف های امنیتـی در رسویـس ایمیـل

اطاعـات کاربـران دولتـی و رشکتی را رسقت کرده اسـت. در این حمله 

حـدود ۳۰هـزار رشکـت و سـازمان دولتـی امریکایـی هک شـدند. البته 

کارشناسـان بیـم آن دارنـد که حدود ۶۰هـزار سـازمان در رسارس جهان 

بـه همین شـکل هک شـده باشـند. 

زنـان  شناخته شـده ترین  از  یکـی  لـورن  سـوفیا   

کـره زمیـن اسـت، از آن دسـته بازیگـران فوق العـاده 

بااسـتعدادی کـه شبیه شـان دیگـر بـه دنیـا منی آید. 

فلـم  در  بـازی  بابـت  سـال۱۹۶۰  در  لـورن  سـوفیا 

جنـگ  وحشـت  از  کـه  مـادری  نقـش  در  زن«  »دو 

می گریـزد، برنـدۀ اولین جایزه اسـکار بـرای فلمی به 

زبانـی غیـر از انگلیسـی شـد. او پنـج جایـزه گلـدن 

گلـوب، یـک جایـزه گرمـی، جـام ولپـی از جشـنواره 

فلـم ونیـز، جایـزه بهرین هرپیشـه زن در جشـنواره 

از  را  دسـتاورد  عمـر  یـک  افتخـاری  جایـزه  و  کـن 

آکادمـی اسـکار دریافـت کـرده اسـت. 

سـوفیا یـک دهه مقابـل دوربین ظاهر نشـد و پس از 

حدود ده سـال حارض شـد نقش »مادام رزا« از کتاب 

مقابـل  را  پیـش رو«  »زندگـی  رومـن گاری،  محبـوب 

دوربیـن پـرش ادواردو پونتـی بازی کند. مـادام رزا 

زنـی بازمانـده از هولوکاسـت و در جوانـی تن فـروش 

بـوده کـه دوسـتی بی ماننـدی را بـا پربچـۀ مهاجـر 

اهـل سـنگال پیـدا می کند.

 

چه ویژگی شام را مجذوب نقش کرد؟

از تناقـض اسـت. دراماتیـک اسـت.  پـر   مـادام رزا 

بامـزه، قـوی، لطیـف و گاهـی بسـیار شـاعر اسـت. 

بـه  شـاید  مـی آورد؛  خاطـرم  بـه  را  مـادرم  خیلـی  او 

پذیرفتـم. چـون  را  نقـش  دلیـل  بـه همیـن  نوعـی، 

پیانـو  او شـگفت انگیز  بـود.  بزرگـی  مـادرم هرمنـد 

می نواخـت؛ و همیشـه بـا ما بود و از مـا مراقبت کرد.

 فلـم، روی بسـیار متفاوتـی از ایتالیـا را منایـش 

در  کـه  فلم هایـی  بـه  نسـبت  به ویـژه  می دهـد. 

ایفـا کردیـد. گذشـته 

خوب، ایتالیا کارت پسـتال نیسـت. کشـوری با متام 

مشـکات امروز اسـت. مشـکات نابرابری، مشکات 

ایـن فلـم همچنیـن می خواهـد همـه  امـا  تبعیـض، 

هـر  کـه  نشـان دهـد  را  ایتالیـا  مـردم شـگفت انگیز 

روز بـه شـیوه خودشـان بـا مشـکات کنـار می آیند و 

حلـش می کننـد.

زندگـی پیش رو سـومین همکاری شـام با پرستان 

ادواردو است.

او همیشـه  داریـم.  قـوی  و  رابطه  یـی صادقانـه  مـا   

دقیقـا آنچـه را کـه فکـر می کنـد می گویـد. احسـاس 

آن  در  و  باشـم  خـودم  می توانـم  واقعـا  می کنـم 

امتحـان  را  چیز هایـی  کـه  آزادم  خیلـی  حالـت، 

کنـم. او می دانـد کـه چگونـه بـا مـن صحبـت کنـد 

و کـدام دکمه هـا را فشـار بدهـد تـا مـن هامن طـور 

کـه دوسـت دارد نقش آفرینـی کنـم. به همیـن دلیل 

اسـت کار بـا ادواردو را دوسـت دارم؛ زیـرا او گاهـی 

اوقـات متـام تاشـی را کـه مـن بایـد انجـام بدهـم، 

می کنـد.   مطـرح 

سـن  در  رفـن  دوربیـن  مقابـل 

چیسـت؟  شـبیه  ۸۶سـالگی 

تعبیر رسانه ها بازگشت شام بود.

مـن  کـه  لحظه  یـی  می دانیـد،   

لحظه  یـی  مـی روم،  صحنـه  روی 

را  نـور  و  می بینـم  را  دوربیـن  کـه 

حـس  دیگـر  می کنـم،  احسـاس 

هـم  هنـوز  نـدارم.  ۸۶سـالگی 

می توانـم بـا ایـن موضـوع شـوخی 

کنـم؛ منی دانـم حس چندسـالگی 

سـالگی   ۸۶ نـه  مطمینـاً  دارم.  را 

. نیسـت

دوران  در  فراوانـی  موانـع  شـام   

نهادیـد. رس  پشـت  کاری 

منی دانـم چـه موانعـی را پشـت رس 

گذاشـتم. همیشـه خـودم بـوده ام. 

همیشـه خواسـته ام طـوری زندگـی 

کنـم کـه برایم خـوب اسـت. طوری 

کـه  کنـم  احسـاس  و  کنـم   فکـر 

برایـم درسـت اسـت. اگـر بـه معنی 

شکسـنت موانـع اسـت، پـس خوب 

در  خـودم  جایـگاه  بـه  مـن  بـوده. 

زن  یـک  به عنـوان  سـینام  صنعـت 

فکـر منی کنـم. جایگاه خـودم را به 

عنـوان یـک فـرد می بینـم و چگونـه 

یـک  به عنـوان  را  خـودم  توانسـتم 

فـرد در زندگـی بهر کنـم، به عنوان 

یـک مـادر، یـک دوسـت، یـک خواهـر. ایـن باعـث 

می شـود زن بهـری باشـم. پس واقعا راضی هسـتم.

 

از چـه جنبه هایـی فکـر می کنیـد منحـر به فرد 

و اصیل هسـتید؟

 از جهـت ناپولـی ام. از آنجاسـت کـه من متـام درام، 

همـه کمدی هایـم، همـه چیـز را می گیـرم ....

  از نگاه شام چه کسی اصیل است؟

همـکار  و  دوسـت  او  ماسـرویانی.  مارچلـو   

شـگفت انگیزی در فلم هایـی بـود که باهـم همکاری 

گذرانـدم.  او  بـا  را  خوشـی  دوران  مـن  کردیـم. 

درگذشـت. زود  متاسـفانه 

کنیـد  احسـاس  کـه  هسـت  دیگـری  فـرد  آیـا   

کنیـد؟ برقـرار  ارتبـاط  او  بـا  می توانیـد 

 دانیـل دی لوییـس. بـه نظرم بازیگر شـگفت انگیزی 

اسـت، امـا شـنیده ام دیگـر منی خواهـد بـازی کنـد. 

خیلـی متاسـف شـدم. منظـورم بـرای خودم متاسـف 

شـدم. شـاید یک حسـی اسـت که دیگر منی خواهد 

می کنـم،  تحسـین اش  مـن  بـرود.  دوربیـن  مقابـل 

بزرگ تریـن  از  یکـی  او  اسـت.  تاسـف آور  واقعـا  امـا 

بازیگـران اسـت.

