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عــنوان های مـهم

 فرهمند: تعیین والی جدید فاریاب 
سیاسی و غیر عملی است

سلبریتی ها چگونه در سیاست پیروز شدند؟
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 هزاره ها با تاجیک ها یا ایامق های غور در سه منطقه همسایۀ هستند. در 

ولسوالی دولت یار، کنار شاهراه عمومی کابل-غور، در ولسوالی پسابند و در 

ولسوالی مرغاب. رابطۀ مناطق مرزی میان هزاره و غیر هزاره نه تنها که هیچ 

وقت، به صورت عمومی، رابطۀ خصامنه و ستیزنده میان دو قوم نبوده، بل با 

دوستی ها، برادرخواندگی ها و صمیمیت های فردی بسیاری نیز همراه بوده 

است. 

مناطق رشقی مرغاب و پسابند که با هزاره ها هم جوار هستند، مناطق مهم 

اجتامع  با دو  ارتباط  و چندان حادثۀ مهمی هم در  نبودند  و اسرتاتیژیکی 

آن  حوادث  جزییات  جریان  در  نگارنده  الاقل  یا  و  است  نداده  رخ  قومی، 

مناطق قرار ندارد. 

در دولت یار اولین بازاری که قبل از انقالب تاسیس شد، دکان داران، بیشرت 

از مردم هزاره بودند که برخی های شان تا سال های پسین در منطقه، کاروبار 

از انقالب، مردم چه هزاره، چه تاجیک، نقش چندانی در  می کردند. پیش 

مناسبات کالن نداشتند و همه قضایا در کنرتول حکومت و نظام پادشاهی 

بود؛ اما نقش مردم و اقوام، بعد انقالب، پررنگ و تاثیرگذار شد که در این 

مخترص به دوره های مختلف این نقش و این رابطه، اشاره می شود:..
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

یا عادت  پریود  نام های حیض،  به     دوره قاعدگی که 

داخلی  پوشش  از  خون  شدن  جاری  می شود،  یاد  ماهوار 

به طور  که  است؛  رَِحم 

به  زنان  جنس  در  منظم 

گونه های خاصی در دوران 

نو  سنین  )اوایل  بلوغ 

سنین  تا  و  جوانی(آغاز 

یائسگی ادامه می یابد.

نوشته سعی شده  این  در   

خاطرات  بازتاب  بر  عالوه 

دوره  تجربیات  از  تلخ 

دربارٔه  بانوان،  قاعدگی 

روحی  و  جسمی  مشکالت 

که از اثر بی توجهی  به آن دچار می شوند، نیز پرداخته شود.

امر  یک  بلوغ  به سن  از رسیدن  بعد  ماهوار  عادت  آنکه  با 

نشانه سالمت  و حتی  طبیعی 

دخرتان است، اما در کشور ما 

که بیشرت مردم به خاطر آگاهی 

این باره  در  گفتگو  از  نداشنت 

رشم دارند، اکرثیت خانواده ها 

و  می دانند  تابو  را  قضیه  این 

از  که  هستند  دخرتان  کمرت 

قاعدگی شان  تجربه  اولین 

ذهن  در  را  بدی  خاطراتی 

نداشته باشند...

شکست مردم

زندگی در كابوس های آشفته

د سولې خربې: 

د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو 

غونډه؛ ملګري ملتونه وايي هڅې یې نه دي دریدلې

غزين کې د دوو ولسوالیو د امنیه 
قومندانانو او ۱۵طالبانو وژل کېدل

فرمانده سنتکام:  ارتش افغانستان بدون 
حامیت خارجی فرو می پاشد

 دونالـد ترمـپ قدرتمندتریـن فـرد در جهـان و مهم تریـن سـلبریتی  دنیاسـت. 

حـال  در  شـهرت  و  قـدرت  و  اسـت  شـده  کمتـر  و  کـم  دو  ایـن  تفـاوت  امـروزه 

در  را  خـود  نامـزدی  بخواهـد  وسـت  کانیـه  اگـر  چیزنـد.  یـک  بـه  تبدیل شـدن 

کنـد،  اعـالم  دموکـرات  حـزب  سـوی  از   ۲۰۲۰ ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

هیچ کـس نمی توانـد مانعـش شـود، نـه مطبوعـات، نـه کارمنـدان حـزب و نـه ...

عنایت الله بابر فرهمند، معاون اول شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به 

تعیین محمد داوود به عنوان والی فاریاب به جای نقیب الله فایق گفت که این 

تعیین سیاسی و غیر عملی می باشد...

انفجار ماین جان فرماندۀ 
پولیس ناوه را گرفت

خاطرات تلخ بلوغ
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 5

شمیم فروتن

»دولت یار« و  ردپای دوبارۀ طالبان

حتی بعضی مادران باسواد از معلومات دادن دربارۀ بلوغ به دخترانشان خودداری می كنند
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اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت الله  مدنیت:  راه 

تعیین  به  واکنش  شورای عالی مصالحۀ ملی در 

جای  به  فاریاب  والی  به عنوان  داوود  محمد 

نقیب الله فایق گفت که این تعیین سیاسی و غیر 

عملی می باشد.

آقای فرهمند در صفحۀ رسمی فیس بوکش نوشته 

و  مردم  اراده  بدون  »سیاسی«  تصمیم  هیچ  که 

باشند گان والیت فاریاب عملی شدنی نیست.

)3ثور(  روزجمعه  محلی  ارگان های  مستقل  ادارۀ 

جدید  والی  به عنوان  داوود  محمد  که  کرد  اعالم 

منظوری  و  اداره  این  پیشنهاد  براساس  فاریاب 

ریاست جمهوری تعیین شده است.

عنایت الله بابر فرهمند نیز گفته که از این تصمیم از 

صفحه اداره مستقل ارگان های محلی خرب شده و 

به عنوان یک باشنده شامل کشور »نشانه  موثریت و 

مفیدیت« تعیین شخصی را که با جغرافیای فاریاب 

آشنایی ندارد، منی بیند.

او »تغییر و تبدیل« در ادارات را یک اصل انکارناپذیر 

خوانده و گفته که در مواقع نیاز به منظور اداره بهرت 

و موثر امورات صورت می گیرد.

معاون اول شورای عالی مصالحه ملی می افزاید: ما 

همه امروز به صورت مشرتک از »جمهوریت« دفاع 

می کنیم، هدف ما حفظ، تحکیم و تطبیق کامل 

ارزش های نظام »مردم ساالر« است، اما جمهوریت 

تصامیم بزرگ و مرتبط به رسنوشت مردم را براساس 

اراده مردم می گیرد.

باید در چنین  این که گفته  آقای فرهمند ضمن 

قوم، منایندگان مردم در خانه  بزرگان  با  مواردی 

ملت مشورت صورت بگیرد، نوشته است: »در چنین 

تغییرات  تاریخی  و  امنیتی  حساس  رشایط  یک 

بدون مشورت این چنینی کمر جمهوری خواهان را 

می شکند.«

ملی  به اجامع  نیاز  او، حفظ جمهوریت  به گفتۀ 

»ارگ  که  می شود  دیده  اما  دارد،  واقعی  اتحاد  و 

پی  در  مردم ساالری  شعار  با  جمهوری  ریاست 

تحکیم دیکتاتوری« است.

در پایان عنایت الله بابر فرهمند هشدار داد که مردم 

نیست  بی تفاوت  خود  رسنوشت  قبال  در  فاریاب 

و هیچ تصمیم سیاسی بدون اراده مردم فاریاب و 

والیت های شامل قابل تطبیق نخواهد بود.

واکنشی  موضوع  این  به  جمهوری  ریاست  ارگ 

نشان نداده است.

 راه مدنیت: امان الله کامران، عضو شـورای 

والیتـی غزنـی می گویـد کـه رحمت اللـه مبـارز، 

فرمانـدۀ پولیـس ولسـوالی نـاوۀ ایـن والیـت در 

اثر انفجاری ماین کشته شده است.

آقـای کامـران بـه روزنامـه راه مدنیـت گفـت که 

فرمانـدۀ پولیس ولسـوالی ناوه صبـح روز جمعه 

)3ثـور( در اثـر انفجـار مایـن همراه بـا دو تن از 

رسبازانـش جـان باخت.

همچنیـن در ایـن رویـداد دو تـن دیگـر زخمـی 

شـده اند. بـه گفتـۀ وی، رحمت اللـه مبـارز بـه 

تازگـی بـه کارش به عنـوان فرمانـده پولیس این 

ولسـوالی آغـاز کـرده بود.

منابـع امنیتـی در غزنـی نیـز هنـوز به صـورت 

نگفته انـد. مـورد چیـزی  ایـن  رسـمی در 

از سـویی هم، واحیدالله جمعه زاده، سـخنگوی 

والـی غزنـی در بـه روزنامـه راه مدنیـت گفـت: 

جنـگ  زیـرا  نیسـت،  معلـوم  دقیـق  »تاهنـوز 

بـا  پولیـس  فرمانـده  و  در سـاحه جریـان دارد 

نیروهـای زیـاد بـه سـاحه رفتـه و موبایل هـا نیز 

آنـنت نـدارد.«

بـه  درگیـری  ایـن  در  کـه  داشـت  بیـان  وی 

نیروهـای امنیتـی و گـروه طالبـان تلفـات وارد 

شـده، امـا هنـوز از آمـار دقیـق تلفـات جزییات 

در دسـت نیسـت. سـخنگوی والی غزنی تاکید 

کـرد کـه فرمانده پولیـس ناوۀ صبح دیـروز برای 

دفـع حمـالت طالبان بـه ولسـوالی ده یک رفته 

بود.

گـروه طالبـان تـا کنـون در ایـن مـورد چیـزی 

نگفته اسـت. شـامری از اعضای شورای والیتی 

غزنـی می گوینـد که ولسـوالی نـاوۀ ایـن والیت 

در حالـت سـقوط قـرار دارد و مقـر ولسـوالی و 

فرماندهـی پولیـس نـاوه در حومـۀ شـهر غزنـی 

قـرار دارد. همچنیـن امان الله کامـران در ادامه 

تاکید کرد که روز پنج شـنبه )2ثور( »سـاتنمن« 

جاویـد، رسپرسـت فرماندهی پولیس ولسـوالی 

بـا  درگیـری  در  نیـز  غزنـی  والیـت  ده یـک 

جنگ جویـان گـروه طالبـان در مربوطـات ایـن 

ولسـوالی کشـته اسـت.

بـر  طالبـان  حمـالت  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

شـامری از ولسـوالی ها و همچنان پاسگاه های 

امنیتـی در حومـۀ شـهر غزنـی افزایـش یافتـه 

اسـت.

پنج شنبه شـب  کـه  می گوینـد  امنیتـی  منابـع 

یـک پوسـتۀ امنیتـی در منطقـه آرزو در مرکـز 

غزنـی بـه دسـت طالبـان سـقوط کـرده کـه در 

نتیجـۀ آن، پنـج نیروی امنیت ملـی جان باخته 

و چهـار تـن دیگـر زخمـی شـدند.

چیـزی  مـورد  ایـن  در  رسـمی  منابـع  هنـوز 

نگفته انـد. والیـت غزنـی در جنـوب رشق کشـور 

کـه جنگ جویـان  اسـت  ناامـن  از والیت هـای 

والیـت  ایـن  نقـاط  بیشـرت  در  طالبـان  گـروه 

دارنـد. گسـرتده  فعالیـت  و  حضـور 
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انفجار ماین جان فرماندۀ پولیس ناوه را گرفت

رویدادها

  راه مدنیت: شهرزاد اکرب، رییس کمیسیون 

سید  برخورد  به  واکنش  در  کشور  برش  حقوق 

عبدالوحید قتالی، والی هرات با دو فرد متهم به 

اختطاف یک دخرت ده ساله گفت که مقام  های 

و  قانون  مجرمان،  با  برخورد  در  باید  حکومتی 

اصول حقوق برشی را رعایت کنند.

خانم اکرب در توییرتش نوشته: »دولت افغانستان 

تعهدات بین املللی و ملی حقوق برشی دارد و 

برخورد گزینشی در برابر این تعهدات به کاهش 

اعتبار و مرشوعیت می انجامد.«

با  برخورد  در  که  کرد  تاکید  وی  همچنین 

عادالنه  دادرسی  اصول  باید متام  قانون شکنان 

در مراحل بازداشت، پی گیری و رسیدگی مراعات 

شود.

می گوید  کشور  برش  حقوق  کمیسیون  رییس 

که براساس قوانین ملی و بین املللی تعذیب و 

شکنجۀ انسان ها ممنوع است.

)۲ثور(  پنج شنبه  روز  قتالی  عبدالوحید  سید 

به خاطر  که  بود  گفته  خربی  نشست  یک  در 

هرات،  در  اختطاف دخرتان  تکرار  از  جلوگیری 

چهرۀ دو آدم ربا نباید پنهان مباند.

ملی  امنیت  نیروهای  از  متجید  با  هرات  والی 

گفته که در عملیات نجات این کودک، سه تن از 

آدم ربایان دستگیر شدند.

تصاویر نرش شده در صفحه های مجازی نشان 

افراد  موی  از  قتالی  آقای  که  است  آن  دهنده 

بازداشت شدۀ متهم گرفته و آنان را به عقب کش 

کرده بود.

افراد متهم، واکنش های مثبت و  با  برخورد وی 

منفی را به دنبال داشته است. شامری از برخورد 

تقدیر  آدم ربایی  با  مبارزۀ  امر  در  قتالی  آقای 

منوده، اما برخی دیگر نیز آن را محکوم کرده اند.

در  هرات  پیشین  شهردار  انوری،  محمدداوود 

و  شدید  برخورد  که   است  نوشته  فیسبوک 

عربت انگیز با مجرم از صالحیت های قوه قضاییه 

است، نه عضو قوه اجراییه.

دموکراسی ترین  در  که  کرد  عالوه  ادامه  در  او 

حقارت  و  بدرفتاری  شکنجه،  جهان  کشورهای 

مجرمین معمول است، اما نه در انظار عمومی.

هرات  والی  اقدام  معرتف  هارون  هم،  سویی  از 

کرده  توصیف  پوپولیزم  از  منونه  یی  به عنوان  را 

کرد،  ترویج  غنی  که  را  »پدیده یی  گفت:  و 

هر  در  غنی  شاگردان  بود.  مفرط  عوام فریبی 

موقف و مقامی که گامشته شدند، رفتار و گفتار 

عوام فریبانه را تقلید کردند.«

در عین حال، شمروزخان مسجدی، سخنگوی 

پیشین وزارت مالیه در توییتی با دفاع از برخورد 

نوشته  اختطاف،  به  متهم  افراد  با  هرات  والی 

است: »عجب مردم داریم، عادی و تحصیل کردۀ 

ما. اگر با طالب و یا تروریست و مجرم دیگر به 

نیکی رفتار شد، می گویند با وحشی ها و قاتل تان 

مردم چرا چنین رفتار نیک. اگر یک والی ما از 

می گویند  گرفت،  منفور  اختطاف گر  دو  موی 

ملت  واقعا  یعنی  شد.  پا  زیر  انسانی  کرامت 

منونه  یی هستیم.«

است.  داشته  وجود  همواره  هرات  در  آدم ربایی 

بین  از  بارها  هرات  امنیتی  و  محلی  مقام های 

آدم ربایی  اما  داده،  خرب  آدم ربا  گروه های  بردن 

همچنان در هرات جریان دارد.

***

وزارت دفاع: نیروهای امنیتی تا پای جان 
برابر تروریستان مبارزه خواهند کرد

راه مدنیت: فواد امان، معاون سخنگوی وزارت 

امور دفاع کشور می گوید که نیروهای دفاعی و 

امنیتی استوار و با قدرت باقی خواهند و تا پای 

جان در برابر تروریستان مبارزه خواهند کرد.

نیروهای  که  نوشته  توییرتش  در  امان  آقای 

دفاعی کشور به گروه طالبان مجال نخواهند 

داد که خواسته های نامرشوع و باطل شان  را 

بر کشور مان تحمیل و به مردم آسیب برسانند.

این  حالی  در  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 

در  شدید  جنگ  که  می کند  مطرح  را  حرف 

شامری از والیت ها جریان دارد.

وزارت دفاع اعالم کرد که در جریان 24ساعت 

در  طالبان  گروه  اعضای  از  149تن  گذشته 

بلخ،  پکتیا،  هرات،  نینگرهار،  غزنی،  والیات 

غور، هلمند و قندهار کشته شده اند.

آقای امان تاکید کرد که در جریان این عملیات 

زخمی  نیز  طالبان  دیگر  70جنگ جوی 

شده اند.

او عالوه کرد که در نتیجۀ این عملیات30عدد 

مبب دست ساز که توسط طالبان در جاده های 

جابجا  بی گناه  افراد  کشنت  برای  عمومی 

گردیده بود، خنثی شده است.

فرماندۀ  )3ثور(  جمعه  روز  حالی  ست  در  این 

از  با دوتن  ناوۀ غزنی همراه  پولیس ولسوالی 

رسبازانش کشته شدند.

***

خـــبـرهـای داخــلـی

کمیسیون حقوق برش:

مقامات باید در برخورد با مجرمان قانون 

و اصول حقوق برشی را رعایت کنند
خربگزاری آسوشتیدپرس  به نقل از یک   

که  داده  گزارش  امریکا  دفاع  وزارت  مقام 

تجهیزات  حمل ونقل  امریکایی؛  رسبازان 

با رشکت  قراردادها  به  پایان دادن  و  نظامی 

کرده  آغاز  را  افغانستان  در  محلی  خدماتی 

است.

این مقام امریکایی گفته که مطابق با مقررات 

ارتش تجهیزات را حمل می کند و قراردادهای 

محلی را که برای خدمات مانند حمل و نقل و 

نگهداری عقد کرده بودند را فسخ می کند.

»تا  داده:  گزارش  آسوشتیدپرس  خربگزاری 

نیروهای  نیروهای  پایگاه های  که  زمانی 

در  باقی مانده  ناتو  رسبازان  و  امریکایی 

افغانستان بسته شوند، شاهد کاهش رسبازان 

نخواهیم بود.«

از طریق  تجهیزات  بیشرت  آمده که  ادامه  در 

یافت،  خواهد  انتقال  متحده  ایاالت  به  هوا 

اما رسبازان امریکایی از مسیرهای زمینی از 

طریق پاکستان و شامل از طریق آسیای میانه 

نیز استفاده خواهد کرد.

از  شامری  که  شده  تاکید  گزارش  این  در 

تجهیزاتی که نه به امریکا انتقال می یابد و نه 

به نیروهای امنیتی افغانستان داده می شود، 

بل به پیامن کاران فروخته خواهد شد.

این مقام وزارت دفاع تاکید کرد: »به احتامل 

زیاد خواهید دید که در نهایت این تجهیزات 

فروخته  و  نشان  قراضه  به عنوان  بازار  در 

می شود.«

دفرت  سخنگوی  نعیم،  محمد  هم،  سویی  از 

سیاسی گروه طالبان در قطر در پاسخ به این 

پرسش که آیا به نیروهای باقی ماندۀ امریکایی 

حمله خواهند کرد، گفته: »برای دانسنت این 

مسایل هنوز خیلی زود است، در مورد آینده  

منی توان چیزی گفت.«

را  اظهارات  این  حالی  در  طالبان  گروه 

مطرح می کند که هفتۀ گذشته، جو بایدن، 

خروج  که  بود  گفته  امریکا  رییس جمهور 

نیروهای نظامی از افغانستان از اول ماه می 

آغاز و تا ۱۱سپتامرب پایان خواهد یافت.

با  طالبان  گروه  که  توافق نامه یی  اساس  بر 

امریکا در دوحه امضا کرده، نیروهای امریکایی 

باید تا اول ماه می که کم تر از ۱۰روز به آن 

مهلت باقی مانده است، از افغانستان بیرون 

شوند. رییس جمهوری امریکا خروج در مهلت 

تعیین شده را از فنی دشوار توصیف کرده بود.

در واکنش به اعالم خروج نیروهای امریکایی 

از افغانستان، مقام دولتی گفته بودند که این 

تصمیم احرتام می گذارند و در روند خروج با 

آنها همکاری خواهند کرد.