مـردم،  همـه  میـان  از  می کنـم  احسـاس  خـوب،   

می توانیـد او را متقاعـد کنیـد کـه بـرای یـک یـا دو 

برگـردد. دوربیـن  مقابـل  فلـم 

بسـیار  می کنـد.  زندگـی  دور  خیلـی  او  امـا  بلـی،   

کـم پیـش می آیـد کـه بتوانـم او را ببینـم. شـاید او 

کنـد. دوبـاره رشوع  و  بخوانـد  را  مصاحبـه شـام 

بربیـد  پـی  باعـث شـد  چـه کسـی  بـار  اولیـن    

بشـکنید؟ را  قواعـد  می توانیـد 

زیـر  را  قوانیـن  می توانـم  اینکـه  دانسـنت  بـا  مـن 

پـا بگـذارم متولـد شـدم. در ناپـل بـا بـه دنیـا آمـدن 

می گذاریـم. پـا  زیـر  را  قوانیـن 

 بدترین سوالی که از شام پرسیدند؟

زیبایـی  چـون  گفـت.  نخواهـم  هرگـز  زیبایـی.  راز   

زیبایـی  راز  ایـن  دارم.  درونـم  کـه  اسـت  چیـزی 

مـن اسـت. وگرنـه کـه همگـی شـبیه هسـتیم. مـن 

ایـن شـباهت را دوسـت نـدارم.  دربـاره آینـده چـه 

احساسـی نسـبت بازیگـری و حرفه  یـی خـود دارید؟

 دوسـت دارم تـا ابـد ادامـه بدهـم، زیـرا بازیگـری را 

به شـدت دوسـت دارم چنیـن  خیلـی دوسـت دارم. 

جنـس آدم هایـی اطرافـم باشـند و نور هـا و پـرم را.

 دیـروز صبـح، خیلـی خـوب بـه نظـر می رسـیدید. 

دیشـب قبـل از اینکـه بیـرون برویـد، کامـا مطمیـن 

ایـن  پـس  اسـت.  عالـی شـده  کـه ظاهرتـان  بودیـد 

ظاهـر بـدی کـه در عکسـی کـه دوسـتان تان از شـام 

گرفتـه، متعلـق بـه چـه کسـی اسـت؟

تصویـر شـام در آیینـه با آنچـه در عکس هـا می بینید، 

قابـل  وقت هـا  بیشـر  اول  تصویـر  اسـت.  متفـاوت 

اسـت،  پذیـر  اصـاح  و  پیش بینـی  قابـل  کنـرول، 

امـا دومـی منبـع بی انتهایـی از شـگفتی های زننـده  

اسـت. چـرا این تفـاوت وجود دارد؟ پاسـخ آن پیچیده 

کـرد:  بیـان  طـور  ایـن  را  آن  می تـوان  امـا  اسـت، 

چشـم های شـام، مغزتـان، آیینه تـان و کمره تـان همه 

دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا تصویـر بدن شـام را 

خـراب کننـد.

مقرص کمره است

کمـره حداقـل ۵کیلـو بـه وزن تـان اضافـه می کنـد! با 

اینکـه ایـن افکـت در ابتـدا بـرای تصاویـر تلویزیونـی 

گفتـه می شـد، مخصوصـا افکـت تحریفـی مربـوط بـه 

انحنـای تلویزیون هـای قدیمـی، بـرای مـردم عـادی 

هـم بـه نظر صـدق می کند، گاهی در عکـس و گاهی 

حتـی در ویدیو.

کـه  فوتون هایـی  هـامن  کمره هـا  سنسـورهای 

می کننـد،  جـذب  را  می کنـد  جـذب  چشـم هایامن 

پیچیـده  لنـز  یـک  طریـق  از  را  کار  ایـن  آن هـا  امـا 

انجـام می دهنـد کـه می توانـد ظاهـر شـام را تغییـر 

تـا  آن هـا  معمولی تریـن  از  کمره هـا،  بیشـر  دهـد. 

بـاز  قـدرت  کـه  دارنـد  لنزهایـی  پیرفته ترین شـان، 

کـردن، جمـع کـردن و کوچـک و بزرگ کـردن صحنه 

می کنـد  عمـل  عجیـب  بسـیار  لنـز  هسـتند.  دارا  را 

کار  بـه  شـام  کـردن  زشـت  بـرای  تکنیک هایـی  و 

می گیـرد. لنـز بـا زاویـۀ باز، هـامن طور که از اسـمش 

زاویـۀ  در  کـه  می کنـد  شـکار  را  عکسـی  پیداسـت، 

پهنـاوری گسـرده شـده اسـت. میـدان دیـد در یـک 

چشـم های  از  )بازتـر  اسـت  پهنـاور  زاویه بـاز  عکـس 

لنزهـا  بعضـی  ایـن،  کـردن  رفـع  بـرای  خودتـان(. 

چیـزی بـه نـام افکـت فیـش  آی ایجـاد می کننـد کـه 

می توانـد چیزهایـی کـه در وسـط تصویـر هسـتند را 

بزرگ تـر کـرده و بیرونی هـا را می کشـد. ایـن مسـاله 

فوری قابل شناسـایی اسـت و اضطـراب زیادی ایجاد 

کـرد. نخواهـد 

بـاز افکـت ظریف تـری هـم دارنـد کـه  امـا لنزهـای   

آنجاکـه میـدان دیـد  از  نامیـده می شـود:  بـاز  زاویـه  

شـدیدا بـاز اسـت، اشـیای نزدیـک بـه کمره بـزرگ به 

نظـر می رسـند، درحالی کـه اشـیایی کـه فقـط کمـی 

دورتـر هسـتند، بـه نظـر خیلـی کوچـک می رسـند.

صاف کننده ترین هـا  معمـوال  هـم   Tele لنزهـای 

هسـتند و به نظـر می رسـد که شـی صاف شـده اسـت 

و عـرض مهمریـن اجـزای صورت تـان مثـل بینـی یـا 

از  قبـل  پـس  می شـود.  فـرده  کمـی  سـینه هایتان 

را  و کمـره  لنـز  فروشـنده های  تبلیغـات  اینکـه گـول 

بخوریـد بهـر اسـت کمـی بیشـر فکـر کنیـد.

آیینه مقرص است

منی خواهیـم بگوییـم کـه تنهـا دروغگـو کمـره اسـت؛ 

چـون آیینـه هـم بـه هـامن انـدازه مقـرص اسـت. یکی 

از دالیـل آن هـم ایـن اسـت کـه تصویرتـان را بـر هـم 

می زنـد. آن چیـزی کـه شـام از خودتـان می بینیـد، 

دیگـران  نظـر  بـه  کـه  اسـت  چیـزی  متضـاد  دقیقـا 

می آییـد. ایـن یـک برعکس سـازی چشـمی اسـت و 

وقتـی آن را می بینیـد اذیت تـان منی کنـد، امـا تصویر 

بدنـی ایجـاد می کنـد کـه ذاتـا اشـتباه اسـت.

مهمـر از هـر چیـز، مشـکل پرسـپکتیو )چشـم انداز( 

اسـت، آدم هـا نزدیـک بـه آیینـه می ایسـتند، امـا خود 

معقولـی  پرسـپکتیو  ایـن  می بیننـد.  را  کامل شـان 

ایـن  اسـت:  خـاص  خیلـی  امـا  می کنـد،  ایجـاد 

ایسـتاده  نزدیک تـان  کـه  اسـت  فـردی  چشـم انداز 

از  نزدیک تـر  رستـان  بـه  نسـبتا  چشـم ها  اسـت، 

پاهایتـان هسـتند. ایـن چشـم انداز فردی اسـت که با 

عـکاس.  یـک  نـه  می کنیـد  صحبـت  او 

 مقرص خودتان هستید

فزیـک لنزهـا و آیینه هـا راهکارهایـی بـرای مشـکات 

خـاص ارایـه می دهـد، امـا ایـن توضیحـات، عجیـب 

بـودِن عکاسـی را نشـان منی دهـد. حـس غیرطبیعی 

بـودن دارد. حسـی اسـت کـه چیـزی در آن تصویـر 

خودتـان در عکـس بی انـدازه متفـاوت از تصویرتـان 

در آیینـه اسـت.  بـه عمـل نـگاه کـردن در آیینـه فکـر 

کنیـد. بـه طـرز شـگفت آوری محـدود اسـت. خیلـی 

وقت هـا دوسـت داریـد، می توانسـتید پشـت رستان را 

ببینیـد امـا منی توانیـد. 