***

بازگشت حدود 240هزار مهاجر 

افغان از ایران و پاکستان

راه مدنیت: دفرت امور هامهنگی کمک های 
می گوید  )اوچا(  متحد  ملل  سازمان  برشی 
۲۰۲۱میالدی   سال  نخست  ماه  سه  در  که 
و  ایران  از  افغان  500مهاجر  و  239هزار 

پاکستان به کشور عودت کرده اند.
دفرت امور هامهنگی کمک های برشی عالوه 
کرد که از این میان، ۲۳۶هزار مهاجر از ایران 
و سه هزار و 500مهاجر دیگر از پاکستان به 

افغانستان برگشت کرده اند.
گزارش دفرت اوچا نشان می دهد که نزدیک به 
نصف از این دعوت کنتذگان کمرت از ۱۸سال 

سن دارند.
این در حالی است که در مقایسه با سه ماه 
نخست ۲۰۱۹میالدی و پس از شیوع ویروس 
کرونا در ایران، آمار برگشت کنندگان افغان از 

آن کشور ۶۹درصد افزایش یافته است.

خـــبـرهـای داخــلـی

 آسوشتیدپرس: سربازان امریکایی آماده 
خروج تجهیزات نظامی شان می شوند

ستاد  فرمانده  مکنزی،  فرانک  جرنال    

مرکزی ارتش امریکا )سنتکام( ضمن نگرانی در 

مورد پیامد خروج نیروهای خارجی از افغانستان 

این کشور  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  گفت که 

آن  غیر  در  و  است  حامیت   نیازمند  همچنان 

صورت، فرو می پاشد.

آقای مکنزی در کنگره امریکا صحبت می کرد، 

تاکید کرد: »من نگران توانایی دولت و نیروهای 

امنیتی افغانستان برای دفاع از خود و حفاظت 

از سفارت امریکا در کابل هستم.«

نیروهای  دفاع  توانایی  مورد  در  همچنان  او 

کمک  بدون  هواپیامها  پرواز  و  حفظ  افغان، 

نظامیان  خروج  از  پس  امریکا  حامیت  و  مالی 

امریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرد.

نیروهای  که  زمانی  فرمانده سنتکام می افزاید: 

پهپادهای  رساندن  شوند،  خارج  امریکایی 

از  خارج  و  داخل  به  سایر جنگنده ها  یا  مسلح 

افغانستان برای ارایه تجسس هوایی یا حمالت 

وقت  ساعت  چهار  از  بیش  تروریستی  ضد 

خواهد برد. 

این درحالی ست که جو بایدن، رییس جمهوری 

امریکا در )۲۵حمل( سال جاری اعالم کرد که 

متامی نیروهایش را تا ۱۱سپتامرب از افغانستان 

خارج می کند. 

همزمان با اعالم خروج از سوی امریکا، ناتو نیز 

اعالم کرد که یکجا با امریکا از افغانستان خارج 

می شود.

تاکید  امریکایی  از مقام های  همچنین شامری 

از  حامیت  به  خروج  از  بعد  امریکا  که  دارند 

افغانستان ادامه خواهد داد.

لوید استین، وزیر دفاع امریکا چندی پیش گفته 

توانایی های کلیدی  تامین  به  بود که کشورش 

برای نیروی هوایی افغانستان ادامه خواهد داد 

مسلح  نیروهای  حقوق  پرداخت  ادامه  برای  و 

افغان تالش خواهد کرد.

در حال حارض، امریکا دوهزار و 500رسباز و ناتو 

افغانستان  در  600نظامی  و  9هزار  حدود  نیز 

و  امنیتی  نیروهای  به  نظامیان  این  دارند. 

دفاعی افغان آموزش و مشوره می دهند.

در عین حال، ارشف غنی، رییس جمهوری روز 

پنج شنبه )2ثور( در قندهار در سخرنانی خود 

با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان 

و  می شوند  بیرون  خارجی  »نیروهای  که  گفت 

رخصت  را  آنان  عزت  با  که  است  این  ما  تعهد 

کنیم.«

خروج  با  ناگواری  اتفاق  هیچ  که  افزود  وی 

قندهار  به ویژه  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 

حفاظت  خود  وطن  »از  کرد:  بیان  او  منی افتد 

کردیم و بازهم می کنیم.«

فرمانده سنتکام: ارتش افغانستان بدون حمایت خارجی فرو می پاشد
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»دولت یار« و ردپای دوبارۀ طالبان

 درک رشایط کنونی کشور برای بسیاری مشکل 

است و سیر اتفاقات را منی توان به درستی تحلیل 

به  را  همگان  سپتامرب  یازده  از  بعد  اتفاقات  کرد. 

این باور رساند که عمر این گروه به پایان رسیده، 

نه  که  داد  نشان  خوبی  به  بعدی  رخدادهای  اما 

پیش  گونه یی  به  رشایط  بل  نشد؛  گونه  این  تنها 

رفت که به مهم بودن این گروه در عرصه تحوالت 

افغانستان صحه گذاشت. 

ظاهر  در  طالبان  گروه  به  امریکا  دوباره  رویکرد 

نشانگر شکست امریکا در آوردن فضای دمکراتیک 

امریکا  و نشان می دهد که  افغانستان است  برای 

نتوانسته در افغانستان به اهدافش برسد؛ پس از 

که  دارد  دوره یی  به  کامل  عقب گرد  ناگزیری  رس 

نویدهای خوشی برای مردم افغانستان می داد. 

این  دیگر  سوی  است.  قضیه  سوی  یک  این  اما 

این  مردم  در  که  پتانسیلی  به  برمی گردد  قضیه 

رسزمین وجود دارد. شاید باور مردم این باشد که 

افغانستان  در  طرح هایش  پیاده سازی  در  امریکا 

به  و  شده  پذیرا  را  شکست  ناچار  و  مانده  ناکام 

است؛  دیگری  چیز  واقعیت  اما  برمی گردد،  عقب 

افغانستان  مردم  این  بل  نخورده؛  شکست  امریکا 

هستند که شکست خورده اند؛ چون هیچ اراده یی 

از سوی این مردم در همراهی با امریکا در بازسازی 

دوران جدید وجود نداشت و این امریکا را وادار به 

پس گرد کرد.

او  به  زیادی  امیدهای  که  مردی  حکومت  دوره 

حکومت  گشت.  تبدیل  یاس  به  بود  شده  بسته 

و  فساد  گذار  دوره  از  نخواست  یا  نتوانست  وی 

تشتت عبور کند. افراد حکومتی نزدیک به رییس 

جمهور غرق در فساد شدند. آنها تصور می کردند 

در  می توانند  پرکن  دهن  شعارهای  با  تنها  که 

عرصه سیاست جوالن بدهند، اما با ندانم کاری و 

ناکارآمدی باعث رویگردانی اندک حامیان خارجی 

از حکومت شدند. مساله مرشوعیت داخلی هم بر 

این امر صحه گذاشته است. نگرانی جامعه جهانی 

در این اواخر به اوج خود رسیده و انتظار داشنت از 

حالت  این  به  را  افغانستان  وضعیت  که  حکومتی 

رسانده، بیهوده است. 

بودند  وسیله یی  تنها  میان  این  در  مردم  اما 

همدیگر.  به  رقیب  گروه های  آوردن  فشار  برای 

به  دولت  و  طالبان  مجاهدین،  کمونیست ها، 

اصطالح مدرن و دوران گذار ثابت ساخت که مردم 

اراده یی  از خود  و  و وسیله هستند  فقط متاشاگر 

نداشته و ندارند. 

امریکایی ها با درک این مساله و ناامیدی از اینکه 

به  وادار  ناچار  به  شوند  مثبی  تحول  دچار  مردم 

تصمیم  که  شد  این  و  شدند  خطای شان  پذیرش 

پیامدهایی که شاید  با همه  را  افغانستان  گرفتند 

برای شان داشته باشد ترک کنند. 

حراجی  یک  به  امروزه  افغانستان  سیاست  عرصه 

بزرگ تبدیل شده که جهان نه از روی دلخواه که 

مردمی  و  است  داده  این حراجی  به  تن  ناچار  به 

فروخته  همیشه  رسشت شان  که  می کند  سودا  را 

هیچ  اینکه  بدون  بوده؛  شدن  معامله  و  شدن 

اراده یی از خود داشته باشند. 

بودنش  بی پشتوانه  همه  با  غنی  رییس جمهور 

اهمیت  از  بیرونی  داده های  به  دل خوش  هم  باز 

بوده  حامیان خارجی اش  در شعارهای  حکومتش 

این واقعیت نرسیده که دیگر  به  و بس. هنوز هم 

عمر حکومتش به پایان رسیده و ناچار باید رشایط 

معامله  با  که  هامن طور  رود؛  کنار  و  بپذیرد  را 

سکان دار شد، هامن طور با معامله باید کنار رود.

این از سیام و صدای مضطرب او کامال هویداست. 

خارجی  حامیت  بدون  که  می داند  خوب  خودش 

همچنان  اما  منی آورد،  دوام  هم  ماه  یک  حتی 

به  شاهد  آیا  دهد.  جلوه  مهم  را  خود  می خواهد 

برای  اینکه  بدون  بود  خواهیم  رسانیدنش  فروش 

متصور  روشنی  دورمنای  آن  مردم  و  افغانستان 

باشد؟

***

شکست مردم
مردم همیشه تنها وسیله یی بودند برای فشار 

آوردن گروه های رقیب به همدیگر

سیاست نامه
حکایت روز

روزنامهنگار
نبی ساقی

 هزاره ها با تاجیک ها یا ایامق های غور در سه منطقه 

شاهراه  کنار  دولت یار،  ولسوالی  در  هستند.  همسایۀ 

ولسوالی  در  و  پسابند  ولسوالی  در  کابل-غور،  عمومی 

مرغاب. رابطۀ مناطق مرزی میان هزاره و غیر هزاره نه تنها 

که هیچ وقت، به صورت عمومی، رابطۀ خصامنه و ستیزنده 

و  برادرخواندگی ها  دوستی ها،  با  بل  نبوده،  قوم  دو  میان 

صمیمیت های فردی بسیاری نیز همراه بوده است. 

هم جوار  هزاره ها  با  که  پسابند  و  مرغاب  رشقی  مناطق 

چندان  و  نبودند  اسرتاتیژیکی  و  مهم  مناطق  هستند، 

حادثۀ مهمی هم در ارتباط با دو اجتامع قومی، رخ نداده 

آن  حوادث  جزییات  جریان  در  نگارنده  الاقل  یا  و  است 

مناطق قرار ندارد. 

از انقالب تاسیس شد،  در دولت یار اولین بازاری که قبل 

دکان داران، بیشرت از مردم هزاره بودند که برخی های شان 

از  تا سال های پسین در منطقه، کاروبار می کردند. پیش 

در  چندانی  نقش  تاجیک،  چه  هزاره،  چه  مردم  انقالب، 

مناسبات کالن نداشتند و همه قضایا در کنرتول حکومت 

و نظام پادشاهی بود؛ اما نقش مردم و اقوام، بعد انقالب، 

دوره های  به  مخترص  این  در  که  شد  تاثیرگذار  و  پررنگ 

مختلف این نقش و این رابطه، اشاره می شود:

اوایل انقالب

انقالب  با  درواقع  غور،  رشق  در  چپی  حکومت  علیه  قیام 

اقوام  مانند  دولت یار  مردم  از  تعدادی  شد.  آغاز  هزاره ها 

پیوستند.  قیام  این  به  دیگران  از  زودتر  ظاهرا  خان زاده 

وقتی هزاره ها از لعل ورسجنگل به دولت یار لشکر کشیدند، 

توزیع  حکومتی  هیات های  و  گرفتند  را  دولت یار  مکتب 

هوادار  هنوز  دولت یار  مردم  بیشرت  بردند،  با خود  را  زمین 

از مردم  این لشکرکشی تعدادی  حکومت بودند و حتا در 

به مناطق امن رفتند.  از قریه های خود کوچیدند و  موقتا 

دولت یار  در  هزاره ها  از  کوچکی  جبهۀ  انقالب،  اوایل 

آن  که  مجاهدینی  آمدن  تا  قرارگاه  این  و  داشتند  قرارگاه 

وقت مشهور به »کندک سیانوف« شدند، در دولت یار باقی 

بود. بعد از قدرت گرفنت مجاهدین دولت یار، این قرارگاه 

به لعل ورسجنگل عقب نشست. تعدادی از مردم دولت یار 

نیلی  و صادقی  بهشتی  آقای  توسط  که  اتفاق  در شورای 

عضو  نیز  بود،  شده  تاسیس  هزاره جات  در  دیگر  کسان  و 

بودند و رفت وآمد داشتند.

دوران جهاد

دوران جهاد رابطۀ هزاره  وغیرهزاره در لعل و دولت یار رابطۀ 

مبتنی بر ایدیالوژی جهاد بود و هر دو قوم در سنگر واحد 

نشسته بودند. هرچند هم هزاره ها و هم غیرهزاره ها بعد از 

سال های اول جهاد، دیگر جنگی با حکومت چپی و مرکز 

والیت نداشتند. دولت یار و لعل به ترصف مجاهدین بود و 

قزل،  بازارهای  می کرد.  حاکمیت  خود  منطقۀ  در  هرکس 

گرماب و یمه گگ مردم را از طریق تجارت باهم وصل کرده 

بود و تقریبا اکرث مردم غور اجناس مورد نیاز خود را از بازار 

قزل و یمه گگ تهیه می کردند و مجاهدین چه هزاره و چه 

تاجیک و ایامق در تصویر کالن، در کنار هم دیگر بودند. 

در این میان جنگ های بسیاری هم در درون مناطق لعل 

و دولت یار در دوران جهاد به وقوع پیوست. در این جنگ ها 

و  سنگر  یک  در  تاجیک ها/ایامق ها  و  هزاره ها  از  تعدادی 

به  بودند که  و تاجیک ها در سنگر دیگر  از هزاره  تعدادی 

برخی از آنها اشاره می شود:

الف( جنجال میر محمدامیربیگ

هم  میرملنگ«  »بچۀ  را  او  برخی   که  میرمحمدامیربیگ 

می گفتند از بزرگان مشهور و نام دار لعل ورسجنگل بود و از 

دوران شاهی آدم مهمی به حساب می آمد. در دوران جهاد 

مالهای لعل و رسجنگل مانند شیخ صابری، سیدعبدالحمید 

سجادی، محمدنادرشاه بحر، آقای اعتامدی و امثالهم که 

جناح غالب بودند، با میرها در افتادند. میان میرها و مالها 

این جنگ ها  در  افتاد.  اتفاق  لعل  در  جنگ های شدیدی 

مردم تیمنی دولت یار و مالهای شینیه بر اساس ایدیالوژی 

با  و  گرفتند  قرار  لعل ورسجنگل  مالهای  کنار  در  جهادی 

مهامت نظامی و حامیت های دیگر، به کمک شان شتافتند. 

همراهان  با  و  شد  آواره  لعل  از  محمدامیربیگ  رسانجام 

دیگر  کسان  و  مجاهد  نادرشاه  سید  وقت  آن  در  که  خود 

فرمانده  گرفت.  پناه  دولت یار  نور  پشته  به  بودند  او  با  نیز 

نتیجه  در  و  داد  سکونت  اجازه  مهاجرین،  این  به  فروتن 

هزاره  مالهای  جناح  و  طرف  یک  از  محمدامیربیگ  میان 

از سوی دیگر در پشته نور جنگ های بسیاری اتفاق افتاد 

و فروتن و تعدادی از تیمنی های دولت یار نیز پای شان به 

شد.  کشیده  جنگ  سنگر  در  محمدامیربیگ  از  حامیت 

بزرگان  از  رسحدی  فرمانده 

اما  دولت یار  تیمنی های 

سنگر  در  دیگر،  طرف  در 

بود.  لعل  هزاره های  و  مالها 

رسانجام  بیگ  محمدامیر 

مرکز  به  و  کرد  رها  را  منطقه 

رفت.  کابل  به  و  والیت 

تعدادی از همراهانش دوباره 

و  نرص  با  و  برگشتند  لعل  به 

سپاه صلح کردند. محمدامیر 

با  دوباره  چندی  از  بعد  بیگ 

داکرت  دولت  هلی کوپرتهای 

نجیب، به دولت یار پایین شد 

ولسوالی  قزل  منطقۀ  در  و 

در  دوباره  او  درگیر شد.  آخوندها  با  دیگر  و جاهای  لعل 

جنگ ناچار شد لعل را ترک کند و مجددا به پشته نور و 

طبلک دولت یار برود. هزاره ها بازهم باالی محمدامیربیگ 

از  رسحدی  فرمانده  کردند.  لشکرکشی  پشته نور  در 

رسانجام  گرفت.  قرار  هزاره ها  کنار  در  بازهم  دولت یار 

موسا،  محمد  مولوی  رسدکرد گی  به  مرغاب  مجاهدین 

اکربی  با حضور شخص محمد  لعل ورسجنگل  مجاهدین 

مالهای  و  دولت یار  مجاهدین  و  پاسداران  شاخۀ  رهرب 

شینیه و سایر مناطق، همه به صورت مشرتک گرد آمدند 

و علامی شیعه و سنی مطابق درک خودشان، فتوای قتل 

میرمحمدامیربیگ را مشرتک صادر کردند و با اعدام او به 

جنجال مال و خان در لعل ورسجنگل پایان دادند.

ب( جنجال نرصی و پاسدار

در  طوالنی  کشمکش های  از  یکی  جهاد  دوران  در 

لعل ورسجنگل، نزاع نرص و سپاه  بود. بعدها کم کم حضور 

حزب حرکت نیز در لعل ورسجنگل شنیده می شد. قبل از 

مسلحانۀ  و سپاه، جنگ های  تشکیل حزب وحدت، نرص 

تشکیل  با  جنگ ها  این  اما  داشتند،  خود  میان  فراوانی 

و  نرص  جناحی  ریشه های  اما  یافت،  پایان  وحدت  حزب 

لعل ورسجنگل  در  امروز  تا  شاید  و  اواخر  همین  تا  سپاه 

هم چنان در موقف گیری های سیاسی نقش داشته باشد. 

در  جهاد  دوران  در  دولت یار  ایامق های  و  تاجیک ها 

کشمکش میان نرص و سپاه دخیل نشدند و با هر دو جناح 

از  برخی  طالبان  دوران  در  اما  داشتند،  مناسب  رابطۀ 

دولت یاری ها در کنار نرصی ها و برخی در کنار پاسداران 

قرار گرفتند.

ج( سنگر واحد، در جنگ های دولت یار

در  شدیدی  جنگ های   1370 و   1369 سال های  در 

دولت یار میان اقوام تیمنی جریان داشت. در این جنگ ها 

هزاره ها، خان زاده های دولت یار و فرمانده فروتن مشرتکا 

شیخ  بحر،  نادرشاه  بودند.  رسحدی  فرمانده  کنار  در 

صابری و امثال ایشان از بزرگان لعل در این دوره بودند 

که نام شان شنیده می شد. 

دوران طالبان

میان  لعل ورسجنگل  در  دوباره  طالب  آمدآمد  گیروداِر  در 

و  بحر  آقای  و  اعتامدی  آقای  رسدگی  به  سپاه  و  نرص 

کسان دیگر کشمکش و جنگ رخ داد. این بار آقای بحر 

به پشته نور دولت یار پناه گرفت. دوباره فروتن دولت یاری 

گرفتند.  قرار  علیۀ جناح نرص  در یک سنگر  پاسداران  با 

بار  این  تیمنی،  بزرگان  از  دهقانپور  عطامحمد  رییس 

و سید  فروتن  مقابل  و در  در کنار نرصی ها جبهه گرفت 

نادرشاه بحر ایستاد شد. رسانجام طالبان لعل را گرفتند 

آنها  از سوی  تاجیک/ایامق  بزرگان  از  مودودی  و حاجی 

دوباره  نرصی ها  به ویژه  هزاره ها  شد.  تعیین  لعل  ولسوال 

در اطراف لعل در مقابل طالبان جبهاتی گشودند. جناج 

طالب،  دوران  اواخر  و  گرفت  قرار  طالب  کنار  در  اکربی 

اختیار  در  را  لعل  مرکز  طالب،  با  همکاری  در  پاسداران 

مقاومت  لعل، جبهۀ  کنار  و  در گوشه  و نرصی ها  گرفتند 

سوی  از  دیگر  کسان  و  جوهری  جرنال  و  دادند  تشکیل 

حزب وحدت در اطراف لعل مرصوف سوق و اداره بودند.

دوران کرزی و دکتورغنی

مناطق  در متام  دولتی  حاکمیت  طالبان،  از سقوط  بعد 

غور استوار شد و دوباره نقش مردم در مناسبات سیاسی-

نظامی، کم رنگ شد. ولسواالن و نظامیان لعل و دولت یار 

از سوی حکومت تعیین می شد و متام امور از طریق دولت 

و نهادهای دولتی می چرخید. در این دوره کشمکش های 

به رقابت های سیاسی داد.  را  نظامی-جنگی، جای خود 

از  برخی  و  شدند  خانه نشین  جهادی  قوماندانان  برخی 

طریق پارملان و شوراهای والیتی به سیاست پرداختند. 

مردم لعل و دولت یار مثل همیشه رابطۀ صمیامنه داشتند 

و متام امور محوله را دولت گردانندگی می کرد.

دولت یار و ردپای دوبارۀ طالبان

در  دولت یار  سمک  مناطق  در  حکومت  پیش  سال  چند 

حامی  فرماندهان  از  کهزاد  محمدنسیم  با  هامهنگی 

هوادارانش  و  شیرعلی  مولوی  و  کرد  عملیات  حکومت، 

و  مناطق سمک  بازداشت منود.  بودن  اتهام طالب  به  را 

پشته نور تحت حاکمیت دولت قرار داشت تا اینکه دو سال 

قبل، مخالفان به سمک لشکرکشی کردند و محمدنسیم 

کهزاد و بستگانش سمک را ترک گفته، اول به دولت یار و 

سپس به مرکز والیت رفتند. بعد از آن، جنگ های شدیدی 

میان فرمانده لعل بهادر فروتن و طالبان در پشته نور اتفاق 

افتاد. در این جنگ ها تلفات بسیاری به افراد فروتن رسید و 

رسانجام فروتن که شدیدا زخمی شده بود پشته نور را ترک 

کرد و متام مناطق سمک و پشته نور در کنرتول طالبان قرار 

گرفت. آنها ولسوالی دولت یار را در سمک تشکیل دادند و 

به تحرکات خود ادامه دادند. سال گذشته دولت ولسوالی 

و  مرغاب  بزرگان  همکاری  به  را  مرغاب  جدیدالتاسیس 

سمک و پشته نور به منطقۀ سمک برد و سمک و پشته نور 

اما رسانجام  قرار گرفت،  دوباره در کنرتول حامیان دولت 

انتقال  مرکز والیت  به  از سمک  را  مرغاب  ولسوالی  دولت 

داد و این مناطق دوباره در کنرتول مخالفان قرار گرفت. 

مسالۀ شاهراه کابل-هرات و رشایط امروز

از طریق منارجام وصل می شد، دو  شاهراه هرات-غور که 

سال قبل با انفجار پل کمنج در ولسوالی شهرک و حمالت 

مسدود  مردم،  شدید  تلفات  و  زی رضا  مناطق  در  طالبان 

برای کسانی که  »بندباین« فقط  از طریق  و رفت وآمد  شد 

دولتی و حامی دولت نبودند ادامه یافت. در شاهراه هرات-

تیرباران  غیرهزاره  چه  و  هزاره  چه  بسیاری  مسافران  غور 

از  را  بسیاری جان شان  بی گناهان  و  گرفته شدند  اسیر  و 

دست دادند. شاهراه غور- کابل نیز امروزه عمال در مناطق 

تهدید  از سوی مخالفان دولت  فیروزکوه  و  میان دولت یار 

می شود. 

مخالفان در مناطق قاضی ها و رسِآب و سمک و پشته نور 

کنرتول دارند. در حال حارض دو قرارگاه خیزش مردمی و 

مناطق زی حسین در دولت یار وجود  در  اردوی منطقه یی 

دارند، ولی این قرارگاه ها بیرون از قرارگاه، کنرتولی ندارند 

و عمال بسیاری راه ها و روستاها از سوی شامل هریرود تا 

خط شاهراه عمومی در کنرتول مخالفان است. در جنوب 

هریرود مناطق باالیی ترسقی، زرتلی، صادسیاه و گری ها 

و  بادگاه  در  امنیتی  پوستۀ  یک  نیست.  دولت  در کنرتول 

دارد  وجود  »اشرتغلتان«  به  مشهور  کوتل  در  پوسته  یک 

که فقط در درون پوسته، رسبازان حضور دارند و بیرون از 

آن، شاهراه در اختیار دولت نیست. مخالفان گاه وناگاه در 

»دهن ترسقی«، »دهن نیک« و سایر مناطق از جمله »کوتل 

می کنند.  تهدید  را  مسافران  و  می آیند  رسک  به  شینیه« 

روزها  همین  در  شینه  کوتل  در  مسافر  چهارتن  تیرباران 

افتاد. خیزش های مردمی که در فاصلۀ میان دهن  اتفاق 

پوسته های  به شمول  دارند  وجود  شنییه  کوتل  تا  ترسقی 

شکل  به  را  شاهراه  امنیت  نتوانسته اند  تاحال  دولتی، 

مطمین تامین منایند. 

ولسوالی  اینکه  به دلیل  امنیت شاهراه  تیمنی،  مناطق  در 

و  است  منطقه  همین  در  نیز  دولت یار  امنیه  قوماندانی  و 

اردوی مردمی و خیزش مردمی نیز وجود دارد تاحال بدون 

در  عمال  و  است  کوتاه  منطقه  این  اما  است،  بوده  حادثه 

امنیت راه از پوزه لیچ تا شینیه که منطقۀ خطر است، نقش 

مهمی بازی منی تواند. مخالفان دولت، چند روز قبل، در 

اختیار  را در  نیز شاهراه  قسمت مرزی دولت یار ورسجنگل 

گرفتند و تعدادی از مسافران را از موتر پایین کردند، اما 

امنتی  نیروهای  روز،  نرساندند. هامن  به کسی  صدمه  یی 

باالی آن گروپ عملیات داشت که به کشته شدن دو تن 

از طالبان انجامید، اما تهدید حضورشان در منطقه، هنوز 

وجود دارد.

مقابله با وضعیت شاهراه

در  که  می کند  ایجاب  شاهراه،  وضعیت  بهبود  برای 

دهنِ غال منا،  به شمول  شیینه«  تا  گومورک  »پشتۀ  مسیر 

نقطه  دو  دیگر  جانب  از  شود.  ایجاد  بیشرتی  پوسته های 

برخوردار  خاص  اهمیت  از  شاهراه  امنیت  در  اساسی 

است. یکی منطقۀ »سمک« و یکی منطقۀ »رسصادسیاه و 

ترسقی«. دولت اگر به کمک خیزش های مردمی و اردوهای 

یا هر شکل دیگر  و  با همکاری مردم  یا  منطقوی می شود 

باید این دو نقطه اسرتاتیژیک را در کنرتول داشته باشد. 

این مناطق، محل  سوق و ادارۀ مخالفان هستند و از آنجا 

می توانند نقاط بسیاری را تهدید کنند. اگر دولت مناطق 

صادسیاه و رسترسقی را در کنرتول داشته باشد مخالفان 

به مناطق  و  را کنرتول کنند  از جنوب شاهراه  منی توانند 

گری ها و گنداب باال، پایین شوند. 

در مناطق زی حسین نیز منطقۀ قاضی و رسآب و جاهای 

اساسی دیگر نیاز به تدابیر دارد و نیروهای خیزش مردمی 

وهمکاری مردم مهم و حیاتی است. هزاره ها و غیرهزاره ها 

همکاری  طالبان  دوران  و  جهاد  دوران  در  که  هامن گونه 

داشتند، باید امروزه مشرتکا در مورد تامین امنیت مناطق 

خود، تصمیم گیری و چاره سنجی کنند. 

آوازه و یک شایعه و یک  طالب در دولت یار و در غور یک 

ایستاده  صحنه  در  عمال  بل  نیست،  صحنه  پشت  حضور 

دست  یک  مردم  فیروزکوه  اطراف  و  دولت یار  مردم  است. 

نیست. بسیاری این مناطق عمال در کنرتول طالبان است 

نقشی  یا  جهادی  قوماندانان  و  محلی  بزرگان  بسیاری  و 

بازی منی توانند یا به هردلیلی با وضعیت گزاره می کنند. 

تامین امینت شاهراه امر ناشدنی نیست، اما به همکاری و 

دلسوزی و فداکاری متام مردم نیاز دارد که در هامهنگی با 

دولت، امنیت شاهراه و امنیت مناطق خود را تامین کنند. 

رخ  اتفاقاتی  آینده  در  نشود،  تامین  شاهراه  امنیت  اگر 

خواهد داد که کنرتول و جمع کردن آن دیگر به توان هیچ 

نیرویی نخواهد بود. مسالۀ شاهراه به چاره سنجی اساسی 

نیاز دارد. رسچشمه شاید گرفنت به بیل/ چوپر شد، نشاید 

گذشنت به پیل!

عباسی افغان
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زندگی در كابوس های آشفته
نگاهی به جهان داستانی عبدالقادرمرادی در كتاب »شمع  ها تا آخر می  سوزند«

فرهنگ

فاتوش محمدی

از کوچه رندان

کوتاه  داســتان های  گزیدۀ  می  سوزند«  آخر  تا  »شمع  ها   

عبدالقــادر مرادی به انتخــاب من اســت. این کتاب نخســت 

در ســال ۱۳۸۴ توسط انتشــارات آتنا در تهران منتشــر شده 

بود، و ســال گذشته با اضافه شدن چند داســتان کوتاه دیگر 

»گزیدۀ  کتاب های  ســری  از  کتاب  دوازدهمیــن  عنــوان  بــه 

داستان های معارص افغانستان« توسط انتشارات تاک در کابل 

داستان  دوم  نسل  بهرتین های  از  مرادی  قادر  شــد.  منتشــر 

کوتاه نویسان ماست، که داستان های کوتاه بسیاری نوشته است. 

داســتان های کوتــاه مجموعــۀ »شمع  ها تا آخر می  سوزند« را از 

اول  دستۀ  كرد:  تقســیم  دســته  دو  به  می توان  مضمــون  نظر 

اواخر  جنگ زدۀ  اجتامع  مسایل  و  جنگ  به  كه  داستانهایی اند 

بــه  كه  داســتانهایی اند  دوم  دســتۀ  و  می پردازند؛  هفتاد  دهۀ 

ســندی  »گل های  داســتان های  می پردازنــد.  مهاجر  آدم  های 

خامكدوزی«، »شــمع ها تا آخر می ســوزند«، »نــان و تفنــگ«، 

تفنــگ«  و  »نان  بریده«،  »ســر  »تلخاب«،  خداحافــظ«،  »عزیزم 

گروه  در  كیمیا«  »چشم های  داســتان شاخص  و  اول،  گروه  در 

از  آكنده  مرادی  عبدالقادر  داستان های  می گیرند.  قرار  دوم 

خواب های  همیشه  او  داستان های  آدم های  استند.  قربستان 

واقعیت  عالــم  از  را  آن ها  ایــن خواب ها  و  می بینند  وحشتناك 

دور می ســازند و به عامل تخیلــی و اوهام می برند. 

شــخصیت ها در این داستان ها بسیار شــبیه به هم هستند كه 

در همۀ داستان ها پرســه می زنند و افكارشان نیز یكسان است. 

همچنین فضا های یكسان و روایت های یكســان تر كــه خواننده 

را  یكســانی  این  مرادی  داستان های  از  تا  چند  خواندن  با 

احســاس می  كند، و با هامن شخصیت، با هامن قصه، با هامن 

روایت و زبان، و هامن فضا روبه رو می شود. راویــان داســتان های 

مــرادی در كابوس هایشــان بــه ســر می برنــد و روایت هایشــان 

بی  است،  كابوس آلودشــان  افكار   ً و  احساســات  ابراز  فقــط 

آنكه به موقعیتشان توجه داشته باشند. معموال كسانی هستند 

نوشته هایشــان  در  را  كابوس ها  و  افكار  این  و  می نویسند  كه 

می آورند و خواننــده ایــن نوشــته ها را می خواند.

در حال نوشنت برای این روایت های هذیان آلود، راویان انتخاب 

شــده اند تا برای خواننده باورپذیر جلوه كنند. ولــی در نوع روایت 

داســتان ها، از جریان ســیال ذهن استفاده شده است، كه با 

نوشــنت، ذهن منظم  نوشنت در تضاد است؛ چراکه در هنگام 

می شود و به روی كاغذ می آیــد؛ یعنی كالم منعقد می شــود و 

نویســنده آن را درك می  كند و می نویسد. ولی مرادی به گونه یی 

روایت می  كند كه انگار از ناخودآگاه ذهن روایت می شود و ما به 

احساســات و افكار نامنظم و پریشان راوی دسرتسی داریم، در 

حالی كه این نوع روایت منی تواند توسط راوی نوشته شده باشد 

و فقط می تواند ذهنیات راوی باشد. 

در واقع مرادی آشفتگی را فقط در افكار و شخصیت راوی نشــان 

می دهد و نه در ذهن او كه در حال روایت است. ً این آشفتگی 

روایت هایی  ویــژه  طبعا  به  می گذارد،  تأثیر  روایت ها  بر  ذهن 

دارنــد.  تكیه  گفتــار  از  پیش  الیۀ  و  ذهن  ناخــودآگاه  بر  كه 

با  گاه  هرچند  و  می شــوند  دیده  روایت  در  آشــفتگی ها  این 

روایت هایی بسیار پراكنده و اطنابآلود روبه رو هستیم، ولی هامن 

روایت ها بسیار با دقت و منظم در كنار هم چیده شده اند. مرادی 

به ندرت شــخصیت هایش را از مابین معركهً  با حوادث اجتمــاع 

انتخاب  اســتند،  متاس  عامل  كــه  افرادی  از  و  در  جنگ زده 

می  كند. او شــخصیت هایی را انتخاب می  كند كه گوشــۀ انــزوا 

ناراضی  جامعه  وضع  از  بریده اند،  جامعــه  از  و  كرده  اختیــار 

اســتند و شــكایت می  كنند؛ یعنی آن دسته روشــنفكرانی كه 

از وضــع موجود رنج می برند، ولی برای بهبود بخشــیدن وضع 

كار چندانی هم انجام منی دهند؛ چراكه منتظرند كســی دیگر 

بیاید و آن ها را آرام کند و از دنیای وهم آلود افكارشان برهاند. 

نخســتین داستان های  »گل های ســندی خامــكدوزی« جــزو 

مرادی اســت. ولی سال ها بعد در کتاب »صدایی از خاکسرت« 

بهرتین  از  من  نظر  به  و  اســت  شــده  منترش   )۱۳۷۴ )پشاور، 

كار های اوست و از استحكام خوبی برخوردار است. 

دشــتی  در  ســرباز  كه  می شــود  شــروع  آنجــا  از  داســتان 

پیراهنـ تنبانی  است.  گریخته  ســربازی اش  قطعۀ  از  و  است 

با دیدن گل های  و  او روان كرده، می پوشد  برای  نامزدش  راكه 

نامزدش  یاد  به  پیراهن  ســینۀ  بر  شده  خامك دوزی  سندی 

می افتد كه انتظار او را دارد. او كــه دلیل ورود نیرو های بیگانه 

همكاری  بیگانگان  با  فرمانده هانش  كه  آنجا  از  ندارد،  قبول  را 

می  كنند و بــه گونه یی تحت امر آن ها قرار گرفته اند، از ســربازی 

می گریــزد و می رود كه با تفنگش زندگی دیگری را آغاز كند. 

بود،  او  نقطه كه محل وظیفۀ  از هامن  اما شــوروی ها درســت 

هدف گلوله قرارش می دهند و گل های سندی خامكدوزی شدۀ 

پیراهنش رسخ می شوند و او خیال نامزدش را با خود به آن دنیا 

اولین داســتان های مقاومتی  این داستان مرادی جزو  می برد. 

نیرو های شوروی  افغانســتان توسط  برابر اشغال  اســت كه در 

نوشته شده اند و از آن ها تعبیر به ادبیات مقاومت می شود. این 

اثر از بهرتین های این نوع داســتان ها نیز اســت، كه به دور از 

شعارزدگی های آن روزگار نوشته شده است. 

در داســتان »شــمع ها تا آخــر می ســوزند« راوی، قصۀ خودش 

را خطاب به پــدری می گوید که معلوم نیست كجا برده شده و 

چه بالیی بر رسش آمده است. دخرت جوان به مرز جنون رســیده 

و مادربزرگش بر این باور اســت كه اگر شمع ها تا آخر بســوزند، 

زیرزمین  در  روز  هر  و  آمد؛  خواهد  حتمی  و  است  زنده  او  پدر 

مرادی  بازگردد.  راوی  پدر  آنكه  بی  و...  می  كند  روشن  شمعی 

را  توضیحی اش  زبان  و  شیوه  كیمیا«  »چشم های  داستان  در 

با مضمــون  متناســب  داســتانی  روایتی  به  و  می گذارد  كنــار 

به شیوۀ جریان  نیز  و گوشۀ چشمی  انتخابــی دســت می یابد 

سیال ذهن دارد. ولی نشان دادن راوی در پشــت میز و در حال 

نوشنت، روایت را در برخی قسمت ها غیر قابل قبول كرده است. 

مرادی در دو جای داستان به روشنی این حالت راوی را نشان 

داده: »حاال كه این سطور را می نویسم، احساس می  كنم كه... 

)ص۱۱۱( «امروز، حاال كه این سطر ها را می نویسم، منی دانم 

خواب  تخت  روی  است،  خواب  هنوز  زنم  است،  روز  وقت  چی 

دراز كشــیده و آرام خفته اســت. من نزدیك پنجره روی چوكی 

می نویسم.  را  سطر ها  این  و  كوچكی  میز  پشــت  نشسته ام، 

روبه رویم پنجره است و پنجره بسته.« )ص ۱۱۵( راوی داســتان 

مهاجــری اســت كــه در یكــی از كشــور های غربی پناه گزین 

شده اســت. 

حــاال  می دانســته،  آرزوهایش  و  آمال  ســرزمین  را  آنجا  كه  او 

برایش تبدیل به كابوس گشته و چشــم های كیمیایش را از او 

گرفته و كیمیا در اینجا دیگر آن كیمیایی نیست كه او دوستش 

آن  چشــمهایش  بود.  چشمهایش  عاشــق  سخت  و  می داشت 

حالت خاصش ـ آن ویژگی اثیریاش ـ را از دست داده است و این 

مساله راوی را رنج می دهد، تــا باالخره راوی بــا دیدن خوابی 

به یاد گذشــته هایش می افتد و احســاس می  كند كیمیایش كه 

برای او نقش یك زن اثیری را داشــته، بدل به یك لكاته شده، 

و حاال بعد از خفه كردن زنش نشســته و قصــۀ اثیری بودن و 

لكاته بودنش را می نویســد. او كه در گذشــته همیشه كیمیا را 

كه در همسایگی آن ها زندگی می  كرد، از بام و بیشــرت از پشت 

پنجره متاشا می  كرد، اما حاال پنجره به رویش بسته شده است. 

ندارد؛  هامهنگی  راوی  هوای  و  حال  با  هیچ  نوشنت  گونه  این 

راوی كه همســرش را كه همــۀ زندگی اش می داند، کشــته و در 

حالی كه جنــازه بر تخت در خون غلتیده است، با خیالی آسوده 

چنین  در  كه  بیقراری  و  ناآرام  ذهن  می نویسد.  او  از  و  نشسته 

پایانی  دو صفحۀ  در  فقط  می آید،  پیــش  آدمی  برای  وضعیتی 

رعایت شــده است. همین دو صفحه نیز از قالب نوشنت توسط 

راوی خــارج اســت و به نوعی ســیالن ذهن راوی اســت و نه 

نوشته هایی كه او نوشته است. پس خواننده منی تواند بــه آن ها 

دسرتســی داشــته باشــد. چراكه مثــل باقی داستان به روی 

كاغذ نیامده تا خواننده آن ها را بخواند. 