دانستنی

گردآوری: نجمه رسا
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راز جاودانگی سوفیا لورن،  زیبایِی کم نظیر

چرا تصویر شام در عکس و در آیینه با هم تفاوت دارد!؟

امیتاب بچن از اسکورسیزی و نوالن جایزه می گیرد
 سـتارۀ بالیـوودی دریافت کننـدۀ جایـزه سـاالنه فدراسـیون بین املللی آرشـیو فلـم در سـال ۲۰۲۱ خواهد بود. جایزه سـاالنه فدراسـیون بین املللی 
آرشـیو فلـم )FIAF( کـه از سـال ۲۰۰۱ بـا اهـدا بـه مارتین اسکورسـیزی بـرای تالش وی در حفظ آرشـیوها کارش را رشوع کرد، امسـال بـرای تجلیل از 
امیتـاب بچـن بـه ایـن بازیگـر بالیـوودی اهـدا می شـود. فریدریـک میـری، رییـس FIAF در ایـن بـاره گفـت: بـه لطـف همـکاری نزدیـک ما بـا بنیاد 
میراث فلم هند از سـال ۲۰۱۵، فیاف در هند و جنوب آسـیا بسـیار فعال بوده اسـت. با اهدای جایزه سـاالنه خود به امیتاب بچن می خواهیم نشـان 
دهیـم کـه میـراث فلـم چقـدر غنـی و متنـوع و در عین حال شـکننده اسـت. به این ترتیب مـا از باچان برای نقشـی که به عنوان یک مدافع برجسـته 

در نجات این میراث در هند و حتی فراتر از آن داشته است، قدردانی می کنیم. 

جدیدترین مصاحبه با سوفیا لورن دربارۀ فلم »زندگی پیش رو«؛ اولین نقش لورن بعد از بیش از یک 
دهه، که می تواند جایزه اسکار دیگری را برای او رقم بزند.



بـار  یـک  حداقـل  مـردم  اکـر    

یـا  دوسـت  یـک  خـود  زندگـی  در 

رشیـک عاطفی حسـود داشـته اند. 

بـدون شـک همـه ما ایـن تجربـه را 

داریـم؛ یـا ما کسـی بوده ایـم که در 

مغـزش بـه طـور ناخـودآگاه، باریکه 

عنـوان  بـه  حسـادت،  از  ضعیفـی 

یـک پاسـخ ذاتـی بـه یـک سـناریو 

در دنیـای واقعـی، خطـور می کند؛ 

کـه  بوده ایـم  کسـی  مـا  اینکـه  یـا 

بـر  مـا  عاطفـی  رشیـک  و  دوسـت  

وفـاداری مـا اعم از نظر احساسـی، 

جسـمی، جنسـی، یـا مـوارد دیگـر 

ارصار داشـت. برخی از همران یا 

دوسـتان خواسـتار این هسـتند که 

حـق داشـته باشـند در تلیفون های 

مـا رسک بکشـند و محتوای تلیفون 

مـا را تجزیـه و تحلیـل کننـد و آگاه 

جنبه هـای  محرمانه تریـن  بـه 

زندگـی مـا و دیگـران باشـند. ایـن 

نـوع رفتارها کاما ناسـامل هسـتند 

و تقویـت آنهـا ایـده خوبـی نیسـت.

عاطفـی  رابطـه  در  حسـادت  بـر  حـارض  نوشـته  اگرچـه   

متمرکـز اسـت، امـا مفاهیـم مـورد بحـث کامـا عمومـی 

حسـادت  چـون  مضامینـی  می تواننـد  و  هسـتند 

حسـادت  دوسـتانه،  روابـط  در  حسـادت  خانوادگـی، 

داشـته  بـر  در  نیـز  را  دیگـر  مـوارد  بسـیاری  و  همـکاران 

باشـند. ایـن نوشـته می کوشـد بـا دقـت زیـاد دالیـل مهم 

روان شـناختی حسـادت را بررسـی کنـد. اگـر ما بـه اندازه 

کافـی طوالنـی زندگـی کنیـم و بـه انـدازه کافـی روابـط 

مقولـه  بـا  نخواهـی  خواهـی  باشـیم،  داشـته  عاشـقانه 

حسـادت روبـرو می شـویم و باعـث می شـود بسـیاری از ما 

ایـن سـوال را داشـته باشـیم کـه چـرا حسـادت در روابـط 

عاشـقانه همه گیـر و گسـرده اسـت. آیـا حسـادت امـری 

اسـت؟ طبیعـی 

در جـو فرهنگـی امـروز دنیـا کـه انـواع و اقسـام مختلفـی 

از روابـط بـه چشـم می خـورد؛ از سـختگیرانه ترین روابـط 

بـه  و  چندگانـه  سسـت  غالبـا  روابـط  تـا  تک همـری 

اصطـاح هوس رانـی، ایـن بحـث کانون توجـه اصلی قلب 

و ذهـن تعـداد زیـادی از مـردم اسـت.

را  عقیـده  ایـن  دارنـد  روابـط چندگانـه متایـل  در  افـراد 

داشـته باشـند کـه »حسـادت طبیعـی نیسـت؛ بـل از نظر 

فرهنگی در سـنین بسـیار پایین به ما القا می شـود«؛ این 

طـرز تفکـر قابـل تامل اسـت. در حالـی که افـراد در نظام 

تک همـری متایـل دارنـد فکـر کننـد کـه »همه شـمول 

بودن حسـادت شـاهدی بـرای اثبـات فطری بـودن آن در 

انسـان اسـت«؛ ایـن مفهـوم نیـز قابـل تامـل اسـت. از هر 

طـرف بـام کـه بخواهیـد بیفتیـد، حسـادت همیشـه امری 

شـخصی اسـت و شـخصا تجربـه می شـود.

وقتـی از ما سـوال می شـود که آیـا اعتقاد داریم حسـادت 

انسـان فطـری اسـت یـا اکتسـابی، بهریـن پاسـخی کـه 

می توانیـم بدهیـم ایـن اسـت کـه کـدام نـوع حسـادت را 

می گوییـد. 

حسـادت در روابـط بـه طـرق مختلـف بـروز می کنـد و یک 

احسـاس کلـی نیسـت، چـه رسـد بـه اینکـه یـک نشـانه 

مختلـف،  تفکـرات  باشـد.  کلـی  علـت  یـک  از  عمومـی 

منطق هـای مختلـف و ترس هـای مختلـف وجـود دارد کـه 

باعـث بـروز انـواع مختلـف حسـادت می شـود. بعضـی از 

حسـادت ها ذاتـی اسـت، برخی هـای دیگـر پرورش یافتـه 

و اکتسـابی اسـت، امـا تقریبـا همیشـه ترکیبـی از هـر دو 

است.

انواع مختلف حسادت

ناراحتـی  می کنـد:  بـروز  مختلـف  طـرق  بـه  حسـادت 

و  ذاتـی  پارانویـای  برخـی؛  بـرای  مایـم  لحظه یـی 

مسـیر  در  دیگـر.  برخـی  بـرای  )پاتولوجـی(  مریض گونـه 

تـاش بـرای درک حسـادت، برجسـته کـردن و تاکیـد بـر 

اسـت. حیاتـی  تفاوت هـا  ایـن 

می گویـد  مـا  بـه  می یـرز  سـیث  روانـی،  صحـت  داکـر 

وقتـی متوجـه بـروز حسـادت می شـوید بررسـی کنیـد و 

سـعی کنیـد کـه بفهمیـد کـدام نـوع رفتـار اسـت: آیـا این 

یـک منونـه منفـرد اسـت یا بخشـی از یـک الگـوی رفتاری 

بزرگـر؟ آسیب شـناختی 

دالیـل حسـادت بـه طـور معمول شـامل مـوارد زیر اسـت، 

امـا محـدود به مـوارد زیر نیسـت:

• احساس بی لیاقتی

• ناامنی

• متلک

• استحقاق، خیالی یا واقعی

• افکار وسواسی، پرشی )مسابقه  یی( یا مضطربانه

• پارانویا

حسـادت  کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  پیچیده تـر،  مسـاله 

می توانـد موجـه یـا غیرموجـه باشـد؛ اگـر کسـی در رابطـه 

بـا مـا متعهد شـود، ما انتظـار داریم که ایـن تعهد را حفظ 

کنـد و اگـر ایـن کار را نکنـد، منطقـی اسـت ایـده کمـی 

هرزگـی کـردن بـه ذهـن مـا برسـد. گاهـی اوقـات افـراد 

بـه دلیـل عـدم صداقـت رشیـک زندگـی خـود حسـادت 

می کننـد. در مـورد هـر یک از انواع حسـادت، ریشـه های 

بحـث  دقیق تـر  آن کمـی  احتاملـی  راه حل هـای  و  آنهـا 

می کنیـم.

بی لیاقتی

احسـاس بی لیاقتـی اغلـب نوعـی حسـادت اسـت کـه بـه 

رابطـه وابسـته نیسـت. افـرادی کـه احسـاس بی لیاقتـی 

در  تنهـا  را  خـود  شـخصی  ناتوانـی  احسـاس  می کننـد، 

روابـط نشـان منی دهنـد، و ایـن نشـان می دهـد کـه ایـن 

اسـت.  ارتبـاط  در  خـودش  از  شـخص  تصـورات  بـا  امـر 

اغلـب در  بـودن دارنـد  افـرادی کـه احسـاس بی  لیاقـت 

مـورد حسـادت خـود سـکوت می کننـد، آن را بـرای خـود 

نگـه می دارنـد و در سـکوت از آن بـرای تاییـد عقاید قبلی 

کـه نسـبت بـه خـود دارنـد، اسـتفاده می کننـد، امـا نـه 

همیشـه. احسـاس بی لیاقتـی تقریبـاً بـه طـور کامـل در 

درون خـود فـرد اتفـاق می افتـد.

احسـاس بی لیاقتـی، بـه رشطـی کـه مریض گونـه  نباشـد، 

صـدق  اکتسـابی  درماندگـی  مـورد  در  کـه  هامن طـور 

یـا  همـر  بـه  می شـود.  برطـرف  راحتـی  بـه  می کنـد، 

دوسـت خـود از طریـق حـل مشـکاتی کـه آنهـا دارنـد، 

کمـک کنیـم و تشـویق کنیـم تـا بـرای ایجـاد عزت نفس و 

احسـاس توامننـدی تـاش کننـد. تقویـت مثبـت و کمک 

کـردن در دسـتیابی بـه اهداف شـان بـرای ایجـاد عـزت 

نفـس امـری حیاتی اسـت، اما پذیـرش این امـر به خودی 

خـود کافـی نیسـت و ممکـن اسـت اگر بـه تنهایی بـه کار 

کـه  باشـد. شـخصی  داشـته  نتیجـه عکـس  بـرده شـود، 

احسـاس بی لیاقتـی می کنـد، فقـط بـه ایـن دلیـل کـه به 

او بگوییـم تـو الیـق هسـتی، احسـاس کفایـت منی کنـد. 

مـن دریافتـه ام کـه مـردم اغلـب بـه یـک رویکـرد عملی تـر 

بـرای ایجـاد عزت نفـس واکنـش بهـری نشـان می دهند.

رنـدال،  کریسـتینا  روانـی،  صحـت  داکـر  گفتـه  طبـق 

احسـاس بی لیاقتـی ناخوشـایندی می توانـد بـر مـا غلبـه 

کنـد و بـرای احسـاس لیاقـت داشـنت مـا می توانیـم خود 

را آمـوزش دهیـم، بـه ویـژه بـا کمـک دیگـران.

ناامنی

واقعـی  تهدیـد  یـک  بی لیاقتـی  احسـاس  کـه  حالـی  در 

یـک  ناامنـی  حـس  اسـت،  روابـط  در  داخلـی  و  ذهنـی 

تهدیـد خارجـی اسـت کـه ممکـن اسـت یـک رابطـه را بـه 

قیـاس رسرسی،  یـک  در  و  مـن شـخصا  برسـاند.  پایـان 

در  می دانـم.  بی لیاقتـی  بـروز ظاهـری حـس  را  ناامنـی 

خـود  نواقـص  بسـط  غالبـا  بی لیاقتـی  کـه حـس  حالـی 

شـخص اسـت، حس ناامنـی تاکید بر دسـتاوردهای قابل 

درک دیگـران اسـت کـه به فرد احسـاس ناتوانـی می دهد 

تـا بتوانـد رشیـک زندگـی خـود را در دنیایـی کـه پـر از 

مردان/زنـان دیگـر اسـت، نگـه دارد.

تصاویـر  مـداوم  هجـوم  بـا  غالبـا  حسـادت  نـوع  ایـن   

در  مـا  ذهـن  و  کـه چشـم  بـار جنسـی  دارای  رسـانه یی 

می شـود.  برانگیختـه  هسـتند،  آن  معـرض 

از آنجـا کـه تهدیـد بـرای فـرد دارای حس ناامنـی خارجی 

اسـت، ممکـن اسـت احسـاس کننـد کـه بیشـرین تاش 

خـود را بـه کار بسـته و در واقـع بسـیار هـم خـوب عمـل 

می کنـد، امـا هنـوز هـم ترسـی غیرمنطقـی دارد کـه یـک 

تهدیـد خارجـی می توانـد رابطه یـی را کـه بـرای او عزیـز 

اسـت به خطـر بینـدازد.

 افـراد ناامـن اغلـب عمیقـا احسـاس ناعدالتـی می کننـد 

قـرار  رسزنـش  مـورد  را  دیگـران  زیـاد  احتـامل  بـه  و 

بی لیاقتـی  حـس  مـورد  در  کـه  هامن طـور  می دهنـد، 

نیـز اتفـاق می افتـد. حـس بی لیاقتـی معمـوال ریشـه در 

آسـیب های دوران کودکـی دارد و حـس ناامنـی ریشـه در 

حـوادث دنیـای حـارض دارد. خوش بینـی یـک گام عظیـم 

در جهـت درسـت غلبـه بـر حسـادتی اسـت کـه ناشـی از 

ناامنـی اسـت؛ زیـرا که خوش بینـی به دلیـل ماهیت خود 

مسـتقیام قـدرت تهدیـدات خارجـی را کاهـش می دهـد.

اغلـب اوقـات، خـوب اسـت به کسـی کـه ناامنـی را تجربه 

می کنـد یـادآوری کنیـم کـه آنهـا را دوسـت داریـم و آنها را 

بـه دالیلـی انتخـاب کرده ایـم. گاهـی اوقـات تهدیدهـای 

مثـا  می گیـرد،  شـکل  مـا  واقعـی  تجربیـات  از  خارجـی 

وقتـی کسـی را در حال گـپ زدن و خندیدن با همرمان 

یـا دوسـت مان ببینیـم کـه بـه نظـر از مـا جذاب تـر اسـت. 

بیـان دیـدگاه واقع بینانـه در مورد صفـات ظاهری مطلوب 

و غالبـا غلوشـده فـرد ناامـن عامـل مهمـی بـرای بهبـودی 
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حقیقت حسادت در زندگی ما

اپلیکیشن پشتیبانی اضطراری از زنان در ترکیه به زبان فارسی 
اپلیکیشن پشتیبانی اضطراری از زنان )KADES( وزارت داخلۀ ترکیه اکنون به شش زبان ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی و روسی خدمات ارایه   
می کند. این پروگرام که توسط وزارت داخلۀ ترکیه برای حامیت و یاری رسانی به بانوان در برابر هرگونه خشونت، خطر و تهدید در سال2018 راه اندازی شده ، 
اکنون به شش زبان ترکی، انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی و روسی خدمات ارایه می کند. زنان با نصب این اپلیکیشن بر موبایل می توانند در صورت مواجه شدن 
با هرگونه خطر، خشونت و تهدید بالفاصله از نیروهای پولیس درخواست کمک کنند، تنها باید لوکیشن به حالت فعال باشد. هدف اصلی این طرح محافظت از 
زنان و کودکان در برابر خشونت جسمی، روانی و جنسی است. هفتۀ گذشته رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه برنامۀ اقدام برای پیشربد حقوق برش را 

ترشیح کرد که حامیت بیشرت از حقوق زنان و کودکان از جمله موارد مهم این برنامه است.
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او اسـت. سـث می یـرز می گویـد: حـس ناامنـی مطلـق نیسـت. بـه ایـن معنـی 

کـه کسـی ممکـن اسـت از نظـر اقتصـادی، جنسـی، شـغلی و روابـط دوسـتانه 

کامـاً ایمـن باشـد، اما در زندگی عاشـقانه خود رفتارهای حسـادت آمیز بسـیار 

مخربـی از خـود نشـان بدهد. 