مرادی در این داســتان و دیگر داســتان هایی كه از این شــیوه 

استفاده کرده اســت، هر وقت از زمان حال و موقعیت راوی اش 

همچنیــن  می شــود.  مشــكل  همین  گرفتار  می نویســد، 

بعضــی اطالعاتی را كــه باید از هامن ابتدا به خواننده می داد 

این  به  تا  می  كند  رو  آخــر  در  عمدا  و  می کند  پنهان  نابه جا  را 

وســیله خواننده را تا پایان داســتان همراه خود نگاه دارد. مثــال 

راوی در جا های مختلــف و بار ها می گوید كه زنش هنوز خواب 

است و او كه همیشه زودتر از او بیدار می شــود، هنــوز خواب 

اســت. ولی در پایان داســتان یــك مرتبه می گوید كه از هامن 

اول زنش را كشــته و او در رختخــواب غرق در خون اســت. در 

حالی  كه این توصیــف را باید در هامن ابتدا كــه راوی می گوید 

نوعی  به  این  و  ارایه می  كــرد  اســت،  نشــده  بیدار  هنوز  زنش 

پنهان كاری راوی است. 

اگر بخواهیم به گونۀ نقد تطبیقی به این داستان و رمــان »بوف 

مرادی  عبدالقادر  گفت  باید  بنگریم،  هدایــت  صادق  كور« 

و نوع نوشــنت صادق هدایت در  به نوع دید  گوشــۀ چشــمی 

»بوف كور« داشــته اســت. این تأثیرپذیری در این داســتان و 

پیرنگ  به روشنی دیده می شود.  نویسنده  چند داســتان دیگر 

چشم های كیمیا با پیرنگ بوف كور تطبیق می کند. در بوف كور 

راوی كه همســرش، زن لكاته، را كشــته و قصه اش را می نویسد. 

در چشم های كیمیا نیز راوی همرسش را -كه هم منود زن اثیری 

و هم منود زن لكاته است- كشته و حاال قصه اش را می نویسد. 

مرادی عــالوه بر نوع دیــد، پیرنگ و حادثه یی كــه راوی اش را 

وادار به نوشنت كرده، در انتخاب شخصیت ها و پرداخت آن ها نیز 

گوشــۀ چشمی به بوف كور داشته است. در بوف كــور پیرمرد 

خنزرپنزری همه جا به دنبال و همراه راوی اســت و یك گاری 

هم وجود دارد؛ در چشم های كیمیا نیز زنی كولی، دایم و همه 

جا به دنبال و همراه راوی اســت، چه در عامل خارج و چه در 

ذهنیات راوی؛ یعنــی زن كولی هامن نقش پیرمرد خنزرپنزری 

صاحب كارش  چهــرۀ  در  حتــی  را  او  راوی  و  می  كنــد  بازی  را 

چهرۀ  در  را  پیرمرد  كــور،  بوف  راوی  كــه  هامنطور  می بینــد؛ 

نزدیكانش می بیند.

محمدحسین محمدی

داستان نویس

باالتر از سیاهی...
ما اجازه دلتنگ شدن و گریه کردن نداریم واال روزگار 

به سختی ما را تنبیه می  کند!
آرام و کم حرف است. گاهی آنقدر به یک سوی خیره 
را  چیزی  می خواهد  گویا  می کند  سکوت  و  می شود 
کشف کند. در اینجا هیچ کس تا حال خنده های بلند 

و از ته دل لیال را نشنیده.
 وقتی مشرتی برای دوخت لباس به مغازه می  آید لیال از 

مشرتی پذیرایی می  کند. 
با مادرم وارد مغازه می  شوم و لیال را در حالی که مرصوف 
می  کنم،  بلندی  سالم  می بینم.  است  تکه یی  دوخت 
به من نگاه می  کند و برای هم دست تکان می  دهیم. 
مادرم با خاله شیام که از قضا از اقوام نزدیک لیال هم 
است مشغول صحبت می  شود و من گوشه یی می  نشینم 
و به لیال می  نگرم که چطور با دقت و چشامن ریزشده 

مشغول دوخت است. 
 مهاجرت آموزگار خوبی برای ما بوده به خوبی یاد گرفتم 
چگونه غم هایامن را با لبخند بپوشانیم و درد هایامن را 

از چشامن یکدیگر بخوانیم. 
لیال  فهمیده ام،  لیال  حقیقت  از  که  منی گذرد  دیری 
خیلی وقت است که سهم خوشی اش را از زندگی نگرفته 
و تنها چیزی که از در افغانستان زیسنت عایدش شده 
آوارگی، سختی های دوره طالبان و بخت سیاهش است.

مثل بسیاری از کودکان در جنگ بزرگ شده تجربه یی 
به نام کودکی ندارد. او فقط یاد گرفته که هیچ گاه در 
و  پدر  اوامر  مطیع  و  نکند  ایستادگی  مرد  حرف  برابر 

برادرش و در آینده همرسش باشد.
درست به یاد منی آورد از چه زمانی پدرش معتاد به مواد 
مخدر بوده، زیرا کوچرت از آن بوده که درک بر این مسایل 

داشته باشد.
 به گفته خاله شیام لیال خیلی کوچک بود که پدرش 
معتاد به مواد مخدر شد. مادرش به تنهایی بار روزگار 
و فرزندانش را بر دوش  کشید و مانند سپر در مقابل 

فرزندانش استوار بود.
از  لیال درست در اوج نوجوانی و رسزندگی مادرش را 
دست داد. مادری که تنها حامی برای لیال بود و سپر 

بالی زندگی که زیر دود تریاک سیاه تر شده بود.
از  بزرگ تر  مادر  دادن  دست  از  »درد  می گوید:  لیال   
چیزی است که بیان شود. او می گوید وقتی بدن رسد 
مادرم را دیدم، هر لحظه منتظر بودم که مادرم مرا صدا 

بزند و بگوید بیدار شو! لیال کابوس دیدی!
 درست مثل وقتی که نیمه های شب کابوس می دیدم و 
با صدای مادرم از خواب بیدار می  شدم ولی این کابوس 

خیلی نزدیک به واقعیت بود.
مادرم خوابیده بود و در مقابل زجه های من و خواهرم 
جا  هر  مادرها  کاش  می  گفتم  خودم  با  بود  خاموش 
با خود بربند. مگر دنیایی  می  روند فرزندانشان را هم 
که در آن صدای مادر نباشد ارزش نفس کشیدن دارد؟ 

اصال کی جای مادرم را پر خواهد کرد؟
بعد از مرگ مادرم آزار و اذیت های پدر هم بسیار شد 
بیشرت شب ها به خانه منی آمد و بعضی اوقات هم که 
می  آمد نیمه های شب می بود و  ما از ترس اینکه باز دعوا 

نکند خود را به خواب می زدیم. 
چه می  شود که یک پدر اینقدر بی تفاوت باشد و سه 

فرزند نوجوانش را در خانه تنها بگذارد.
همیشه حرست این را داشتم که پدر من هم مثل دیگر 
پدر ها ما را نوازش کند. لباس های عروسکی رنگ رنگی 
برای ما بخرد و با هم به تفریح برویم درست مثل دیگر 
خانواده ها که مثال خوشحال هستند! اما پدرم فقط برای 

ما حکم ارباب را داشت.
ارباب خواهرم را به اجبار به شوهر داد و به ناله هایش 
توجهی نکرد. بعد از ازدواج اش تنهایی من نیز بیشرت 
شد. برادرم هم بیشرت اوقات به خانه منی آمد و کار من 
شده بود به در و دیوار نگاه کردن. حاال که به مرگ مادر 
عادت کرده بودم تنها دلخوشی ام دیدن دوباره خواهرم 

بود. 
او هم زندگی خوبی نداشت خانواده شوهرش لت وکوبش 
می کردند. خدا می داند چقدر برایش طاقت فرسا بود که 
دست به خودکشی زد و خوابیدن کنار مادر را به زنده 
ماندن ترجیح داد. مادر هم او را نزد خود برد. انگار فقط 

من را کسی دوست نداشت.«
 لیال ادامه می دهد: دیگر کامال مطمنئ شده بودم که 
هم  او  خانه  شده.  دچار  پدرم  رسنوشت  به  هم  برادرم 
در کنار پدرم و دیگر معتاد ها در زیر پل سوخته است. 
درست زمانی که خاله لیال تصمیم گرفت به تاجیکستان 
مهاجرت کند و حال وروز تنها یادگار خواهرش را دید، 
به او گفت که اگر مایل است می تواند با آنها بیاید البته 
بدون اطالع پدر. چون می دانست که پدر هرگز تن به 
این تصمیم منی داد شاید چون لیال برگ برنده دیگری 

)مثل خواهرش( برای پدر بود. 
لیال می گوید: وقتی حرف های خاله ام را شنیدم اول با 
خودم گفتم پس تکلیف برادرم چی می  شود؟ بعد که 
کمی فکر فکر کردم دیدم برای اینکه برادرم را نجات 
بدهم اول باید خودم نجات یابم. پس بدون اندکی تعلل 
قبول کردم و هنگام رفنت حتی پشت رسم را نگاه نکردم 
و بدون آگاهی از آینده نامعلوم خود رهر و فرزند دارد. 
منی تواند جور زندگی مرا هم بکشد. برای اینکه بیشرت 
مغازه  نشوم، تصمیم گرفتم درین  مزاحم خاله  این  از 
بتوانم هم یک چیزی  تا شاید  خیاطی شاگردی کنم 
بیاموزم و هم حداقل کمرت باعث زحمت خاله ام شوم. با 
یک آه عمیق ادامه می  دهد: هنوز کابوس این همه سال 
مرا رها نکرده و نگران برادرم هستم که چگونه زندگی اش 
را سپری می  کند. اصال چگونه دوام می آورد. کاش من 
می توانستم  خودم  سال  و  سن  هم  دخرتان  مثل  هم 
لباس  خریدن  دغدغه هایم  همه  و  بخندم  بلند  بلند، 
مورد عالقه ام می  بود. کاش برادرم هم اینجا بود. کاش 
حداقل او همراهم بود و با هم این روز ها می  گذراندیم 
و رنج مهاجرت را باهمز قلبم را جا گذاشته ام. با لیال 
خداحافظی می کنم. چیزی در قلبم سنگینی می کند. 
شاید قسمتی از غم لیال و لیالهای افغانستانم باشد. 
در  را  برق شادی  روز  ای کاش یک  با خود می گویم: 
برای  کمی  و  او  برای  دمل  ببینم.  معصومش  چشامن 

خودم و وطنم می  سوزد.
ما در مهاجرت اجازه دلتنگ شدن و گریه کردن نداریم 

واال روزگار به سختی ما را تنبیه می  کند.
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گفتار سوم؛ 

اسناد بین املللی و منطقه  یی در رابطه به حقوق پناهندگان

در رابطـه بـه حقـوق پناهنـدگان اسـناد متعـددی در سـطح بین املللی و 

منطقه  یـی وجـود دارد کـه هـر کـدام آن رویکردهـا و شـاخص های خـاص 

از  پـس  کـه  منطقه  یـی  و  بین املللـی  اسـناد  مبحـث  در  دارد.  را  خـود 

تشـکیل سـازمان ملـل متحـد ایجـاد شـده مـورد بحـث قـرار می گیـرد. 

بند اول، اسناد بین املللی

ملـل  سـازمان  تصویـب  بـه  کـه  اسـنادی اند  شـامل  بین املللـی  اسـناد 

متحـد رسـیده و مـورد توافـق کل کشـورها می باشـد. اسـناد بین املللـی 

در واقـع چارچوب هـای کلـی و عمومـی را مشـخص منـوده کـه دولت هـا 

در  پناهنـدگان  از  حامیـت  زمینـه  در  را  خویـش  ملـی  قوانیـن  هرکـدام 

چارچـوب ایـن اسـناد تهیـه می کننـد. در ایـن گفتـار، مهم تریـن اسـناد 

بین املللـی مربـوط بـه پناهنـدگان مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

الف- اعالمیه جهانی حقوق برش 

اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش به عنوان یک سـند بنیادی مطرح اسـت که 

بسـیاری از اسـناد مرتبـط بـه حقـوق بـرش بـر مبنـای ایـن اعالمیه شـکل 

گرفتـه اسـت. مـاده 13 اعالمیـه جهانـی حقـوق بـرش ترصیـح منـوده کـه 

هرکـس حـق دارد کـه در داخـل هـر کشـوری آزادانـه عبـور و مـرور کنـد و 

محـل اقامـت خـود را تعییـن منایـد. در بنـد دوم ایـن مـاده آمـده اسـت: 

»هرکـس حـق دارد هـر کشـوری از جملـه کشـور خـود را تـرک کنـد یـا بـه 

کشـور خـود بازگـردد.« پناهندگـی نیـز در قالـب ایـن مـاده قابـل توصیف 

بـرش:  اعالمیـه جهانـی حقـوق  مـاده 14  بنیـاد  بـر  تعریـف می باشـد.  و 

»هرکـس حـق دارد در برابـر تعقیـب، شـکنجه و آزار، پناهگاهـی جسـتجو 

کنـد و در کشـور دیگـر پناهـگاه اختیـار کنـد.« یکـی از تأکیـدات دیگـر 

حقـوق بـرش روی »آزادی« اسـت و در اکـرث ماده هـای اعالمیـه ایـن مـورد 

یـادآوری شـده اسـت. بـر اسـاس اعالمیـه جهانـی حقوق بـرش کلیـه افراد 

بـرش بایـد بـدون تبعیـض از حقوق بـرشی و آزادی هـای اساسـی برخوردار 

گردنـد. طوری کـه در مقدمـه کنوانسـیون مربـوط بـه وضـع پناهنـدگان 

نیـز ایـن مـورد یـادآوری شـده اسـت. بنابرایـن می تـوان گفت کـه اعالمیه 

بـه  رابطـه  در  بنیـادی  یـک سـند  عنـوان  بـه  نیـز  بـرش  جهانـی حقـوق 

موضـوع پناهندگـی مطـرح اسـت. 

ب- کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان

کنوانسـیون مربـوط بـه امـور پناهندگان مصـوب1951 در واقـع مهم ترین 

و جامع تریـن سـند رسـمی بین املللـی اسـت کـه در رابطـه بـه حقـوق 

پناهنـدگان موجـود اسـت. ایـن کنوانسـیون در 28جـوالی 1951 از سـوی 

مجمـع عمومـی بـه تصویـب رسـید و در 22اپریـل 1954 الزم االجـرا شـد. 

ایـن کنوانسـیون دارای هفـت فصل و 46ماده اسـت که بـا جزییات بحث 

منـوده اسـت. در سـال1950 سـازمان ملـل متحـد قطع نامه یـی مبنـی 

بـر رضورت روشن شـدن وضعیـت پناهنـدگان صـادر منـود کـه بـر مبنـای 

آن، کنوانسـیون1951 شـکل گرفـت. افغانسـتان نیـز بـه این کنوانسـیون 

در سـال 2005 ملحـق شـده اسـت.  در سـال 1949، پـس از آنکـه مجمـع 

عمومـی ملـل متحـد تصمیـم گرفـت مسـأله حامیـت از پناهنـدگان را 

راسـأ در اختیـار بگیـرد، اندیشـه ایجـاد کمیسـاریای عالـی ملـل متحـد 

بـرای پناهنـدگان شـکل گرفـت و مجمـع در سـال1950 طـی قطع نامـه 

در  رسـانید.  تصویـب  بـه  را  عالـی  کمیسـاریای  اساسـنامه   428 شـامره 

همیـن سـال قطع نامـه شـامره 325 نیـز که مـنت کنوانسـیون1951 را در 

برداشـت بـه تصویـب رسـید و مجمـوع عمومـی از دولت هـای عضـو ملـل 

متحـد خواسـت کـه بـا کمیسـاریای مزبـور همـکاری منـوده و به عضویـت 

کنوانسـیون مربـوط بـه حامیـت از پناهنـدگان درآینـد.

ج- پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان

پروتـکل مربـوط بـه وضعیـت پناهنـدگان هرچنـد مرتبـط بـا کنوانسـیون 

1951 بوده اما مسـتقل از آن اسـت. این پروتکل که 11ماده دارد، مصوب 

31 جنـوری1967 می باشـد و بـه تاریـخ 4اکتوبـر هـامن سـال الزم االجـرا 

گردیـد. هـدف از تهیـه ایـن پروتـکل، برخـورداری پناهنـدگان از مزایـای 

کنوانسـیون1951 می باشـد کـه پـس از انعقـاد آن کنوانسـیون مسـتحق 

پناهندگـی شـناخته می شـوند. ایـن پروتـکل از چنـد لحـاظ قابـل توجـه 

و جغرافیایـی  زمانـی  پروتـکل1967، محدودیـت  اینکـه  نخسـت  اسـت. 

کنوانسـیون1951 را از میـان برمی دارد. کنوانسـیون1951 از نظر جغرافیا 

بـه قـاره اروپـا محـدود بـود، درحالی کـه اساسـنامه کمیسـاریای عالـی در 

امـور پناهنـدگان ایـن محدودیـت را نداشـت و در نتیجـه مشـکالتی را 

بـه وجـود آورد کـه در جلسـات 1965 کمیسـاریا مکـرر مطـرح گردیـد. بـه 

همیـن مناسـبت یـک گردهامیـی بین املللـی تحـت عنـوان »کنفرانـس 

بررسـی جنبه هـای حقوقـی مسـاله پناهندگـی در کنوانسـیون۱۹۵۱ و 

اسـاس نامه دفـرت کمیسـاریای عالـی ملل متحـد در امور پناهنـدگان« در 

اپریـل ۱۹۶۵ در شـهر بالجیـو ایتالیـا برگزار شـد.  این کنفرانس متشـکل 

 UNHCR از ۱۳متخصـص حقوقـی از کشـورها و متخصصـان حقوقـی

بـود کـه پیش نویـس پروتکلـی بـه منظـور حـذف محدودیـت زمانـی اول 

جنـوری۱۹۵۰ از کنوانسـیون را تهیـه منـود. کمیـرس عالـی گـزارش ایـن 

کنفرانـس بـه همـراه مـنت پیش نویـس را بـه کمیتـه اجرایی و کشـورهای 

بـا اصالحـات چنـدی بـه  عضـو کنوانسـیون ارسـال منـوده و گـزارش را 

اقتصـادی اجتامعـی در  اقتصـادی اجتامعـی فرسـتاد. شـورای  شـورای 

اجـالس پنجـاه و یکـم خـود بـا تصویـب مـنت پروتـکل آن را بـه مجمـع 

عمومـی فرسـتاد.

 د- کنوانسیون چهارم جنوا در مورد حامیت از غیر نظامیان

در کنوانسـیون چهـارم جنـوا موضـوع » حامیـت خـاص از برخـی افـراد 

غیـر نظامـی« مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. درایـن سـند از پناهنـدگان 

بـه عنـوان قـرش خـاص یـاد شـده اسـت. کنوانسـیون های چهارگانـه جنوا 

جنـگ  جریـان  در  کـه  اسـت  برشدوسـتانه  حقـوق  بـه  مربـوط  مباحـث 

شـامل  خـاص  قـرش  چهـارم  عهدنامـه  در  می کنـد.  پیـدا  موضوعیـت 

هرچنـد  بیگانـگان  می شـوند.  زنـان  و  اطفـال  پناهنـدگان،  بیگانـگان، 

در کشـور پذیرنـده یـا میزبـان بـه منزلـه بیگانـه هسـتند، امـا نـه چـون 

بیگانـگان عـادی و معمولـی، بـل بیگانگی کـه در موارد بسـیاری تابعیت 

اصلـی خـود را از دسـت داده و عمـال از جامعـه خـود طـرد شـده انـد.

منابع:

Add:http://www.  325/Resolution-General Assembly, A  -  

querysi&0=unhcr.org/search?page=search&query=act&skip

=Resolution+Refugee&searchin=title&sort=relevance

United Nations Human Rights Council, Add: http://search. -

ohchr.org/results.aspx?k=refugee

امللـل  بیـن  حقـوق   )1392( ضیایـی،  محمدرضـا  دکتـور  بیگدلـی،   -  

116 ص  سـوم،  چـاپ  تهـران،  دانـش،  گنـج  انتشـارات  برشدوسـتانه، 

حقوق پناهندگان در نظام 
بین املللی حقوق برش

اجتامع

خاطرات تلخ بلوغ
حتی بعضی مادران باسواد از معلومات دادن دربارۀ بلوغ به دخترانشان خودداری می كنند

  دوره قاعدگی که به نام های حیض، پریود 

یا عادت ماهوار یاد می شود، جاری شدن خون 

از پوشش داخلی رَِحم است؛ که به طور منظم 

دوران  در  گونه های خاصی  به  زنان  جنس  در 

سنین  تا  و  جوانی(آغاز  نو  سنین  )اوایل  بلوغ 

یائسگی ادامه می یابد.