حس متلک و حس استحقاق

حـس متلـک می توانـد خصلـت روانـی شـخص یـا لحظه یـی باشـد و اگرچـه 

معمـوال آشـکار نیسـت، امـا قطعـا وجـود دارد و به طـور کلی جنبه کمـر معقول 

حـس اسـتحقاق داشـنت اسـت. ناگفتـه منانـد کـه حـس اسـتحقاق اغلـب در 

افـراد ذاتـی اسـت، خصوصـا در عشـق و روابـط عاشـقانه. حس محق بـودن در 

مـورد عنوان هایـی ماننـد همـر، دوسـت پـر یـا دخر و خاصـه آنچه خـود آن 

شـخص بـه مـا اعطـا کـرده و در مـورد آن توافـق حاصـل شـده، کامـا منطقـی 

اسـت. برخـی از افـراد در مـورد عشـق، جذابیـت و فـداکاری خـود کان گویـی 

می کننـد و بـه محـض آن کـه رس برگردانیـد، بـا اولیـن کسـی کـه ببیننـد الس 

می زننـد. در ایـن حالـت، همـر او حـق دارد احسـاس کنـد بـه او خیانـت و 

حـق اش پایـامل شـده اسـت، حقـی کـه خـود شـخص بـه او وعـده داده اسـت.

 گاهـی اوقـات افـراد در آغـاز رابطه بـدون داشـنت توافق لفظی احسـاس محق 

بـودن می کننـد. ایـن حالـت بایـد بـه عنـوان یـک زنـگ خطـر تلقـی شـود. مـا 

هرگـز مسـتحق چیـزی از جانـب شـخص دیگـری نیسـتیم اگـر کـه آنهـا بـا آن 

نکنند. موافقـت 

 بـا ایـن حـال، هنـوز بسـیاری از مـردم از نظـر روانـی و آسیب شـناختی حـس 

ایجـاد  را در  بنابرایـن مهـم اسـت کـه صادقانـه سـهم خـود  مالکیـت دارنـد. 

حـس حسـادت در رشیـک زندگـی خـود تجزیـه و تحلیـل کنیـم و همچنیـن به 

دنبـال یافـنت الگـوی مالکیـت در حسـادت باشـیم. انـواع سواسـتفاده  جوها، 

خودشـیفته ها و ضـد اجتامع هـا غالبـا از نظـر آسیب شناسـی حـس مالکیـت 

دارنـد و مهـم ایـن اسـت کـه ما علـل آن را از هم تشـخیص دهیم. بـرای افرادی 

تقریبـاً همیشـه  از خـود نشـان می دهنـد،  را  کـه صفـات مالکیـت در روابـط 

همیـن مسـاله علـت بـه هـم خـوردن و پایـان روابطشـان اسـت.

برخـی از انـواع حـس مالکیـت بـه دلیـل تصـور یـک تهدیـد اسـت در حالـی 

کـه برخـی دیگـر بـه دلیـل تـاش بـرای کنـرول و تسـلط کامـل بـر اطرافیـان 

اسـت. هنگامـی کـه مـا مخاطـب رفتارهـای متلک جویانـه هسـتیم، مهم اسـت 

کـه تعییـن کنیـم کـه کـدام علـت محتمل تـر اسـت. سـوال خوبـی کـه بایـد از 

خـود بپرسـیم ایـن اسـت کـه آیا حـس متلک در یـک طـرح بزرگـر از رفتارهای 

کنرولـی می گنجـد یـا خیـر، و آیـا حـس کنـرول مطلـق اسـت. حـس متلـک 

همه جانبـه نشـانه وجـود یـک مشـکل آسیب شـناختی )پاتولوژیـک( عمیق تـر 

اسـت، در حالـی کـه تـرصف در یک یـا دو زمینه ممکن اسـت به احسـاس عدم 

امنیـت شـخصی شـخص اشـاره کنـد کـه اغلـب می تـوان بـر آن غلبـه کـرد.

اگـر یـک فرد حسـود و متلک  خواه با یک فـرد تحریک کننده بیـامری وارد رابطه 

شـوند، یـک تـراژدی بـه راه می افتـد که هیـچ گاه به ذهـن یونانیان باسـتان هم 

خطـور منی کـرد. ایـن افـراد اغلـب در برنامه هـای گفتگـوی تلویزیونـی ظاهـر 

می شـوند. در ایـن مـوارد، دو الگـوی رفتـاری کامـا نگران کننـده بـا هـم روبـر 

می شـوند و اثبـات می کننـد کـه هـردو موجه هسـتند.

قاعـده کلـی ایـن اسـت: اگر ما همیشـه با رشیـک زندگی خـود وفادارانـه رفتار 

می کنیـم و آنهـا همچنـان حسـادت متلک جویانـه از خـود نشـان می دهنـد، به 

راحتـی می تـوان گفـت کـه مسـاله بسـیار عمیق تـر از چیـزی اسـت کـه افـراد 

سـاده می تواننـد آن را حـل کننـد. مـا بایـد تجزیـه و تحلیـل کنیـم کـه چـرا مـا 

چنیـن رفتـاری را می بینیـم و درگیـر آن می شـویم.

ایـن افـراد ماننـد افـراد پارانوییـد بـه کمـک حرفـوی احتیـاج دارنـد. اگرچـه در 

انرنـت مطالبـی بـرای کسـانی کـه مایلنـد بـه افـرادی کـه از پارانویـای عمیـق 

رنـج می برنـد کمـک کننـد، وجـود دارد.

وقتـی مـا در عمـل و گفتـار همیشـه روراسـت و صـادق بوده ایـم، هرگـز نبایـد 

مجبـور باشـیم بـا اتهـام ناراسـتی و خیانـت کنـار بیاییـم.

نتیجه گیری

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه »آیـا حسـادت انسـان طبیعـی اسـت؟« بهر آن 

اسـت کـه هـم بلـی و هـم نـه بگویید. فقـط به ایـن دلیل که مـا به طـور طبیعی 

مسـتعد ابتـا بـه برخـی از رفتارها هسـتیم، به این معنی نیسـت کـه منی توانیم 

متایـات خـود را فرامـوش کنیـم و آگاهانه رفتـار دیگری انجـام دهیم.

انسـان  جنسـی  متایـات  جلوه هـای  سـایر  و  خشـونت  هامننـد  پایـان،  در 

و  حسـادت  جنبه هـای  از  برخـی   - اسـت  دو  هـر  بیانگـر  اغلـب  حسـادت   -

صفـات حسـادت در انسـانی ذاتـی هسـتند. اپـی ژنتیـک )مطالعـه تغییـرات 

مدوالسـین ها کـه بـر ظاهـر ژن در طـول زندگی یـک ارگانیـزم تاثیـر می گذارد( 

بـه مـا یـاد می دهـد  کـه آنچـه قباً بـه عنـوان امـری ذاتی تصور می شـد، بسـیار 

مـا تصـور می کنیـم. از آن اسـت کـه  انعطاف پذیرتـر  و  ظریف تـر 

ژن  ایـن  امـا  دارد،  مهمـی  نقـش  تک همـری  ذهنیـت  در   334–RS3 ژن   

مسـتقیام باعـث تک همـری یـا رد آن منی شـود و فعال سـازی آن بـه عهـده 

محیـط اسـت.

اگـر علـم را کنـار بگذاریـم، بهریـن رویکـرد مـا بـه حسـادت باید روشـی باشـد 

کـه در آن مراقـب خط هـای رسخ باشـیم؛ مثـا افرادی کـه خیانت یـا رفتارهای 

یـا افـرادی کـه فکـر می کننـد دعـوا  کنرول کننـده خـود را توجیـه می کننـد 

کـردن کامـا طبیعـی و قابـل قبـول اسـت. بـرای مـن، این ها خط هـای رسخ و 

نشـانه های خطـر هسـتند.

 از ایـن جـا، مـا می توانیـم تشـخیص دهیـم كه افـراد چه نـوع حسـادتی را بروز 

می دهنـد وسـپس می توانیـم تصمیـم بگیریـم كـه آیـا می توانیم محیطـی ایمن 

و هـم در حـد توانایی هـای خـود بـرای كمـك بـه آنهـا در غلبـه بر حسادت شـان 

ایجـاد کنیم یـا نه.

بـه برخـی از افـراد منی تـوان کمـک کـرد. به برخـی افـراد می توان کمـک کرد. 

ایـن نوشـته بـه دنبال تبیین این متایز مهم اسـت تـا بتوانیم رویکرد روشـن تری 

به حس حسـادت درون خود ما و اطرافیان خود داشـته باشـیم. این نوشـتار را 

بـا سـخنی از داکـر صحت روانی، سـث می یـر به پایان می رسـانم:

مـا در لحظاتـی حسـادت می کنیـم کـه احسـاس می کنیـم ارتبـاط عاشـقانه 

مـا تهدیـد می شـود و می ترسـیم محبـوب مـا شـخص دیگـری را پیـدا کنـد کـه 

جایگزیـن مـا شـود. در حالـی کـه بیشـر افراد حسـادت را بسـیار گاه بـه گاه و 

انـدک تجربـه می کننـد، بعضـی آن را تـا حـدی مریض گونه احسـاس می کنند. 

بـرای چنیـن افراد فوق العاده حسـود، حسـادت تقریبا همیشـه بـه خامته دادن 

روابـط منجـر می شـود.



RAH-E-MADANYAT DAILY
 Sun    Mar  13  2021   No. 714   Vol.10   Price: 20

پیشنهاد چین برای واکسیناسیون شرکت کنندگان در المپیک توکیو
توماس باخ، رییس کمیتۀ بین املللی املپیک اعالم کرد: ما از کمیتۀ ملی املپیک چین پیشنهادی رسشار از مهربانی دریافت   
کرده ایم، مبنی بر اینکه برای املپیک توکیو و املپیک زمستانی ۲۰۲۲ واکسین اضافی در اختیار بگذارد تا رشکت کنندگان در برابر وایروس 

کرونا واکسینه شوند. 
او افزود: کمیتۀ ملی املپیک چین با همکاری IOC از دو طریق می تواند، واکسین ها را ارسال کند. اول با همکاری رشیکان بین املللی 

و دیگری اینکه واکسین ها را مستقیم به کشورهایی که توافق نامه با چین دارند که از واکسین های این کشور استفاده کنند، ارسال کنند.

پس لرزه های مصاحبه
 شاهزاده هری و مگان

 بریتانیـا و خانـواده سـلطنتی آن در حـال هضـم مطالبـی 

هسـتند کـه شـاهزاده هـری، پـر ولیعهـد بریتانیـا و همـرش 

مـگان مـارکل در مصاحبـه اخیـر خـود بـا اوپـرا وینفـری، مجری 

مشـهور امریکایـی، مطـرح کرده انـد. ایـن مصاحبـه اختصاصـی 

شـبکه امریکایی سـی بی اس غروب یکشـنبه ۱۷حوت در امریکا 

و روز دوشنبه در بریتانیا پخش شد.

بـه گـزارش رادیو فردا، این زوج که سـال گذشـته تصمیم گرفتند 

از مـدار خانـواده سـلطنتی بریتانیـا خـارج شـده و بـه کالیفرنیـا 

خانـواده  از  بی عاطفـه  و  خشـک  تصویـری  کننـد  مـکان  نقـل 

سـلطنتی بریتانیـا ارائـه داده و حتـی ادعـا کردنـد کـه رفتارهای 

نژادپرسـتانه و بی تفاوتی اعضای ارشـد خانواده سـلطنتی باعث 

شـده بـود کـه مگان مـارکل بـه فکـر خودکشـی بیفتد.

مـگان مـارکل در بخشـی از مصاحبه بـه اوپرا وینفـری گفت: »به 

نقطه  یـی رسـیده بـودم کـه دیگـر منی خواسـتم زنـده باشـم.« او 

افـزود کـه از اداره منابـع انسـانی کاخ سـلطنتی تقاضـای کمک 

کـرد ولـی بـه او گفته شـد کـه هیـچ کاری منی تواننـد بکنند.

مـگان مـارکل اذعـان کـرد کـه در آغـاز رابطـه بـا شـاهزاده هری 

خیلـی سـاده لوح بـود و بـه هیـچ وجـه بـرای پذیـرش مقـررات 

سـخت گیرانه زندگـی در خانـدان سـلطنتی آمـاده نبـود.

مگان مارکل که فرزند پدری سفیدپوسـت و مادری سیاه پوسـت 

اسـت افزود پـس از بـارداری، اعضای خانواده سـلطنتی بریتانیا 

در مـورد تیرگـی رنـگ پوسـت فرزنـد آن ها نگـران بودنـد و غیبت 

می کردند.

شـاهزاده هـری نیـز چنیـن مکاملـات و حساسـيت هایی را تایید 

کـرد و گفـت: »از شـنیدن ایـن حرف ها شـوکه شـدم.«

شـاهزاده هـری و مـگان مارکل ترجیح دادند از کسـی نام نربند، 

ولـی اوپـرا وینفـری، مجـری برنامـه خاطرنشـان کرد کـه آن ها به 

او گفته انـد کـه نـه ملکه الیزابـت و نه همرش شـاهزاده فیلیپ 

چنیـن حرف هايـی نزده اند.

بـا  سـلطنتی  خانـواده  اعضـای  عنـوان  بـه  کـه  مـگان  و  هـری 

القاب دوک و دوشـس ساسـکس شـناخته می شـدند پارسـال با 

انتقـاد از برخوردهـای نژادپرسـتانه و مداخلـه دایمـی رسـانه ها 

عنـوان  بـه  خـود  مسـوولیت های  از  زندگـی خصوصی شـان  در 

کردنـد. کناره گیـری  خانـواده سـلطنتی  اعضـای 

رسـمیت  جـاری  سـال  در  سـلطنتی  خانـواده  از  آ ن هـا  خـروج 

پیـدا کـرد و ایـن مصاحبـه اولیـن فرصـت بـرای توضیـح دالیـل 

بـود. تصمیم شـان 

شـاهزاده هـری در ایـن مصاحبـه تاکیـد کـرد کـه یکـی از دالیل 

اصلـی کـه باعـث شـد بریتانیـا را تـرک کننـد »نژادپرسـتی« و 

عملکـرد »زهرآگیـن« رسـانه های عامه پسـند بریتانیا بوده اسـت.

پـر ولیعهد بریتانیـا افزود تجارب شـخصی همرش در محیط 

خانـواده سـلطنتی بـه او نشـان داد کـه ایـن نهـاد تـا چـه حـد 

ظاملانـه و رسکوبگـر اسـت.

برخـی از رسـانه ها و مـردم در بریتانیـا در واکنش هـای اولیـه از 

ایـن زوج انتقـاد کـرده و می گویند کـه آن ها مسـوولیت و وظایف 

خـود بـه عنـوان عضـو خانـواده سـلطنتی را فـدای خوشـبختی 

شـخصی خـود کرده انـد.