بازتاب  بر  عالوه  شده  سعی  نوشته  این  در   

خاطرات تلخ از تجربیات دوره قاعدگی بانوان، 

اثر  از  که  روحی  و  جسمی  مشکالت  دربارٔه 

پرداخته  نیز  آن دچار می شوند،  به  بی توجهی  

شود.

با آنکه عادت ماهوار بعد از رسیدن به سن بلوغ 

یک امر طبیعی و حتی نشانه سالمت دخرتان 

است، اما در کشور ما که بیشرت مردم به خاطر 

آگاهی نداشنت از گفتگو در این باره رشم دارند، 

تابو می دانند  را  این قضیه  اکرثیت خانواده ها 

تجربه  اولین  از  که  هستند  دخرتان  کمرت  و 

قاعدگی شان خاطراتی بدی را در ذهن نداشته 

باشند.

شدید  دردی  پا  دچار  کودکی  از  که  عفیفه 

و منی تواند  باز می ماند  رفنت  مکتب  از  است، 

باشد. داشته  معارشت  هم سن  ساالنش  با 

بار  اولین  برای  وقتی  سالگی،  سیزده  در  او 

ترس  می بیند،  لباسش  در  را  خون  لکه های 

به  عفیفه  فرا می گیرد.  را  و خجالت عجیبی وجودش 

رغم بیامری اش که یک دخرت گوشه گیر و خجالتی بار 

آمده، حتی جرات منی تواند از مادر ناتنی اش بپرسد 

که چرا این حادثه برای او رخ داده است.

این قضیه که برای عفیفه غیر قابل تحمل و غیر قابل 

او شک نکند،  باالی  اینکه کسی  برای  باور می باشد، 

تالش به پنهان کردن آن می کند. 

عفیفه می گوید: 

می رفتم،  دست شویی  تا  مشکل  به  حالیکه  »در 

را  منی آمد  بند  که  خونی  و  می نشستم  ساعت ها 

شستشو می کردم. مادرم برایم نگفته بود که این قضیه 

برای دخرتان یک امر طبیعی است، اصال منی دانستم 

چه کار کنم.«

شب  می کشد،  طول  شب  تا  که  عفیفه  وضعیت  این 

زمستانی  اش  جوراب های  از  می شود  مجبور  هنگام، 

بخاطر کثیف نشدن دوشک و لحافش استفاده کند.

منی خوابد،  صبح  تا  که  ترس  و  مواظبت  آن همه  با 

صبح وقت متوجه لباس های خونی و بسرته خونی اش 

می شود.

بدون  مادرش  می شود،  الل  زبانش  خجالت  از  که  او 

»اف  می گوید:  برایش  تحقیرآمیز  لحنی  با  رهنامیی 

خدا مریضیت کم بود که حال ای مردار خوریت رشوع 

شد.«

عفیفه می گوید:

»تنها رهنامیی مادرم برایم این بود که تو حالی چتل 

هستی. هوش کنی که نه مناز بخوانی و نه در چیزهای 

پاک دست بزنی.

این وضعیت که شش روز  از خودم متنفر شده بودم، 

دوام کرده بود در این مدت درد خفیفی را در جسم و 

روحم احساس می کردم. بعد از هامن وضعیت همیشه 

دعا می کردم که بار دیگر برایم تکرار نشود.«

اما دعا های عفیفه مستجاب منی شود و بعد از سپری 

می شود.  قبل  از  بدتر  وضعیت  شاهد  ۲۸روز  شدن 

بدتر  و  وخیم تر  روز  هر  نیز  او  دردی  پا  مشکالت 

به  درست  شکل  به  منی تواند  که  به خاطر  و  می شود 

خودش رسیدگی کند، مادرش از داروخانه برای عفیفه 

تابلیت های جلوگیری از عادت ماهوار می آورد.

عفیفه که متواتر از این تابلیت ها استفاده می کند، به 

مرور زمان به انواع مریضی ها مبتال می شود و داکرتان 

علت بیامری اش را استفاده متواتر از هامن تابلیت ها 

تشخیص می دهد.

به باور داکرت مارینا امیری تابلیت ها که تخمه گذاری در 

رحم را به تعویق می اندازد، گاهی اوقات برای دخرتان 

اش  هورمونی  تعادل  و  شده  نارمل  غیر  پریودش  که 

می شود؛  توصیه  دوره  سه  یا  دو  برای  می خورد،  برهم 

انداخنت  تعویق  به  بخاطر  رصف  که  دخرتان  اما 

استفاده  متواتر  تابلیت ها  این  از  قاعدگی شان  دوره 

می کنند، اگر استفاده آن بیشرت از حد معمول باشد، 

باعث افزایش مو و اکنه شده، خطرات امراض قلبی، 

مغزی  و  قلبی  و همچنان سکته های  بلند خون  فشار 

را باعث می شود.

دولت  صحی  مرکز  شفاخانه  قابلٔه  احمدی  معصومه 

شاهی نیز در این ارتباط می گوید:

»استفاده از تابلیت های ضد بارداری به خاطر به تعویق 

انداخنت عادت ماهیانه بدون مشوره داکرت معالج، اگر 

خوردن  برهم  باعث  باشد،  بیشرت  آن  معمول  حد  از 

را  نامنظم  خونریزی های  شده  ماهوار  عادت  تعادل 

سبب می شود.

بانو احمدی می افزاید:

برخی  مرصف  بارداری،  ضد  تابلیت های  عالوه  »بر 

قاعدگی  دوره  توقف  باعث  ناخودآگاه  که  داروها  از 

هورمون  روی  بر  است  ممکن  می شود  دخرتان  در 

قاعدگی  در  مهمی  نقش  که  اسرتوژن  یا  پروژسرتون 

داروها  این  جمله  از  که  بگذارند،  عمیقی  تاثیر  دارند 

افرسدگی  و ضد  درمانی  داروهای شیمی  به  می توان 

قبال  در  را  بزرگی  خطرات  دارو ها  این  که  کرد  اشاره 

از  قبل  که  می شود  توصیه  بانوان  برای  پس  داشته 

مرصف هر دارویی در مورد عوارض آن با داکرت معالج 

خود مشوره داشته باشند.«

مریم می گوید:

»ده ساله بودم که عادت ماهوار شدم. مادرم با دیدن 

لکه های خون روی لباِس زیری ام با تعجب گفت: ای 

وای مریض شدی. 

خیلی  که  کرد  و گوش زد  آورد  کوتکس  برایم  عجله  با 

مواظب باشم، چون دگه خورد نیستم. 

بارٔه عادت  در  زیادی  و چیز  بودم  من که شوکه شده 

ماهوار منی دانستم.

بعد از هامن قضیه مادرم با پریشانی و جمالت بریده 

بریده برایم توضیح داد که همه دخرتها در ماه یک بار 

به مدت چند روز عادت می شوند و باید خیلی مواظب 

خود باشند.

 سعی کنند زیاد از دستشویی و حامم استفاده نکنند. 

رسد  غذاهای  و  ترشی  مثل  چیزها  بعضی  خوردن  از 

خود داری کنند. 

همه چیز برایم جدید و دردناک شده بود.

را که  بروم، متام مسیری  قرار شد مکتب  که  بعد  روز 

به خاطر مکتب رفنت طی کردم درد داشتم. 

زیر  در  را  شدیدی  درد  بودند.  شده  حس  بی  پاهایم 

شکم و کمرم حس می کردم.

در حالیکه درد امانم منی داد وقتی پنهانی این موضوع 

را به هم صنفی که همیشه کنارم می نشست گفتم او 

هاج و واج به طرفم نگاه کرد و پرسید: مطمئنی؟ چرا 

اینقدر زود؟

چند لحظه نگذشت که متام صنف باخرب شدند؛ گویا 

نگاهای  و  زدن  حرف  نوع  باشد  افتاده  عجیب  اتفاق 

همه به سویم عجیب تر شده بود.

تو  می گفتند  و  می دیدند  طرفم  به  متسخر  با  همه 

خیلی زود عادت شدی، ما شنیدیم که فقط دخرتهای 

زود  هستند  شهوتی  شدیداً  که  آن  هایی  و  بداخالق 

پریود می شوند. 

حس بدی متام وجودم را فرا گرفته بود، حس می کردم 

قلبم درد گرفته است. در هامن لحظات که خونریزیم 

نیز ده برابر شده بود، هزاران بار خودم را لعنت کردم 

که چرا این قضیه را پنهان نکردم.

مریم می گوید: »بعد از هامن روز سال هاست که این 

درِد طبیعی هر ماه حداقل یک روز از زندگی مرا زهر 

می کند.«

این  به  روانی  بعد  از  زاده  طبیب  امینه  روان درمانگر 

موضوع می پردازد و می افزاید:

»مرحله بلوغ زمانی صورت می گیرد که کودک در حال 

به سمت جوانی است که ممکن  پل کودکی  از  عبور 

این مرحله در بعضی دخرتان در سن خیلی کم اتفاق 

بیفتد. 

سنی که هنوز خیلی کودک است و هیچ معلوماتی در 

این باره ندارد. بیشرتین مشکل اینجاست که بر عالوه 

مادران  حتی  ناآگاه،  و  بی سواد  خانواده های  اکرثیت 

معلومات  از  و  کرده  تلقی  رشم  را  پدیده  این  باسواد 

دادن به فرزندانش خودداری می کنند.

سن  از  عبور  حال  در  که  دخرتانی  باید  حقیقت  در 

توسط  مکاتب  در  یا  و  مادران  توسط  کودکی هستند 

روانشناسان و مددکاران اجتامعی آگاهی داده شوند.«

دانشگاه های  از  یکی  فعال محصل حقوق در  کربا که 

دوره  اولین  تلخ  تجربیات  از  است  کابل  در  شخصی 

قاعدگی اش این گونه روایت می کند:

نداشتم.  خوبی  حال  اصال  برادرم  عروسی  شب  »در 

نگاه های عجیب مردم بیشرت اذیتم می کرد. همین که 

متوجه لکه های خونی روی لباسم شدم در حالیکه از 

دستشویی  داخل  عجله  با  بودم  افتاده  گریه   به  ترس 

رفتم و ساعت ها در دست شویی نشستم، هر کسی از 

من رساغ می گرفت، دروازه را باز منی کردم، تا بالخره 

خواهرم متوجه شد.

حس  بودم،  شده  متنفر  از خودم  و  زده  من خجالت   

خیلی بدی را تجربه می کردم.«

 

به گفته فریبا بیات استاد دانشگاه و مشاور خانواده هر 

فرزند حقوقی باالی والدین خود دارند که یکی از این 

حقوق تربیت جنسی فرزندان می باشد، با آنکه والدین 

در مقابل فرزند پرس و دخرت خود مکلف هستند. 

سن  به  او  دخرت  زمانی که  می شود  توصیه  مادران  به 

۹سالگی که رشوع بلوغ جنسی در وی می باشد درباره 

تا دخرتش  دهد  آگاهی  بیفتد  است  قرار  که  اتفاقات 

که  آن هاست  حق  چون  باشد؛  اتفاقات  این  آماده 

این قضیه  با  با کمک والدین خود به خويب  و  بدانند 

کنار بیایند.

خانم بیات می افزاید:

کودک  هنوز  که  دخرتان  برای  آگاهی  بدون  »اگر 

آن ها ضعیف شده  اتفاق می افتد، روحیه  این  هستند 

احساس مریضی می منايند و بر عالوه افرسدگی مزمن، 

و  کمبودی  احساس  همیشه  شده  متنفر  خودشان  از 

طرد بودن می کنند.

شمیم فروتن

گزارشگر

اسدالله پژمان

کارشناس حقوق برش
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ترجمه

نیازهـای روزافـزون مبنـی بـر ارزیابـی محرک هـای اصولـی 

تحقیقـات  بیشـرتین  دارد.  وجـود  اجتامعـی  تـاب آوری 

پیرامـون تـاب آوری، ارزیابـی عوامـل مرتبـط بـا طیفـی از 

حوزه هـای اجتامعی شـامل محیـط اجتامعـی، اقتصادی، 

سـازمانی، زیرسـاختی، و طبیعـی اسـت. در ایـن رشایـط 

تحقیقـات متمرکـز بر اهمیت تاب آوری اجتامعی می باشـد 

کـه در حقیقـت به معنـای ظرفیت افراد و جوامـع در مقابله 

با شـوک ها و اسـرتس های بیرونی اسـت، و اینکه تاب آوری 

چگونـه به آمادگـی جامعه، واکنش افراد نسـبت به حادثه و 

بهبـودی پـس از حادثـه کمـک می کنـد.

کاسـیوپو، زاتـرا و رِیـس از محققـان تـاب آوری معتقدنـد که 

تـاب آوری اجتامعـی یـک سـاختار چند سـطحی اسـت که 

خـود را بـه صـورت ظرفیـت افـراد و گروه هـا بـرای پـرورش، 

و  بردبـاری  مثبـت،  اجتامعـی  ارتباطـات  حفـظ  تعامـل، 

بهبـودی از عوامـل اسـرتس زا و انـزوای اجتامعـی نشـان 

می دهـد. افـرادی کـه مهارت هـا، عالیـق و منابـع مختلفی 

داشـته و می تواننـد بـا هـم کار کننـد احتامل اینکـه گروه و 

جامعه یـی را بسـازند کـه نسـبت به مشـکالت و چالش های 

پیش بینی نشـده بـه صورت سـازگارانه واکنش نشـان دهد، 

بیشـرت است. 

یـادآوری ایـن نکته مهم اسـت کـه افـراد و گروه های همگن 

و متجانـس )که هیچ تفـاوت و اختالفی را هضم منی کنند( 

در مقایسـه بـا همتایان ناهمگن خود، زمانـی که در معرض 

چالـش هـای جدیـد محیطـی قـرار مـی گیرنـد، بیشـرت در 

معـرض خطر و نابودی هسـتند.

ابعاد تاب آوری اجتامعی

محققـان مختلفـی مـن جملـه واس، لورنـز، آبریسـت، بـن 

و کِک معتقدنـد کـه سـه نـوع ظرفیـت بـرای درک مفهـوم 

تـاب آوری اجتامعـی نیـاز اسـت. چهـار معیـار بـرای بیـان 

رصیـح این سـه اصطـالح )ظرفیت( وجـود دارد. معیـار اول 

واکنـش افـراد بـه خطـرات بـوده و تشـخیص فعالیت هـای 

قبـل و بعد از حادثه می باشـد. معیـار دوم، دامنه زمانی، که 

بـه افـق زمـان اشـاره دارد.

 معیـار سـوم، میـزان تغییـری کـه سـاختارهای اجتامعـی 

متحمـل مـی شـوند و معیـار آخـر خروجـی مرتبـط بـا سـه 

ظرفیتـی اسـت کـه در ادامـه بدان هـا اشـاره خواهـد شـد.

هـر کـدام از این ظرفیت ها را می تـوان در یکی از قالب های 

تاب آوری اجتامعی قرار داد:

ظرفیت مقابله، به اقدامات واکنشـی و جذبی )جذب تغییر 

و هضـم اتفـاق( اشـاره دارد کـه افـراد بـه کمـک منابعی که 

بـه طور مسـتقیم در دسـرتس آن هـا قـرار دارد می دانند که 

چگونـه بـا خطـرات آنی مقابلـه و بر آنها غلبـه کنند . 

منطـق پشـت ایـن مقابلـه )کنـار آمـدن( ترمیـم و اصـالح 

سـطح حال حـارض رفاه جامعه درسـت پس از وقـوع بحران 

است.

پیش گیرانه یـی  اقدامـات  بـه  اشـاره  سـازگاری،  ظرفیـت 

دارد کـه افـراد آنهـا را جهـت اسـتفاده از تجربیات گذشـته، 

پیش بینـی خطرات آینـده و تنظیم و تطبیق معیشـت خود 

بـر طبـق آن بـه کار می برنـد. 

سـازگاری در واقـع آمادگـی بـرای تغییـرات بیشـرت و تامین 

وضعیـت فعلـی رفـاه و سـالمتی فـرد در مقابلـه بـا خطـرات 

آتی می باشـد. تفاوت اصلی بین مقابله و سـازگاری، دامنه 

زمانـی فعالیت هـای مورد نظر اسـت. در حالی کـه مقابله ، 

بـه عامل تاکتیکـی و کوتاه مدت می پـردازد، سـازگاری، در 

واقـع عامـل راهـربدی و برنامه ریزی بلندمدت اسـت.

ظرفیت هـای  یـا  آفریـن  تحـول  ظرفیت هـای  انتهـا،  در 

جهـت  فـرد  توانایـی  شـامل  کـه  همـکاری  و  مشـارکتی 

از طـرف عرصـه  و مسـاعدت  مالـی  منابـع  بـه  دسـتیابی 

سیاسـی – اجتامعـی )از سـازمان هـای دولتـی گرفتـه تـا 

جامعـه مدنـی( جهـت مشـارکت در فرآینـد تصمیم گیـری 

و ایجـاد نهادهـا در بهبـود رفـاه فـردی و پـرورش توامننـدی 

می باشـد.  آتـی  هـای  بحـران  در  اجتامعـی 

در اینجـا تفـاوت کلیـدی بیـن سـازگاری و تحـول بسـته به 

میـزان تحـول و خروجی یـی اسـت کـه بـر آن داللـت دارد. 

تحـول، در واقع تغییری بنیادین اسـت که هـدف آن تامین 

کردن نیسـت بلکـه افزایش رفـاه فرد در مواجهـه با خطرات 

حـال حـارض و در آینده اسـت.

ایـن نکتـه را نیـز بایـد به یـاد داشـت بـرای ایجاد تـاب آوری 

نیاز به یک دسـته دسرتسـی ها و منابع مورد نظر می باشـد 

از قبیل :

منابع انسانی پایدار

دسرتسی به منابع طبیعی

دسرتسی به منابع اقتصادی و تخصیص عادالنه آن

ساختار ها و فرآیندهای نظارتی و حاکمیتی فراگیر

محیط با استحکام و قدرمتند، و میزان سازگاری

تاب آوری اجتامعی چیست؟

رنگارنگ

دکتور جواد یکتا
نویسنده

آیا فناوری بحران اقلیمی را حل خواهد کرد؟

نویسنده: جاناتان واتس
منبع: گاردین 

توجیهی  به  تبدیل  علف کش ها  و  آفت کش ها  دربارۀ  کارسن 

ارکنزاس  ایالت  در  رودخانه ها  به  رسیدگی  مسووالن  که  شد 

بکاهند.  خود  هزینه های  از  بتوانند  آن  کمک  به  امریکا  در 

آسیایی  کپور  تصفیه خانه ها،  بهسازی  و  اصالح  جای  به  آنها 

قرار  بخورند.  را  نایرتوژن  از  مملو  جلبک های  تا  کردند  وارد 

بود این کار »راه حلی طبیعی« باشد. اما متأسفانه، کپورها از 

رودخانۀ  اکوسیستم  و  گریختند  تصفیه خانه ها  حوضچه های 

میسیسیپی را ویران کردند. 

با  را  محیط زیست  دهیم،  تغییر  را  خود  که  آن  جای  به  ما 

تغییر  »تصور  می نویسد:  کولرب  می دهیم.  انطباق  خودمان 

دادن روخانه آسان تر از تالش برای تغییر دادن زندگی کسانی 

بود که اطراف آن زندگی می کردند.«

است.  افزوده  طبیعت  ویرانی  رسعت  بر  ما  آسایش طلبی 

سگ  کوهی،  شیرهای  موش ها،  بوفالوها،  ریشه کنی  کولرب 

در  را  رشقی  اِلک های  و  وحشی  بوقلمون های  راسو،  آبی، 

قرن نوزدهم بررسی می کند و یکی از دالیل این امر را ابداع 

نابودی  دوران  آن  در  می داند.  خودکار  سالح های  و  راه آهن 

آلدو  بود.  ناراحت کننده  و  انقراض حیوانات هنوز حیرت آور  و 

لئوپولد در یادبود کبوتران وحشی که نسل شان منقرض شده 

بود می نویسد: »این که یک گونه برای از بین رفنت گونه  یی 

این  اکنون  اما  است.«  جدید  پدیده  یی  کند  عزاداری  دیگر 

مسالۀ به قدری شایع شده است که دیگر امری پیش پاافتاده 

محسوب می شود. بنا بر تخمین دانشمندان هر روز ۱۵۰گونه 

بر اثر تغییر کاربری اراضی، گسرتش راه ها، استفاده از مواد 

شیمیایی و گرمایش زمین از بین می روند.