شـاهزاده  جملـه  از  بریتانیـا،  سـلطنتی  خانـواده  جـوان  نسـل 

ویلیامـز بـرادر ارشـد هـری و همـرش در سـال های اخیـر بـه 

کارزار آگاهی بخشـی عمومـی در مـورد بیـامری و نارسـایی های 

پیواسـته اند. روانـی 

ولـی شـاهزاده هـری گفـت خـود ایـن خانـواده بـه جنبه هـای 

افـراد توجـه منی کننـد و همیشـه می گوینـد:  روحـی و روانـی 

»شـیوه کار و زندگی ما همین اسـت و منی توان آن را تغییر داد. 

همـه مـا در چنیـن سیسـتمی بـزرگ شـده و زندگـی کرده ایـم.«

شـاهزاده هـری در بخـش دیگـری از مصاحبـه گفـت نگـران بود 

کـه بـه رسنوشـت مـادرش، پرنسـس دیانـا، دچـار شـود کـه پـس 

از جـدا شـدن از شـاهزاده چارلـز، ولیعهد بریتانیـا »پاپاراتزی«ها 

هميشـه او را تعقیـب می کردنـد و در نهایـت در یـک تصـادف 

رانندگـی و هنگامـی کـه »پاپاراتزی«هـا بـه دنبال موتـر حامل او 

بودند کشـته شـد.

واکنش هـا بـه ایـن مصاحبـه در امریکا بسـیار مثبت بوده اسـت، 

ولـی افـکار عمومی بریتانیا برخـورد متفاوتی خواهند داشـت.

ولـی در عیـن حال برخـی از صاحب نظـران می گوینـد ادعاهای 

مطـرح شـده در ایـن مصاحبـه از جملـه وجـود »نژادپرسـتی« در 

محیـط خانـواده سـلطنتی و یـا عملکـرد »زهرآگیـن« رسـانه های 

عامه پسـند موضوعاتی بسـیار جدی هسـتند که جامعـه بریتانیا 

بایـد با آن هـا برخـورد کند.

واکنـش  مصاحبـه  ایـن  بـه  هنـوز  بریتانیـا  سـلطنتی  خانـواده 

اسـت. نـداده  نشـان  رسـمی 

چهارسو

)۱۲مـارچ(  جمعه۲2حوت/حـوت  روز  روسـیه   

اعـام کـرد که از تشـکیل دولتی موقـت و فراگیر در 

جملـه  از  گروه هـا  همـه  مشـارکت  بـا  افغانسـتان 

طالبان برای اداره این کشور استقبال می کند.

ماریـا  از  نقـل  بـه  فرانسـه  خربگـزاری  گـزارش  بـه 

روسـیه،  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  زاخـاروا، 

مسـکو حامـی تشـکیل دولتـی حائـل بـا مشـارکت 

طالبـان بـرای اداره امور در این کشـور اسـت. خانم 

برپایـی  از  پیـش  یـک هفتـه  از  زاخـاروا کـه کم تـر 

نشسـتی در مسـکو بـا مشـارکت احـزاب و نیروهای 

مختلف سیاسـی در افغانسـتان از جمله منایندگان 

بـه خربنـگاران  می گفـت، خطـاب  طالبـان سـخن 

ترصیـح کـرد: »تشـکیل یـک دولـت موقـت و فراگیر 

راه حلـی منطقـی بـرای ادغـام طالبـان در حیـات 

سیاسـی افغانسـتان بـه شـامر مـی رود.« سـخنگوی 

وزارت امـور خارجه روسـیه در حالی به منایندگی از 

کشـورش از مشـارکت طالبان در دولتی موقت برای 

اداره افغانسـتان اسـتقبال کـرده کـه کرملیـن پـس 

از روی کار آمـدن جـو بایـدن تاشـی دیپلامتیـک را 

بـرای یافـنت راه حلـی سیاسـی جهـت رفـع بحـران 

کنونـی در افغانسـتان آغـاز کـرده اسـت. در همیـن 

راسـتا ضمیـر کابلـوف، مناینـده ویـژه رییس جمهور 

روسـیه در امـور افغانسـتان اعـام کـرده کـه کلیـه 

مشـارکت  مسـکو  کنفرانـس  بـه  دعوت شـده  افـراد 

خـود را در ایـن نشسـت تاییـد کرده انـد. بـه گفتـه 

مناینـده والدیمیـر پوتیـن در امـور افغانسـتان، قـرار 

دولـت  از  منایندگـی  بـه  خلیـل زاد  زملـی  اسـت 

امریـکا در نشسـت ۱۸ مـارچ حضـور یابـد.

برخـی رسـانه های دولتی در روسـیه اعـام کرده اند 

کـه در ایـن نشسـت جـدا از مناینـدگان طالبـان، 

افـرادی  دولـت و جناح هـای سیاسـی افغانسـتان، 

دو کشـور  و  متحـده  ایـاالت  از  بـه منایندگـی  نیـز 

چیـن و پاکسـتان حضـور خواهنـد داشـت.

در گزارشـی که اسـپوتنیک در ایـن خصوص منتر 

کـرده، آمـده کـه دفر سیاسـی طالبـان در قطر دعـوت منایندگانی 

از ایـن گـروه بـه مسـکو را تاییـد و اعـام کـرده کـه در حال بررسـی 

بـا حضـور  حالـی  در  مسـکو  کنفرانـس  اسـت.  یـاد شـده  دعـوت 

منایندگانـی از چیـن، پاکسـتان و ایـاالت متحـده برپـا خواهد شـد 

کـه واشـنگنت در تـاش اسـت تـا بسـر مذاکـرات و گفتگو هـای 

جـاری بـا هدف دسـتیابی بـه راه حلی مسـاملت آمیز برای مناقشـه 

داخلـی در افغانسـتان را تقویـت کنـد.

از سـوی دیگـر گفتـه می شـود کـه ایـاالت متحـده بـا نزدیک شـدن 

بـه تاریـخ اول مـاه مـی، مهلـت تعیین شـده بـرای خـروج احتاملـی 

نظامیـان امریکایـی از خـاک افغانسـتان طـرح صلـح جدیـدی را به 

مقامـات کابل و طالبان پیشـنهاد کرده اسـت. واشـنگنت در همین 

راسـتا روز دوشـنبه خواسـتار تریـع در روند صلح افغانسـتان شـد 

و تاکیـد کـرد کـه پیش رفـت در این زمینـه ممکن و قابل دسرسـی 

اسـت.  همزمـان ترکیـه نیـز روز جمعـه اعـام کـرد کـه کشـورش در 

مـاه اپریـل میزبان گفتگوهای صلح افغانسـتان خواهـد بود؛ برخی 

منابـع گفته انـد کـه ایـن نشسـت بـه توصیـه و پیشـنهاد مقامـات 

امریکایـی در اسـتانبول برپـا خواهد شـد.

رسپرستوزارتمعارف،تعلیموتربیهرازیرسوالمیبرد

اعاملمحدودیتکمکیبهساخنتجامعهساملمنیکند

دخرتانبرایدرساست،نهترانه

متاســفانه رهبــری وزارت معــارف در ایــن شــرایط تصمیمــی را اتخــاذ کــرده کــه بــه خیــر و منافــع زنــان ایــن کشــور نیســت. دختــران افغــان کــه  مــادران فــردا 
ــد و آگاهــی داده نشــوند،  ــچ نفهمن ــر هی ــان دارد، اگ ــزی جری ــه چی ــه چ ــد ک ــی شــوند، بفهمن ــد رهنمای ــاز دارن ــه نی ــد ک ــی می کنن ــا در شــرایطی زندگ هســتند، این ه
کورکورانــه مثــل گذشــته ها خواهــد شــد کــه در صدهــا رقــم چــاه افتادیــم، هــر قــدر  کــه بــه فرزنــدان دختــر آگاهــی داده شــود، حضــور و اشتراک شــان در ایــن عصــر 
ــداری و هوشــیاری آن هــا  ــرای بی ــردا می شــوند، ب ــان ف ــادران و زن ــان کــه م ــر و آگاهــی زن ــرای خی ــن ب ــم کــه ای ــرن 21 در مراســم ها بیشــتر شــود، فکــر می کن و ق
ــع زن باشــد، چــه از نظــر اســام و چــه از نظــر حقــوق بشــر، این هــا کــم کــم در برنامه هــای فرهنگــی  ــرای مناف نهایــت مهــم و اثرگــذار اســت. هــر برنامــه  کــه ب