تالش  میزان  کتاب،  حیرت آور  فصل های  از  یکی  در  کولرب 

سوراخ  کپوردندان  ماهی  از  حفاظت  برای  را  متحده  ایاالت 

از  یکی  در  کوچک  موجود  این  می کند.  بررسی  شیاطین 

حوضچه های زیرزمینی نوادا زندگی می کرد که در اثر استفاده 

برای آبیاری کشاورزی، رو به خشکی بود. حدود چند دوجین 

از آنها باقی مانده بود و همین امر باعث رشوع کارزاری برای 

دیوان  قضایی  حکم  صدور  و  کنگره  در  بحث  اطالع رسانی، 

جمعیت  کّل  زمان،  آن  از  شد.  آنان  از  محافظت  برای  عالی 

شده اند  منتقل  مشابهی  حوضچۀ  به  کپوردندان  ماهی های 

که با هزینۀ ۵/۴ میلیون دالر ساخته شده است و دوربین ها 

در  دارند.  نظر  زیر  را  آنها  متام وقت  کارمندان  از  گروهی  و 

دوره  یی، برای هر ۱۶ماهی یک ناظر وجود داشت.

با این حال ایاالت متحده توجه چندانی به تاریخ پیشاصنعتی 

خود ندارد. هویت این کشور عمیقاً با فناوری گره خورده است 

می دانند.  آزادی  و  پیرشفت  تحقق  عامل  بزرگ ترین  را  آن  و 

برای  توجیهی  عنوان  به  آن  از  که  مدت هاست  همچنین 

اقلیمی استفاده می کنند. در  تغییرات  با  رابطه  بی عملی در 

سوخت های  کنرتول  از  پدر  بوِش  جورج   ،۱۹۸۰ دهۀ  اواخر 

آتی  ابداعات  که  استدالل  این  با  کشید  دست  فسیلی 

زمان،  آن  از  کرد.  خواهند  حل  را  اقلیمی  مشکالت  احتامالً 

است.  شده  مبدل  جمهوری خواهان  شعار  به  استدالل  این 

در  فعال  دیپلامت های  ترمپ،  ریاست جمهوری  دوران  در 

کاربن  دای اکساید  گاز  انتشار  کاهش  جای  به  اقلیم  حوزۀ 

دای  اکساید  جذب  فناوری های  بر  عمدتاً  حارض  زمان  در 

کاربن در آینده مترکز داشتند. زیر آسامن سفید یکی از سه 

منترش  اقلیمی  بحران های  دربارۀ  که  است  مطرحی  کتاب 

گیتس  بیل  دیگر  کتاب های  از  یکی  نویسندۀ  شده اند. 

فاجعۀ  از وقوع یک  با عنوان چگونه  او در کتاب خود  است، 

اقلیمی جلوگیری کنیم، بدون هیچ پرده پوشی  رویکردی فنی-

رسمایه دارانه و امریکایی دارد.  پیشنهاد بیل گیتس، یکی از 

بنیان گذاراِن مایکروسافت، را می توان این گونه توصیف کرد: 

ارتقای جهانی سیستم ها برای اصالح اشکال های موجود در 

آنها. همچنین معلوم می شود که او در اغلب این راه حل های 

در  جمله  از  است،  کرده  رسمایه گذاری  پیشنهادی،  فنِی 

از هوا، جایگزین های  جداسازی مستقیم دای اکساید کاربن 

استدالل های  تجاری  نظر  از  او  بدیل.  کودهای  و  گوشت 

محکمی ارائه می کند. اما شواهد نشان می دهند که تفکرات 

به  خود  که  است  فنی-اقتصادی  یی  قلمرو  دایرۀ  در  رصف  او 

استدالل کرد که  آن کمک کرده است. می توان  شکل گیری 

سیستم ها  ارتقای  باشد  چه  هر  دارد.  عمل گرایانه  نگاهی  او 

بسیار آسان تر از ابداع سیستمی جدید است. راه حل های او 

اگر معضل  اما  دارند.  بیشرتی  برای اصحاب قدرت جذابیت 

جربگرایی  که  نگامی  کرد؟  باید  چه  باشد  سیستم  خود  ما 

به  او  که  کرد  تصدیق  کشیدم،  چالش  به  را  کولرب  فناورانۀ 

از ترس دارد.« »اما  این فناوری ها »نگاهی بدبینانه و رسشار 

تصور می کنم این الگوی فناورانه اهمیت بسیاری دارد و فکر 

این  البته  رفت.  خواهیم  پیش  مسیر  همین  در  فعالً  می کنم 

را  ما  فناورانۀ  نیازهای  گیتس  بیل  چون  برجسته  یی  فرد  که 

او  به پیش محسوب می شود.« کتاب  بررسی می کند، گامی 

با مثالی دربارۀ دست کاری  اهرم های کنرتول کرۀ زمین پایان 

می یابد: یعنی آن نوع از مهندسی آب وهوا که می تواند منجر 

به  می شد  را  بخش  این  شود.  سفید  آسامنی  آمدن  پدید  به 

رنگ رسخ منترش کرد و هشدار داد که »این بخش را نخوانید 

مگر آن که فاجعه  یی روی داده باشد؛ حتی در آن حالت هم 

افزودن  اشعۀ خورشید،  بکنید.« مدیریت  را  فکرهایتان  خوب 

اقیانوس ها و تالش های دیگر برای تعمیر ترموستات  آهن به 

تغییر  مانند  کاری  یا  جزیی  اصالحاتی  رصف  دیگر  جهان 

سیم پیچی نیست. برخی از دانشمندانی که در این تالش ها 

دست دارند به کولرب گفته اند که امیدوارند پژوهش های آنها 

هرگز در عمل به کار بسته نشود. او همچنین گفتگوی بین 

دو دانشمند در هاروارد را نقل می کند که گویای بسیاری از 

می گوید:  آب وهوا  مهندسی  هواداران  از  یکی  است.  مطالب 

»مهندسی آب وهوا را نباید رسرسی گرفت. دلیل آن که ما به 

این نوع مهندسی فکر می کنیم این است که جهان واقعی ما 

را در وضعیت بدی قرار داده است.« دیگری پاسخ می دهد: 

»ما خودمان این وضعیت را ساخته ایم.« هنگامی که از کولرب 

پرسیدم که آیا ما در زمان حیات او آسامن سفید را خواهیم 

تغییرات  به رسعت  امر بستگی  این  داد که  پاسخ  نه،  یا  دید 

و همچنین  نیست  مشخص  آن  میزان  هنوز  که  دارد  اقلیمی 

هستند.  کسانی  چه  تصمیم گیران  که  دارد  این  به  بستگی 

یا  باشد  کند  تغییرات  جریان  و  باشیم  خوش شانس  ما  »اگر 

دکتور  آخرالزمانِی  کمدی  کولرِب  الیزابت  محبوب  فلم 

به  و  بردارم  هراس  از  دست  گرفتم  یاد  چگونه  یا:  اسرتنج الو 

مبب عشق بورزم است. برای کسانی که نیاز به یادآوری دارند 

این فلم دوران جنگ رسد به طور خالصه دربارۀ یک جرنال 

روان پریش نیروی هوایی امریکاست که می خواهد با استفاده 

پیرت سلرز،  بازی  با  نازی،  دیوانۀ  دانشمند  که  از سالح هایی 

ساخته به اتحاد جامهیر شوروی حملۀ امتی کند. 

مانع از  در لحظات آخر مشکلی فنی پیش می آید که تقریباً 

ماجراجوی  خلبان  یک  اما  می شود  آخرالزمانی  جنگی  وقوع 

دریچۀ  او  دارد.  رس  در  دیگری  نقشه های  بی-52  بوینگ 

مبب ها را باز می کند و سوار مبب هایدروژنی می شود چنانکه 

گویی یک اسب است و در حالی که کالهش را در هوا تکان 

می تازد.  زمین  نابودی  سمت  به  می کشد  فریاد  و  می دهد 

شجاعتی احمقانه تر از این وجود ندارد. هیچ فلمی با پیامی 

رصیح تر از این پایان منی یابد: ما انسان ها چگونه می توانیم 

اختیار خودمان  در  را  فناوری  یی  و  کنیم  اعتامد  به خودمان 

بگذاریم که می تواند این سیاره را دگرگون کند؟

مهم  پرسش  سفید،  آسامنی  زیر  کولرب،  جدید  کتاب  محور 

به  که  انقراض،  ششمین  او،  پیشین  کتاب  است.  مشابهی 

ویرانی  باعث  برش چگونه  که  می پرداخت  مساله  این  بررسی 

نگاه  او  اکنون  شد.  پولیتزر  جایزۀ  برندۀ  است  شده  طبیعت 

فناوری های  آیا  که  ببیند  و می خواهد  داده  را گسرتش  خود 

نوآورانه می توانند راه حلی فراهم کنند یا اوضاع را از این نیز 

بدتر خواهند کرد. او می گوید: »بی شک پرسشی باقی مانده 

بود: اکنون که به چنین نیروی غالبی بر روی کرۀ زمین تبدیل 

وجود  به  بسیاری  مشکالت  مداخالمتان  سبب  به  و  شده ایم 

آورده ایم، از این به بعد چه خواهد شد؟«

او در زیر آسامنی سفید آخرین پیرشفت های علمی را بررسی 

مهندسی  ژنتیک،  مهندسی  به  می توان  مقدار  چه  می کند: 

به  زمین  گرمای  بود؟  امیدوار  تکامل  در  مداخله  و  آب وهوا 

رسعت در حال افزایش است، در طی میلیون ها سال گذشته 

اکنون بیش از هر زمان دیگری گاز دای اکساید کاربن در جّو 

شاید  و  صدها،  گونه ها  سایر  انقراض  نرخ  دارد،  وجود  زمین 

هزارها، بار بیشرت از سطح طبیعی است و تقریباً متام وسایل 

به سمت  را تهدید می کنند  اندازه گیری مخاطراتی که زمین 

محدودۀ رسخ نزدیک تر می شوند. آیا برای این مشکالت عظیم 

راه حل هایی عظیم نیز وجود دارد؟

هوا  و  آب  مهندسی های  طرح های  پیرشفته ترین  از  یکی 

فوران  ایجاد  دنبال  به  می شود  بحث  آن  دربارۀ  اکنون  که 

جّو  می خواهد  که  صورت  این  به  است  مصنوعی  آتشفشانی 

تا گرمای  پُر کند  تُن دای اکساید سلفر  با میلیون ها  را  زمین 

محاسبات  بر  بنا  شود.  منعکس  فضا  سمت  به  خورشید 

زمین  گرمایش  می تواند  رسد کننده  اثر  این  دانشمندان، 

به  و  بود  خواهد  موقتی  احتامالً  آن  فواید  اما  کند  جربان  را 

مجدداً  دما  که  این  برای  شد.  خواهد  توزیع  نابرابر  شکلی 

جهش نیابد باید این کار را تکرار کرد و این امر می تواند باعث 

شود تا به خاطر نجات بخش هایی از زمین بخش هایی دیگر 

بهرتین  در  کار  این  می گوید  کولرب  شوند.   دچار  فاجعه  به 

حالت می تواند کمی زمان بخرد اما در بدترین حالت می تواند 

از جمله عوارض  ناممکن کند.  نفر  برای میلیون ها  را  زندگی 

جانبی این کار می توان به این موارد اشاره کرد: باران اسیدی، 

کاهش الیۀ اُزون، کاهش برق تولیدی پنل های خورشیدی و 

تغییر یافنت شدید طیف نور به شکلی که آسامنی آبی جای 

پژوهشی  کولرب  کتاب  داد.  آسامنی سفید خواهد  به  را  خود 

بررسی  به  که  است  استادانه  روزنامه نگاری  کار  یک  و  دقیق 

برخی از عمده ترین چالش های عرص ما می پردازد. همچنین 

مانند  قسمت ها  برخی  دارد.  شیطنت آمیزی  طنز  کتاب 

رمان های کِرت وانه گِت یا جوزف هلر است. مانند گهوارۀ گربه 

گرفتار  معیوبی  چرخه های  در  همواره  برشیت   ،۲۲ تبرصۀ  یا 

فناوری  به  او  وابستگی  و  مخدوش  منطق  که محصول  است 

است. هامنطور که خود نویسنده در ابتدای کتاب می نویسد 

را  مشکالتی  می کوشند  که  است  مردمی  دربارۀ  کتاب  »این 

حل کنند که توسط مردمی ایجاد شده است که می کوشند 

ماساچست  در  خود  خانۀ  از  کولرب  کنند.«  حل  را  مشکالت 

کمی  کتاب  این  »امیدوارم  می نویسد:  چت  گوگل  در  برایم 

با طنز و حساسیتی  تا  طنز تلخ داشته باشد. تالش می کنم 

و  جدی  مشکل  این  به  دارد  وجود  اسرتنج الو  در  آنچه  مانند 

ناامیدکننده بپردازم. می خواهم مردم را به فکر وادار کنم اما 

به شکلی که گزنده و ناگوار نباشد. مرز باریکی بین خندیدن 

و گریسنت وجود دارد.«

است:  نبوده  خوب  آنرتوپوسین  دوران  اوضاع  اینجا،  به  تا 

انسان ها نیمی از بخش های غیر یخ زدۀ سیارۀ زمین را به کلّی 

تغییر داده اند، بر روی اغلب رودهای عمدۀ جهان سد زده اند 

یا مسیرشان را عوض کرده اند، و صدبرابر بیشرت از آتشفشان ها 

دای اکساید کاربن تولید کرده اند. از نظر زیست توده، انسان ها 

و حیوانات اهلی آنها اکنون به نسبت ۲۲ به ۱ از پستانداران 

انسان ها در همه  وحشی پیشی گرفته اند. نشانه های حضور 

جا به چشم می خورد، از بارش رادیواکتیو پس از آزمایش مبب 

امتی گرفته تا مایکروپالستیک.

فناوری  مانند  آن،  اعظم  بخش  نیست.  بد  فی نفسه  فناوری 

ـ دست کم برای انسان ها.  واکسین، درخشان و سودمند استـ 

به  معطوف  و  محدود  اندیشه  یی  محصول  معموالً  ابداع  اما 

اهداف کوتاه مدت است. در اکرث موارد، کاربست آن با شکست 

مواجه می شود؛ زیرا تصمیم های سیاسی و اقتصادی معموالً 

بدون توجه به غیرانسان ها و نسل های آتی گرفته می شوند.

حتی فعال محیط زیست بزرگی چون ریچل کارسن هم از بازی 

تاریخ در امان نیست. در یکی از قسمت های کتاب با ستایش 

از او نقل می شود که: »»کنرتول طبیعت« عبارتی است برآمده 

است،  نئاندرتال  عرص  زیست شناسی  و  فلسفه  زادۀ  تکرّب،  از 

برش  راحتی  خاطر  به  طبیعت  می شد  تصور  که  زمانی  یعنی 

وجود دارد.« اما چند صفحه بعد در می یابیم که هشدارهای 

گرمایش زمین برابر با کمرتین تخمین ها باشد، احتامالً الزم 

آیا  که  اما منی دانم  بگیرد.  گفتگویی صورت  که  بود  نخواهد 

گروه کوچکی  که  این  یا  بود  کار خواهد  در  گفتگویی  اصوالً 

برای همه تصمیم گیری خواهند کرد.  از کشورهای قدرمتند 

آیا ما در زمان حیات من آسامن سفید را خواهیم دید؟ فکر 

منی کنم. اما در زمان حیات فرزندانم چطور؟ احتاملش وجود 

دارد.« 

او از مسیری که در پیش گرفته ایم راضی  مشخص است که 

دست نخورده  جهانی  به  را  ما  منی تواند  فناوری  نیست. 

حرکت  حال  در  آینده  یی  سمت  به  ما  بالعکس،  بازگرداند. 

هستیم که برشیت به شکلی مداوم در حال بازآفرینی سیارۀ 

روبات ها  از  استفاده  ایدۀ  کتابش  در  او  بود.  خواهد  زمین 

موانعی  ساخت  و  مرجانی  صخره های  از  مراقبت  برای  را 

اما  می کند،  مطرح  گرینلند  یخسار  نگه داشنت  ثابت  برای 

ابد  تا  منی تواند  وقت  خرید  برای  دست  این  از  تالش هایی 

ادامه پیدا کند. 

استوارت برند، رسدبیر Whole Earth Catalog، در نخستین 

شامرۀ این نرشیه در سال ۱۹۶۸ نوشت: »ما مانند خدایان 

بعدها،  و ممکن است خدایان خیلی خوبی شویم.«  هستیم 

ادوارد ویلسن، زیست شناس برجسته، این دیدگاه را رد کرد و 

گفت: »ما مانند خدایان نیستیم. ما آنقدر هوشمندی و آگاهی 

کینگزنورث،  پل  اخیراً،  برسیم.«  جایی  به  بتوانیم  که  نداریم 

نویسندۀ بریتانیایی، بحث را به شکل دیگری مطرح کرد: »ما 

باشیم  نتوانسته ایم خدایان خوبی  اما  مانند خدایان هستیم 

... ما لوکی هستیم و از رس تفریح الهۀ زییایی را می کشیم. ما 

ساتورن هستیم و فرزندان خود را می بلعیم.«

او  نظرات  با  دیدگاه ها  این  از  کدام یک  پرسیدم  کولرب  از 

پرسش،  این  »جواب  داد:  پاسخ  او  دارد.  بیشرتی  همخوانی 

فقط  یا  هستیم  خدا  ما  آیا  است.  کتابم  محوری  مسالۀ 

اِد  که  هامن طور  پیرشفته ؟  فّنی  نظر  از  و  پرحرف  مخلوقاتی 

نهادهایامن  پارینه سنگی،  »افکارمان  است:  گفته  ویلسون 

قرون وسطایی و فناوری هایامن متعلق به عرص فضاست.« این 

ترکیب بسیار خطرناک است و ما در حال تجربه اش هستیم.«

سایر  از  را  کتاب  این  که  است  فلسفی  مالحظات  همین 

کتاب های عادی متامیز می کند. دوست داشتم کولرب از این 

که  می گیریم  نادیده  یا  کرده ایم  فراموش  می رفت.  فراتر  هم 

تا جایی که می دانیم  ــ  سیارۀ ما یک شگفتی فناورانه است 

تقویت  بی شک  است.  عامل  در  حیات  پشتیبان  سامانۀ  تنها 

بر  دانشمندان  که  است  اهدافی  از  طبیعی  اکوسیستم  این 

است.  شده  انجام  هم  پیشرت  کار  این  دارند.  مترکز  آن  روی 

بخش  می دهد  نشان  که  یافته اند  شواهدی  باستان شناسان 

اعظم جنگل های آمازون منشأیی انسانی دارند؛ بومیانی که 

و  میوه  درخت های  زیسته اند،  آنجا  در  سال  هزاران  مدت  به 

گیاهان دارویی را کاشته اند. این فناوری غیرمخرب را می توان 

حکمت خواند. سومین کتاب مهم و جدید محیط زیستی اثر 

مایکل مان، با عنوان جنگ اقلیمی جدید، است. او در کتاب 

خود به شکلی وسیع و راه بردی به بررسی مخمصه های کنونی 

برشیت می پردازد و راه های ممکن خروج از آن را نیز می کاود. 

او مدافع تغییر کلی سیستم به منظور کاربن زدایی از متدن 

ماست. 

این امر اخالق، سیاست، اقتصاد، ارتباطات، روانشناسی، رفتار 

و باورهای ما را در بر می گیرد. فناوری، به شکل انرژی های 

تجدیدپذیری چون باد و خورشید بخش مهمی از این فرآیند 

اقلیم شناسی  دانشمند  ــ  مان  اما  می دهد  تشکیل  را  تغییر 

راه حل های  به  اندازه  از  بیش  اتکای  به  نسبت  ــ  باتجربه 

زیرا  می دهد؛  هشدار  آب وهوا  مهندسی  چون  اثبات نشده  یی 

امن تر  و  ارزان تر  ساده تر،  بدیل های  می شود  باعث  کار  این 

برای  آب وهوا  »مهندسی  می نویسد:  او  بگیریم.   نادیده  را 

تبلیغ  را  ایده  این  زیرا  است؛  آزاد جذاب  بازار  محافظه کاران 

می کنند که نوآوری های فّنی بازارمحور می تواند هر مشکلی را 

بدون مداخلۀ حکومت حل کند. درخواست هزینه برای تولید 

دای اکساید کاربن یا ارایۀ مشوق برای استفاده از انرژی های 

به  پرداخنت  است.  مخاطره آمیز  و  دشوار  خیلی  تجدیدپذیر؟ 

تأثیرات  جربان  منظور  به  مهارنشده  و  عظیم  آزمایش هایی 

گرمایش جهانی؟ بهرتین کار!« در حالی که کولرب از موضعی 

فعالی  مان  دارد،  بی طرفی  حفظ  در  سعی  روزنامه نگارانه 

حال  به  تا  آیا  پرسیدم  کولرب  از  است.  اجتامعی  و  سیاسی 

بگیرد؟  پیش  در  را  بیل مک کینب  مسیر  که  است  کرده  فکر 

)مک کینب پیشرت نویسندۀ نیویارک تایمز بود و اینک به یکی 

می گوید  او  است.(  شده  مبدل  برجسته  اقلیمی  فعاالن  از 

»قطعاً، به این مساله فکر کرده ام. بهرتین کاری که می توانم 

انجام بدهم چیست؟ مک کینب تأثیر چشمگیری داشته است. 

او در این کار مهارت زیادی دارد و بسیار الهام بخش است، اما 

تصور می کنم توانایی های من در زمینه های دیگری است.«

در  تغییری  چه  بایدن،  جو  انتخاب  زمان  از  می پرسم  او  از 

»ما  »از  است:  آمده  وجود  به  او  خوش بینی-بدبینی  وضعیت 

فاصله  انجام می دهیم«  را  احمقانه ترین کار  در هر موقعیتی 

گرفته ام. اکنون دست کم در ایاالت متحده افرادی هوشمند 

و متعهد مشغول اندیشیدن دربارۀ این مسایل هستند. برای 

نخستین بار در طول تاریخ وزیر کشور ما یک بومی امریکایی 

است. تصور می کنم اولویت های او با بسیاری از پیشینیانش 

تفاوت های زیادی خواهد داشت. اما یک رییس جمهور تا چه 

اندازه می تواند بر نیروهای عظیم تاریخ تأثیر بگذارد؟«

را  او  و هیجان  این کتاب عالقه   پرسیدم که نوشنت  از کولرب 

جواب  در  کمرت؟  یا  کرده  بیشرت  برشی  مداخالت  به  نسبت 

واقعاً  پروژه های  بر روی  با دانشمندانی که  گفت: »آشنایی ام 

دای اکساید  حذف  ژنتیک،  مهندسی  زمینه های  در  پیرشو 

با  تا  کرد  مجبورم  می کنند  کار  آب وهوا  مهندسی  و  کاربن 

ذهنی ام  عادت های  ناکاویده ترین  و  عمیق ترین  از  برخی 

روبرو شوم.« »دربارۀ این پرسش که چه احساسی باید داشت؛ 

آیا ما در حال ورود به جهان شکوهمند جدیدی هستیم که 

هیجان انگیز است یا در حال ورود به جهان جدیدی هستیم 

که هولناک است، پاسخ به این پرسش را به شام وامی گذارم.«

پی نوشت:

گاردین  جهانِی  زیست  محیط  بخش  دبیر  واتس  *جاناتان 

است.
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همۀ اظهارنظرهای سیاسـی سـلبریتی ها علیه ترمپ اسـت. دسـت کم تا چهار سـال 

آینـده، هالیـوود ابـراز فضیلـت را بـه هر کسـی کـه خریدارش اسـت می فروشـد. اکثر 

منتقـدان، شـاخص و گمنـام، باهـوش و کم هـوش، پیـش از انتخابـات سـال ۲۰۱۶ 

آن قدر گیج بودند که باور داشـتند که در میانۀ قیام فمینیسـتی اند که رهبری اش به 

دسـت سلبریتی هاست. مثال مشـهوری از کنشگرِی فرهنگ عامه را در نظر بگیرید: 

حضـور بیانسـه در اجـرای بیـن دو نیمـۀ سـوپربال، کـه رقاص هایش به گـروه پلنگان 

سـیاه ادای احترام کردند و مشـت های گره کرده شـان را باال بردند تا سرپیچی شـان از 

قدرت هـای موجـود را نشـان دهند. این اجرا، درمقام تقدیر، سیاسـتی بنیادسـتیزانه 

بـود، یـک بیانیـۀ مـد در میانـۀ نبـرد گالدیاتورهـا. ولـی مهم نیسـت کـه این اجـرا چه 

نظـری ابـراز کرد، چراکـه هرچه گفت در خدمـت نمایش سـرمایه داری ورزش خونین 

بـود. و بدن هـای رقصنده هـا تابـع اولیـن قانـون سیاسـت شـهرت بـود: فقـط زمانـی 

اجازه دارید نظرتان را ابراز کنید که شـیءای خواسـتنی باشـید. مسـلماً این تناقض 

هیچ ربطی به انتخاب های بیانسـه نداشـت؛ این مسـاله ذاتِی خوِد سـاختار شـهرت 

اسـت. وقتـی کیتـی پـری برمی خیـزد تـا در اجتمـاع طرفـداران هیـالری کلینتـون 

سـخنرانی کنـد، داللت هـای ضمنی حضورش بسـیار مهم تـر از هر ایدۀ سیاسـی  یی 

اسـت کـه او دربـاره اش صحبـت می کند. نکته، بـدون اینکه به زبان بیاید، این اسـت 

کـه حـرف زنی که بدنـی مثـل او دارد ارزش شنیده شـدن دارد.

امـا اگـر آن هـا را بازنگـری کنیـم، می بینیـم کـه آن حرف هـا اظهارنظرهای فرد بسـیار 

باهـوِش شـیدایی اند کـه متوجـه واقعیت هایی اسـت که دیگـران نمی توانند بـا آن ها 

روبـه رو شـوند. در سـن خـوزه،  اجرایـش را متوقـف کـرد تـا ۴۰ دقیقـه  وراجـی کنـد، 

صحبت هایـی کـه بیشـتر شایسـتۀ فیـدل کاسـترو بـود. او در ایـن سـخنرانی گفـت: 

»رپرهـا فالسـفۀ زمـان حال اند و سـلبریتی ها افراد تأثیرگـذار زمان حال. کافی اسـت 

بـه رییس جمهـور نـگاه کنیـد. او سیاسـت مدار نبـود و پیـروز شـد.« زمانی کـه بـه نظر 

می رسـید در حـال حمایـت از ترمـپ اسـت، فـردی از میـان جمعیـت لنـگ  کفشـی 

به سـمت او پرتـاب کـرد، امـا او معنـی این حرکـت را دریافت: کفش ییـزی زن را امضا 

کـرد و بـه او پـس داد. در سیاسـت آینـده،  باید مطمئن شـوید که مالک لنگه کفشـی 

هسـتید کـه به سـمت شـما پرتـاب می کنند.

تکـرارش  کـه  محکومیـد  نفهمیـد  را  تاریـخ  اگـر  می گویـد  کـه  هسـت  کلیشـه  یی 

کنیـد. شکسـت متقابلـی هـم وجـود دارد: کسـانی کـه تاریـخ را مطالعـه می کننـد 

می خواهنـد واقعیت هـای حـال حاضـر را در طبقه بندی هـای تسـلی بخِش گذشـته 

جـای دهنـد. ترمـپ فاشیسـت نیسـت. درسـت اسـت کـه تمـام فکـر و ذکـر ترمـپ و 

می یابـد.  پایـان  همین جـا  شباهت شـان  امـا  رسانه هاسـت،  تحریـف  فاشیسـت ها 

برنامه هـای  بـرای وضع کـردن  ابـزاری  به مثابـۀ  را  فاشیسـت ها رسـانه های جمعـی 

سیاسـی بـه کار گرفتنـد. ترمـپ برعکـس ایـن عمـل می کند: هـر برنامۀ سیاسـی  یی 

کـه بـا آن موافـق اسـت در خدمـت تصویـر عمومـی اش اسـت. او هیـچ عالقه  یـی بـه 

ارتـش یـا سیاسـت گذاری سـالمت یـا ضوابـط مالیاتی نـدارد. یگانـه چیزی کـه برای 

او اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه خـودش چطـور بـه نظـر می آیـد. تهدیـد می کنـد کـه 

میلیون هـا نفـر را از کشـور بیـرون می کنـد تـا توانایـی شـخصی اش را القـا کنـد. او 

تقـدس قانـون را بـرای افزایش میـزان محبوبیتش نابود می کند. تزلـزل ذاتی نمایش 

او بـه تشـکیالت دولـت هـم وارد شـده اسـت. اگـر قـرار باشـد کرۀ شـمالی با موشـک 

اتمـی بـه سـیاتل حملـه کنـد، اولین پرسشـی کـه رییس جمهـور مطرح می کنـد این 

اسـت: »ایـن حملـه باعـث می شـود مـن در تلویزیـون چطـور به نظر برسـم؟« شـهرت 

در ریاسـت جمهوری ترمـپ نقطه ضعـف بزرگـی هم هسـت. در کنفرانـس مطبوعاتی 

بی سـروتهش در ۱۷ فبـروری ۲۰۱۷ )در همـان کنفرانسـی کـه گفتـه بـود: »مـن 

داد وهـوار راه نمی انـدازم!«(، در عمـل این مسـاله توجه کسـی را جلـب نکرد که علت 

منطقـی و آشـکار ایـن نمایش ایـن بود که اندرو پـازدر، نامزد تصدی سـَمت وزیر کار، 

جایـش را بـه الکسـاندر آکوسـتا بدهـد. پـازدر یـد طوالیـی در زیرپاگذاشـتن قوانیـن 

کار داشـت، از طـرف دیگـر فدراسـیون کارگران امریکا و کنگرۀ سـازمان های صنعتی 

کامالً از الکسـاندر آکوسـتا حمایت کرده بود. کل این کنفرانس نمایشـی بیش نبود. 

آینده  یـی که ترمپ در امریکا می سـازد شـبیه هیچ اسـتبدادی در هیـچ جای دیگری 

نیسـت. امریـکا ترکمنسـتان نخواهـد شـد. قرار نیسـت رییس جمهـور سـی.ان.ان یا 

نیویـارک تایمـز را تعطیـل کنـد. خطـر واقعِی زمـان ما این اسـت که ترمپ نیـاز ندارد 

کـه صـدای مطبوعـات را خفـه کند. 

هانـا آرنـت در مصاحبه  یـی در سـال ۱۹۷۸ پرسـید: »آگاه نبـودن افـراد اسـت کـه 

حکومـت  تمامیت خـواه یـا هرگونـه دیکتاتـوری دیگـر را ممکـن می سـازد؛ اگـر آگاه 

نباشـید، چگونه ممکن اسـت عقیده ای داشـته باشـید؟... افرادی که دیگر هیچ چیز 

را بـاور ندارنـد نمی تواننـد عزم شـان را جزم کنند. نه فقـط از توانایـی عمل کردن بلکه 

از توانایـی تفکـر و قضـاوت هـم بی نصیـب می ماننـد. و بـا چنیـن افـرادی اسـت کـه 

می توانیـد هـر کاری دوسـت داریـد بکنید«. اما اگر بـرای اینکه درک افـراد از واقعیت 

را از  آن هـا بگیریـد مجبـور نباشـید کـه مطبوعـات را تعطیـل کنیـد، چـه؟ اگـر افـراد 

بخواهنـد که درکشـان از واقعیت را از دسـت بدهند، چه؟ اگـر توهم را با طیب خاطر 

انتخاب  کنند، چه؟ مهم نیسـت اثر هنری چقدر خشـمناک باشـد، مهم نیست وعدۀ 

چـه مقـدار مقاومـت را بدهـد. اثـر هنـری بـرای ثروتمنـدان فقـط چیـز دیگری اسـت 

کـه می تواننـد در بـازار مبادلـه اش کننـد. فرهنگ عامـه در چارچوب همیـن تضادها 

عمل می کند. مقاومتش به سـازوکار سلبریتی سـازی پیوند خورده اسـت،  سـازوکاری 

کـه افـراد را بـه کاالی تصویـری تبدیـل می کنـد. دسـت کم، بایـد پاپتیـزم را، کـه 

به شـکلی باورنکردنـی سـاده انگارانه اسـت و نمـود چند سـال اخیر اسـت، رها کنیم. 

جدی گرفتـن صحبت هـای سـلبریتی ها کار آدم های سـاده لوح اسـت. هر دقیقه یک 

سـلبریتی متولـد می شـود. روزی همـۀ این هـا تمـام می شـود، همـۀ ایـن توفان هـای 

مطبوعاتی شـان  کنفرانس هـای  بی سـروته،   اجتماعـات  و  نیمه شـب  در  توییتـری 

اسپایسـر و صحبت هـای کلـی آن کانـوی، ایوانـکا و جسـتین در بـرادوی،  کروات های 

چسـب خورده و اسـتیک های سـوخته و دسـت دادن های عجیـب بـا رهبـران جهـان. 

خـواه سـه سـال بعـد باشـد، خـواه هفـت سـال بعـد، خـواه زودتـر، نمایـش ترمـپ به 

پایـان خواهـد رسـید، امـا مجمـوع شهرت-سیاسـت کـه باعث سـربرآوردن ترمپ شـد 

نـه. نقطه ضعـف ذاتـی دموکراسـی همیشـه ایـن بوده کـه نتیجـۀ انتخابـات را تصویر 

عمومـی تعییـن می کنـد نه جوهر سیاسـت.  این تهدیـد تحقق یک رؤیا هم هسـت. 

ترمـپ تحریفـی بـه رأی دهندگان امریکایـی تحمیل نمی کند. او فقط بـا بازار همگام 

می شـود. افـرادی کـه در میـان صفحه هـای نمایش  زندگـی  می کنند ناگزیـر افرادی 

را بـرای رهبـری برمی گزیننـد کـه روی صفحـات نمایش ظاهر شـوند. هرچه نباشـد، 

دموکراسـی این گونـه عمـل می کنـد، یعنـی شـما را متوجه چیـزی می کند کـه مردم 

می خواهند. واقعـاً 
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آغاز  از  جمعه ۲۳اپریل  روز  روسیه  در  خربی  منابع   

عملیات عقب نشینی نیروهای ارتش این کشور از مناطق 

نزدیک به مرز اوکراین خرب دادند.

کشور  این  دفاع  وزارت  از  نقل  به  روسیه  خربگزاری های 

اعالم کردند که واحد های ارتش که از چند هفته پیش در 

حوالی مرزهای اوکراین مستقر شده بودند عقب نشینی از 

این مناطق را آغاز کرده اند. به گزارش یورو نیوز، استقرار 

مرز  به  مناطق مرشف  در  روسیه  ارتش  ده ها هزار رسباز 

این کشور با اوکراین ضمن برانگیخنت نگرانی های شدید 

نسبت به احتامل تهاجم گسرتده ارتش به کشور همسایه، 

میان  موجود  تنش های  میزان  بر 

مسکو و غرب افزوده بود.

سیاست  مسوول  بورل،  جوزپ 

اخیرا  اوایل  اروپا  اتحادیه  خارجی 

تنش آفرین  حضور  به  اشاره  ضمن 

مرز  اطراف  در  روسیه  ارتش 

تازه  نظامی  تحرکات  اوکراین، 

توصیف  خطرناک  بسیار  را  مسکو 

کرده بود.

باالگرفنت  به  نسبت  نگرانی 

با  همزمان  اوکراین  مرز  در  تنش 

میان  اخیر  پراکنده  درگیری های 

جدایی طلبان تحت حامیت روسیه 

اوکراین در مناطق رشقی  ارتش  و 

این کشور مطرح شد. کی یف روز دوشنبه از کشنت شدن 

یک رسباز اوکراینی و زخمی شدن یک تن دیگر در جریان 

این درگیری ها خرب داد و جدایی طلبان نیز اعالم کردند 

که از ابتدای ماه جنوری تاکنون بیست تن از نیروهای آنها 

در نربد با ارتش اوکراین کشته شده اند.

این  نظامی  نیروهای  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  روسیه 

شبه جزیره  در  سه هفته  یی  رزمایشی  انجام  برای  کشور 

همچنین  مسکو  شده اند.  اعزام  مناطق  این  به  کریمه 

امریکا  متحده  ایاالت  به  رزمایش  این  برپایی  با  همزمان 

و ناتو نسبت به آنچه فعالیت های تحریک آمیز در دریای 

سیاه خوانده شد، هشدار داده بود.

گامنه زنی های  رد  ضمن  دیگر  سوی  از  کرملین  مقامات 

مطرح از سوی کی یف مبنی بر آمادگی مسکو برای یک 

روسیه  نظامیان  رزمایش  که  کردند  تاکید  نظامی  حمله 

در کریمه به هیچ وجه تهدیدآمیز نبوده و تنها در پاسخ 

به مترین های ناتو در اروپا و نیز تحرکات نظامی اوکراین 

روز  بیانیه  در  روسیه  دفاع  وزارت  است.  گرفته  صورت 

منعکس  را  آن  نووستی«  »ریا  خربگزاری  که  خود  جمعه 

کرد، آورده است: واحد ها و یگان های نظامی ما در حال 

حارض به سمت پایانه های بارگیری راه آهن و محل استقرار 

پایگاه های  به  تا  نظامی در حرکت اند  باری  هواپیامهای 

دایمی خود باز گردانده شوند. انرتفکس به نقل از همین 

منبع اعالم کرد که عقب نشینی نظامیان روسیه از کریمه 

نیرو  هزار  ده   آن  در  که  رزمایشی  امتام  از  پس  روز  یک 

رشکت داشتند، آغاز شده است.

از سوی دیگر رسگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که خود 

نیز روز پنج شنبه با حضور در کریمه مترین های نظامی 

کشورش را از نزدیک دنبال کرد فلسفه برپایی این رزمایش 

روسیه  نظامی  نیروهای  آمادگی  بررسی  را  غافل گیرانه 

خواند و اعالم کرد که عقب نشینی ده ها هزار نیروی مستقر 

در کریمه و غرب روسیه از روز جمعه تا شنبه آینده، اول ماه 

می به طول خواهد انجامید.

 دولت جاپان روز جمعه توکیو و چند منطقه دیگر در 

همه گیری  از  ناشی  ویژه  رشایط  دلیل  به  را  کشور  این 

ویروس کرونا و افزایش موارد ابتال به بیامری کووید۱۹ در 

وضعیت اضطراری صحی قرار داد.

این برای سومین بار طی دو سال گذشته است که دولت 

جاپان برای جلوگیری از انتشار گسرتده ویروس و مهار 

در  اضطراری  برقراری وضعیت  به  مجبور  کووید  بیامری 

برخی مناطق این کشور شده است.

جاپانی،  و خربگزاری های  داخلی  رسانه های  گزارش  به 

به  کیوتو  و  هیوگو  اوزاکا،  والیت های  توکیو  بر  عالوه 

انواع مرسی تر  و گسرتش  مبتالیان  افزایش شامر  دلیل 

قرار  اضطراری  وضعیت  در  جهش یافته  ویروس های 

می گیرند.

به گزارش یورو نیوز، یوشیهیده سوگا، نخست وزیر جاپان 

انواع  مشاهده  به  اشاره  ضمن  سخنانی  در  جمعه  روز 

متعدد ویروس جهش یافته در میان افراد مبتال در برخی 

اوزاکا،  توکیو،  که والیت های  مناطق کشور ترصیح کرد 

هیوگو و کیوتو از امروز تحت رشایط ویژه اضطراری قرار 

اضطراری  وضعیت  دولتی  مقامات  گقته  به  می گیرند. 

وضع شده برای والیت های یاد شده قرار است تا یازدهم 

ماه می ادامه داشته باشد.

زمان آغاز وضعیت اضطراری به نوشته رسانه های جاپانی 

که  شده  برنامه ریزی  بهاری  تعطیالت  از  پیش  درست 

به مسافرت  اقدام  معموال  این کشور  آن شهروندان  طی 

می کنند.

به موجب مقرارت وضع شده، مراکز تجاری و بسیاری از 

که  رستوران هایی  و  بارها  همراه  به  بزرگ  فروشگاه های 

مرشوبات الکولی رسو می کنند تا پایان محدودیت های 

زمانی  برنامه  در  نیز  تغییراتی  و  بود  خواهند  بسته  تازه 

و  قطارها  نیز  و  عمومی  نقل  و  حمل  وسائل  حرکت 

بس های بین شهری ایجاد خواهد شد.