بشنوند و تربیه شوند. من با این تصمیم وزارت معارف مخالفم و آن را به خیر دختران افغان نمی بینم.
معلــوم اســت کــه ایــن تصمیــم، از ســوی خانمــی گرفتــه شــده کــه در راس وزارت معــارف قــرار دارد کــه از هیــچ چیــزی خبــر و آگاهــی نــدارد. ایــن خانــم )رنگینــه 
حمیــدی( سرپرســت وزارت معــارف هیــچ چیــزی یــاد نــدارد. در ایــن شــرایط ایجــاب می کنــد کــه پارلمــان و بــه ویــژه زنانی کــه عضویــت مجلــس را دارنــد، صــدا بلنــد 
ــم و یــک فــرد ملــی نســبتا روشــن فکر و ســالم در راس ایــن وزارت قــرار گیــرد. به خاطــر  ــر یــک فــرد دانشــمند، عال ــاز اســت هرچــه زودت کننــد. از جانــب دیگــر، نی
ــا  ــدارد. وقتــی ســنگ تهــداب یــک مکتــب گذاشــته می شــود، درســت ب ــه ن ــه کاری بزرگــی در عرصــه معــارف، تعلیــم و تربی این کــه سرپرســت وزارت معــارف تجرب

ســنجش گذاشــته شــود و ایــن سرپرســت وزارت معــارف بــا گذشــت هــر روز، معــارف افغانســتان را زیــر ســوال می بــرد.

اقــدام وزارت معــارف در راســتای ایجــاد محدودیــت در زمینــه مشــارکت فرهنگــی یــا اجتماعــی دختــران بــاالی دوازده ســال، قطعــا می توانــد یــک گام منفــی تلقــی 
شــود. بــه ایــن معنــا، اقدامی کــه جنبــه قانونــی و الزامــی داشــته باشــد، یــک بخشــی از جامعــه و نوجوانــان را در ســهم گیری و مشــارکت در امــور جمعــی منجــر بــه افزایــش 
توانایی هــای دختــران می شــود. بنابرایــن، تصمیــم وزارت معــارف قطعــا پدیــده خوبــی نیســت. از آن جــا  کــه، اگرچــه در رشــد شــکوفایی تاثیــر منفــی نداشــته باشــد؛ امــا از 
نظــر روانــی و روحــی یــک نــوع محدودیــت و یــک نــوع اعمــال فشــار بــاالی یــک قشــر دانش آمــوزان اســت کــه طبیعــی اســت، ایــن تبعــات بســیار ناگــواری دارد و اعتمــاد 
ــری را در پروســه پیشــرفت بیــن  ــه لحــاظ روحــی محــدود و نابراب ــوع اقدامی کــه از نظــر جمعــی ب ــا هــر ن ــا کاهــش خواهــد داد. ب ــان را قطع ــه نفــس یــک بخــش زن ب
دانش آمــوزان ایجــاد کنــد، از نظــر صلح ســازی و از نظــر ایجــاد جامعــۀ عــاری از خشــونت، می توانــد تاثیــر منفــی داشــته باشــد کــه در نفــس خــود یــک گام غیرســازنده 
و غیــر مفیــد اســت. اگــر جامعــه عــاری از خشــونت و ســالم را بخواهیــم کــه بــر اســاس برابــری در او زندگــی کنیــم، چنیــن اقداماتــی یــا اعمــال چنیــن تصمیماتی کــه یــک 
بخشــی از جامعــه را از آن محــروم کنــد، احســاس محرومیــت و محدودیــت را زنــده می کنــد، پــس طبیعــی اســت کــه ایــن امــر در مســیر و پروســه صلح ســازی تاثیــر بــدی 
دارد و قطعــا هیــچ کمکــی بــه ســاختن یــک جامعــه ســالم نمی کنــد. جامعــه ســالم، جامعــۀ اســت کــه هــر دو قشر)دختر-پســر( دوشــادوش، گام بــه گام حرکــت کنــد، نقــش 
و ســهم خــود را در ســاختن جامعــه مطلــوب ایفــا کننــد. اگــر قــرار باشــد کــه بتوانیــم یــک جامعــه روبــه جلــو داشــته باشــیم و در جامعــۀ زندگــی کنیــم، ایــن بــه معنــای 
حفــظ دســت آوردها نیســت، حفــظ دســت آوردهای زنــان نمی توانــد کــه چنــد فــرد یــا چنــد مــورد مشــخص در یــک ســمتی یــا وظیفــۀ باشــد، حفــظ دســت آورد ایــن اســت: 

روندی که شروع شده، همه اقشار مختلف جامعه چه زن و چه مرد، دختر یا پسر باید در مسیر شکوفایی کشور تاش کنند.

 در ادارات و دفاتــر امــروزی افغانســتان زنــان امــن و مصــون نیســتند. مــن بــه بســیاری از کشــورهای جهــان ســفر کــردم و تجربــه دارم. ســه بــار بــه امریــکا رفتــم، 
هــر اداره و وزارت خانــه امریــکا یــک اداره خــاص بــرای حمایــت و رعایــت ارزش هــای حقــوق اخاقــی وجــود دارد. امــا در افغانســتان امــروز بیشــتر کارمنــدان در ادارات 
ــرای  ــان هســتم و ب ــوده و از دختــران سوءاســتفاده می کننــد. مــن خــودم سردســته حقــوق زن ــد. مــن مردهایــی را دیــدم کــه همیشــه نشــه ب مــا و شــما نشــه می رون
ــاع از  ــای دف ــه ادع ــش همین هایی ک ــرد. ای کاه ــمی نمی ُب ــر مراس ــران را به خاط ــی دخت ــب، کس ــا ش ــدم ام ــه می خوان ــودم تران ــن خ ــردم. م ــارزه ک ــان مب ــوق زن حق
حقــوق بشــر را می کننــد، کمیســیون حقــوق بشــر و در راس شــهرزاد اکبــر کــه صــدا می کشــند، یــک بــار نظــارت کنــد. امــروز دختــران و پســران دوازده ســاله، ده ســاله 
ــه  ــه بهان ــان زندانــی، شــب ها ب ــد. مــا گزارش هــای موثــق داریــم کــه زن ــد کــه مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار می گیرن و چهــارده ســاله در عیــن شــرایط قــرار دارن
ایــن کــه مریــض هســتند، پیــش مقام هــا بــرده می شــوند. کشــوری که حکومــت نمی توانــد، دولــت ضعیــف اســت، از عــزت و کرامــت و نســل جــوان حفاظــت کــرده 
ــران دوازده  ــه دخت ــم ک ــن می گوی ــد. م ــال کن ــی اعم ــن محدودیت های ــه چنی ــق دارد ک ــارف ح ــوزان و وزارت مع ــای دانش آم ــد، فامیل ه ــق دارن ــردم ح ــد، م نمی توان
ســال یــا باالتــر از آن بــه تیم هــای ترانــه و مراســم های فرهنگــی نرونــد، مــن مخالــف هســتم. شــاگردان مــن در شــهرداری هــرات کار می کردنــد، چنــد تــن از ایــن 
ــم. کشــوری که  ــرای امضــا ببری ــذی را ب ــم کاغ ــرات نمی توانی ــا ج ــد و م ــا نشــه می آین ــان این ج ــب، جوان ــم صاح ــه معل ــد ک ــه کردن ــد گری ــن آمدن ــزد م ــاگردان ن ش

نمی تواند ادارات خود را مصون نگه دارد، ارزش های حقوق بشری این نیست که در افغانستان بچه ها نشه کنند و هرچه که دل شان خواست انجام بدهند.

دیدگاه شام

دیدگاه شام

دیدگاه شام

فتانه گیالنی؛ 

اسداهلل زائری؛ 
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