این مقررات سخت گیرانه در حالی به اجرا گذاشته شده 

بازی های  میزبان  باید  دیگر  ماه  سه  حدود  توکیو  که 

املپیک تابستانی۲۰۲۰ باشد؛ تورمننتی بین املللی که 

سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا و بیامری 

کووید۱۹ در جهان لغو و برگزاری آن به امسال موکول 

شد. برگزارکنندگان بازی های املپیک توکیو تاکید دارند 

که وضع محدودیت های فوری و اضطراری تاثیری بر روند 

برگزاری این بازی ها نخواهد گذاشت؛ این در حالیست 

که احتامال از مسووالن والیت هایی که تحت رشایط ویژه 

قرار گرفته اند، خواسته خواهد شد تا از ورود متاشاگران و 

یا برپایی اجتامعات ورزشی مامنعت به عمل آورند.

جاپان که سال گذشته خیلی زود مرزهای خود را بست 

بحران سالمت نسبتا محدودی را پست رس می گذراند؛ به 

نحوی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون کم تر از ۱۰هزار 

مورد مرگ ناشی از ابتال به بیامری کووید۱۹ را ثبت کرده 

است.

احتیاط  به دلیل  نیز  جاپان  در  واکسیناسیون  وضعیت 

اداری  موانع سنگین  و  قانونی  محدودیت های  پزشکی، 

بسیار کند پیش  می رود؛ به گونه  یی که تاکنون تنها یک 

درصد از جمعیت این کشور واکسینه شده  اند.

 وزارت صحت ایران، روز پنج شنبه ۲ ثور، اعالم کرد که 

با جان باخنت ۴۵۳ نفر در شبانه روز گذشته، رکورد آمار 

روزانۀ مرگ و میر ناشی از کرونا در سال جاری شکسته 

شد.

در حالیکه واکسیناسیون کرونا در ایران به کندی پیش 

ظرفیت  تکمیل  دلیل  به  شفاخانه ها  وضعیت  و  می رود 

روسی  واکسین  محمولۀ  ششمین  شده،  اعالم  بحرانی 

از سوی  این کشور شد.  کرونا حاوی ۱00هزار دوز وارد 

دیگر، سعید منکی وزیر صحت ایران، از راه اندازی تولید 

واکسین روسی »اسپوتنیک وی« با همکاری مسکو تا دو 

هفتۀ دیگر در والیت الربز خرب داد.

فروش  خرب  انتشار  با  همزمان  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 

واکسین فایزر در بازار سیاه از سوی یک مناینده مجلس 

دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی  جهانپور  کیانوش  ایران، 

پرونده  پی گیری  از  سیام،  دو  گفتگوی خربی شبکه  در 

»واکسین قاچاق« توسط پولیس خرب داد. وی افزود که 

واکسین فرآورده یی نیست که بتوان آن را در هر رشایطی 

تهیه کرد و نیاز به نگهداری در رشایط ویژه یی دارد و به 

مردم توصیه  کرد که رساغ واکسین در بازار سیاه و قاچاق 

نروند.

به  موفق  خصوصی  رشکت های  هنوز  که  رشایطی  در   

واردات واکیسن کرونا نشده اند و بر اساس آخرین خربها 

به تازگی چند رشکت توانسته اند از سازمان غذا و داروی 

این کشور مجوز واردات بگیرند.

 محسن علیزاده؛ یکی از اعضای 

مجلس  اقتصادی  کمیسیون 

شورای اسالمی، اعالم کرده که 

در  که  فایزری  »واکسین های 

میلیون  ده  قیمت  به  بازار سیاه 

تومان به فروش می رسد، توسط 

بخش خصوصی وارد کشور شده 

است.«

این  اینکه  به  اشاره  با  او 

کشور  وارد  قاچاقی  واکسین ها 

حال  »در  داشت:  اظهار  شده، 

واکسین  ورود  امکان  حارض، 

کرونا توسط بخش خصوصی به 

کشور وجود دارد و به همین دلیل، عده  یی در این بخش 

اقدام به وارد کردن این واکسین و فروش آن در جاهایی 

مانند خیابان نارص خرسو تهران کرده اند.«

پیش از این هم ویدیویی مبنی بر ورود واکسین فایزر به 

ایران منترش شد که شائبه های قاچاق بودن این محموله 

را ایجاد کرده بود. محمدرضا شانه ساز؛ رییس سازمان غذا 

و داروی ایران نیز در واکنش به این اخبار گفته است »اگر 

بر فرض محال واکسین کنونی فایزر باشد، در جابه جایی 

قطعا اثربخشی خود را از دست داده است.« به گفته او، 

رشکت های خصوصی که در واردات واکسین کرونا بتوانند 

به وزارت صحت کمک کنند، باید متامی محموله را در 

سامانه »تیتک« ثبت کنند.

رشکت های  از  ایران،  جمهوری  رییس  روحانی؛  حسن 

خصوصی برای واردات واکسین با ارز نیامیی دعوت کرده 

است. حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام 

احتامل  درباره  هشدار  ضمن  حمل  ماه  اواخر  پزشکی، 

ایجاد »بازار سیاه« و »نشت واکسین کرونا به بازار آزاد«، 

پیشنهاد داده بود که بخش خصوصی واکسین را از منابع 

معترب خریداری کنند.

عقب نشینی اردوی روسیه از اطراف مرز اوکراین

کووید۱۹؛ توکیو بار دیگر در وضعیت اضطراری

کرونا در ایران: ۴۵۳نفر در یک روز جان باختند

جهان
ادامه از ص 8
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ترجمه

د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف امتر، د پاکستان 

بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش او د ترکیې د بهرینو چارو 

وزیر مولود چاوش اوغلو په ترکیه کې د افغان سولې په هکله 

یوه غونډه کې یو ځای شوي وو.

ویل کېږي، دوی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د سولې اړوند 

د  هکله  دې  په  او  پیل  بیا  مذاکراتو  سولې  افغان  د  مسایلو، 

سیمه ییزې اجامع را منځ ته کولو په هکله خربې کړې دي.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسوولین وايي، دا ناسته د 

ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په کوربتوب جوړه شوې وه چې افغان 

سوله کې د پاکستان او ترکیې رول په اړه یې رسه خربې کړې 

دي. د یاد وزارت ویاند مرستیال حامد تهذیب هیله وښوده چې 

د ترکیې درې اړخیزه ناسته به ښیې پایلې ولري.

دا ناسته داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې اړوند د 

استانبول ناسته ځنډيدلې ده.

ټاکل شوې وه چې د استانبول ناسته د اپریل په ۲۴مه نېټه د 

متحده ایاالتو ، ملګرو ملتونو او قطر لخوا د ترکیې په کوربتوب 

جوړه يش، خو طالبانو وویل چې دوی به پکې ګډون و نه کړي.

د  ملتونو  ملګرو  د  لپاره  سولې  او  چارو  سیايس  د  ته  لور  بل 

عمومي منيش مرستیالې روز ماري دي کارلو په یوه ټویټر پیغام 

له ځنډیدو رسه د ملګرو  کې لیکيل چې د استانبول غونډې 

د  مرسته  په  غاړو رسه  او ښکېلو  دریدلې  نه دي  ملتونو هڅې 

تلپاتې سیايس حل الرې مالتړ کوي.

د استانبول د غونډې ځنډیدا او د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعالن 

د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو 

په  الرې  له  مذاکرې  د  رسه  طالبانو  له  هم  ال  ولسمرش  افغان 

سیايس جوړجاړي ټینګار کوي.

پاکستان رول  د  په کراتو سوله کې  افغان حکومت  همدارنګه 

اړین بللی خو تل یې د پاکستان په عمل نیوکه کړې ده.

یاده دې وي  چې د امریکا ولسمرش جو بایډن تېره اوونۍ اعالن 

وکړ چې د راتلونکې سپتمرب میاشتې تر ۱۱مې نېټې به خپل 

ټول پوځیان له افغانستان وبايس.

د امریکا له دې اعالن رسه هم ناټو هم تر همدې نېټې د خپلو 

پوځیانو د ایستلو اعالن وکړ.

بلې خوا ته د افغان سولې بهیر هم په ټپه والړ دی او په دې لړ 

کې د استانبول کنفرانس، چې ټاکل شوې وه د اپرېل پر ۲۴مه 

پیل يش، ظاهراً د طالبانو د نه ګډون له کبله ځنډول شوی.

طالبانو ویيل، تر هغې چې د دوحې تړون رسه سم ټول بهرين 

ځواکونه له افغانستان وتيل  نه وي، دوی به هېڅ  داسې ناسته 

پکې  اړه  په  برخلیک  افغانستان  د  چې  کوي  نه  ګډون  کې 

پرېکړه کېږي.

***

غزين کې د دوو ولسوالیو د امنیه 
قومندانانو او ۱۵طالبانو وژل کېدل

د افغانستان مرکزي والیت غزين کې چارواکي وايي، د جمعې 

ماین  مبارز  الله  رحمت  قومندان  امنیه  ناوې  د  سهار  ورځ  په 

وویل،  مطبوعايت  پولیسو  د  غزين  د  شو.  ووژل  کې  چاودنه 

د  جاوېد  قومندان  امنیه  د  ولسوالۍ  یک  ده  د  مبارز  ښاغلی 

مړي راوړلو لپاره تللی و چې ستنېدو کې چاودنه پرې وشوه.

وروستیو کې د غزين مختلفو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه 

ډېر شوي او دې دوو ورځو کې د دوو ولسوالیو امنیه قومندانان 

وژل کېږي.

ده یک غزين ښار ته تر ټولو نږدې ولسوايل ده او د ۲۰۱۸کال 

دا  رسه  تللو  ور  ښار  غزين  د  ته  الس  طالبانو  د  کې  اګسټ 

وروسته  کال  یو  خو  ولوېده،  ته  ولکې  طالبانو  د  هم  ولسوايل 

حکومت بیا ونیوله. 

ناوه ولسوايل هم له پنځلسو ډېر کلونو راهیسې د طالبانو واک 

کې ده. 

په نوم  او د بادين  ته پرته ده  دا ولسوايل د غزنۍ ښار سوېل 

سیمې له الرې له ډیورنډ کرښې رسه ګډه پوله لري.

 په بله پېښه کې د غزين چارواکي د والیتي ښار په څنډو کې 

د ۱۵طالبانو د وژلو دعوه کوي. د غزين د وايل ویاند واحدالله 

جمعه زاده وايي، دا وسلوال پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 

هوايي برید کې ووژل شول. د افغانستان لوېدیځ ته په هرات 

کې هم چارواکي وايي، پښتون زرغون ولسوالۍ کې یې هوايي 

برید رسه ۷طالبان ووژل.

نه دي  په هکله څه  ادعاوو  وسلوالو طالبانو د حکومت د دې 

ویيل.

»بی بی سی«

د سولې خربې: 

د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو 

غونډه؛ ملګري ملتونه وايي هڅې یې نه دي دریدلې

در  نیویـارک،  دانشـگاه  روزنامه نـگاری  اسـتاد  روزن،   جـی 

سـخنرانی اخیـرش اذعـان کـرد: »بـه نظر می رسـد، در سـپهر 

درک  قابـل  دقیقـاً  کـه  عللـی  بـه  و  غربـی  دموکراسـی های 

واقعیـت بسـیار ضعیف تـر شـده اسـت«.  نیسـتند،  قیدوبنـد 

ایـن علت هـا را شـاید روزنامه نـگاران سیاسـی درک نکننـد، 

دنبـال می کنـد  را  عامـه  فرهنـگ  کـه  هـر کسـی  بـرای  امـا 

موضـوع کامالً روشـن اسـت. تلویزیـون واقع نما و رسـانه های 

از  کـه  سـلبریتی،  جدیـِد  و  خطرنـاک  فرهنـگ  و  اجتماعـی 

ترکیـب ایـن دو بـه وجـود آمـده، ۱۵سـال اسـت کـه مشـغول 

نابودکـردن واقعیت انـد. قدرتمندتریـن اَشـکال فرهنـگ عامه 

آن هایی انـد کـه می تواننـد داسـتان های باورکردنی  یـی خلـق 

کننـد کـه بـر واقعیـت غلبـه کننـد.

وقتـی جمعیـت در کارزار انتخاباتـی ترمـپ رسـانه ها را هـو 

کـرد،  خبرنگارانـی کـه ایـن نیـش و کنایه هـا بـه آن هـا حوالـه 

می شـد معتقد بودند که شـاهد احیای مجدد فاشـیزم اند، به 

ایـن علـت که در مکتـب فلم هایی دربارۀ تجمعات فاشیسـتی 

دیده بودند، ولی هیچ وقت در مسـابقۀ کشـتی شـرکت نکرده 

بی سـابقه  یی  به شـکل  ترمـپ  تجمعـات  در  بودنـد. جمعیـت 

احسـاس راحتـی می کـرد، چراکـه از پیـش می دانسـت کـه 

ایـن تجمعـات چگونـه عمـل می کننـد. جمعیـت بـه هوکردن 

امریـکا،  مـردم  نظـر  از  داشـت.  عـادت  قـدرت  صاحبـان 

روزنامه نـگاران ناظرانـی بی طـرف نیسـتند، بـل بازیگرانـی در 

نمایـش اصالت انـد. روزنامه نـگاران به عهده گرفتـن ایـن نقش 

را انتخـاب نکرده انـد،  بـل ایـن امـر صـرف واقعیتـی اسـت از 

کـه  اسـت  نقشـی  ایـن  روزنامه نـگاران.  تحریف شـدۀ  تلقـی 

روزنامه نـگاران در نمایـش سـلبریتی های تلویزیـون واقع نمـا 

بـازی می کننـد،  نقشـی که اکنـون نمایش سیاسـت را هم در 

خـود جـذب کرده اسـت.

درسـت اسـت کـه تلویزیـون واقع نما، دقیقـاً پیـش از انتخاب 

ترمپ، به جناح راسـت متمایل شـد  -مثالً »خاندان مرغابی«، 

»خانـوادۀ گاسـلین«، »مرگ بارتریـن صید«- امـا جعلی بودن و 

تقلـب آگاهانه اسـت کـه برنامـۀ »کارآموز« و »افـراد باتالقی« و 

»زندگـی ۳۰۰ کیلویـی من« و بقیـۀ برنامه ها را پیـش می برَد. 

از  از دوگانه اندیشـی توصیـف دقیقـی  اورول  تعریـف جـورج 

فراینـد روانـی تولیـد و مصـرف تلویزیـون واقع نمـا می دهد:

صمیمانـه  درهمان حـال  و  عمـد  روی  از  دروغ  گفتـن 

واقعه  یـی  هـر  سـپردن  فراموشـی  بـه  باورداشـتن؛  آن  بـه 

نیـاز  صـورت  در  آنـگاه  و  اسـت  شـده  دسـت وپاگیر  کـه 

بیرون کشـیدنش از وادی نسـیان؛ انکارکـردن وجـود واقعیـت 

عینـی و در همـه احـوال به حسـاب آوردن واقعیـت انکارشـده.

رقبـای ترمـپ بایـد متوجـه ایـن موضـوع بشـوند کـه تـا وقتی 

امریکاسـت،  سیاسـت  جـاری  شـیوۀ  واقع نمـا  تلویزیـون 

همه چیـز در سـیالیِت روایـت خالصـه می شـود و واقعیـت و 

توهـم متـرادف یکدیگـر می شـوند. شـخصیت منفـی ممکـن 

اسـت مثبـت شـود و دوبـاره منفـی شـود. صاحبـان قـدرت 

قـدرت  صاحبـان  بـه  دوبـاره  و  شـوند  بیگانـه  اسـت  ممکـن 

تبدیـل شـوند. میـزان رضایـت از ترمـپ از نظـر تاریخـی کـم 

مسـاله  ایـن  از  اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند  کسـانی  اسـت. 

آرامـش یابنـد، امـا بایـد بـه یـاد داشـته باشـند کـه ترمـپ بـه 

تأییـد نیـاز ندارد. بـه توجه نیـاز دارد. باألخره شـخصیت های 

منفـی هـم پرطرفدارنـد.

 دونالـد ترمـپ قدرتمندتریـن فـرد در جهـان و مهم تریـن 

سـلبریتی  دنیاسـت. امـروزه تفـاوت ایـن دو کـم و کمتر شـده 

اسـت و قـدرت و شـهرت در حال تبدیل شـدن به یـک چیزند. 

انتخابـات  در  را  خـود  نامـزدی  بخواهـد  وسـت  کانیـه  اگـر 

اعـالم  دموکـرات  حـزب  سـوی  از   ۲۰۲۰ ریاسـت جمهوری 

کنـد، هیچ کـس نمی توانـد مانعـش شـود، نـه مطبوعـات، نـه 

کارمنـدان حـزب و نـه حتـی برنامـۀ تلویزیونـی »پخـش زنـدۀ 

شنبه شب.«

 سـلبریتی های دیگـر هـم علنی در فکر این طـور امکانات اند، 

امکاناتـی کـه موقعیت شـان در اختیارشـان گذاشـته و  تازگی 

دارنـد. در تک گویـی آغازیـن برنامـۀ »پخـش زندۀ شنبه شـب« 

هفتـۀ گذشـته، دوایـن جانسـن و تـام هنکـس نامـزدی خـود 

شـوخی  داشـتند  کردنـد.  اعـالم  ریاسـت جمهوری  بـرای  را 

در  اسـت(  مشـهور  راک  بـه  )کـه  جانسـن  امـا  می کردنـد، 

برنامه هـای دیگـر در مـورد امـکان نامـزدی اش مصمم تـر بـود 

و می گفـت: »ایـدۀ رییس جمهورشـدن و ایجادکـردن تأثیـری 

مثبـت و واقعـی و تغییـری جهانـی وسوسـه کننده اسـت«. 

به هرحـال، در امریـکای قرن بیسـت ویکم، نامزدشـدن  واقعی 

بـرای مقـام ریاسـت جمهوری به سـادگی ممکـن اسـت از دل 

یـک شـوخی بـه بـار بیایـد. آیـا کسـی هسـت کـه تصـور  کنـد 

یـک  شـود،   وارد  ریاسـت جمهوری  رقابـت  بـه  راک  چنانچـه 

سـناتوِر صـرف موفـق بتوانـد او را بـه مبـارزه بطلبد؟ سیاسـت 

از  بعـد  بایـد  کـه  می شـود  تبدیـل  چیـزی  بـه  دارد  امریـکا 

مشهورشـدن بـه آن مشـغول شـد.

می شـود.  تلقـی  سـنتی  سیاسـت  پایـان  ترمـپ  انتخـاب 

البتـه کـه ایـن انتخـاْب پایـان چیزهـای بسـیاری اسـت. امـا 

درعین حـال آغـاز هم محسـوب می شـود. ناظران سیاسـی در 

واشـنگتن، حتـی بعـد از اینکـه سـال ها شـاهد نمایـش ترمپ 

بوده انـد، از دولـت جدیـد گیـج و غافلگیـر شـده اند. درواقـع، 

کـه هیچ وقـت سـلبریتی ها  مبهـوت شـده اند  علـت  ایـن  بـه 

واقعـی  سیاسـت  بـرای  مزاحمتـی  جـز  چیـزی  چشـم  بـه  را 

ندیده انـد. سیاسـت واقعـی یعنـی جلـب حمایـت همگانـی 

آن هـا.  به تصویب رسـاندن  و  سیاسـت گذاری ها  بـرای 

سـلبریتی ها مـادون سیاسـت مداران اند؛ سیاسـت مداران اند 

کـه تاریـخ و اقتصـاد و علـوم سیاسـی و حقـوق خوانده اند، نه 

»مـرد مجـرد.« امـا متأسـفانه برنامـۀ »مـرد مجـرد« بـرای مـردم 

امریـکا  مهم تـر از تاریـخ یـا اقتصاد یـا علوم سیاسـی یا حقوق 

اسـت. دونالـد ترمـپ مخلـوق ایدیالـوژی یـا حـزب نیسـت. 

هیـچ عقیـدۀ راسـخ یـا وابسـتگی متعصبانه  یـی نـدارد. هرگـز 

متعلـق بـه دسـتگاه حکومتـی نبوده اسـت. حتی حقـوق دان 

هـم نیسـت. کارزار انتخاباتـی اش و بـه همـان انـدازه، مقـام 

دونالـد  اسـت.  بـوده  ریاسـت جمهوری اش سـرگرمی محـض  

ترمـپ رییس جمهـور امریکاسـت، چراکـه در تلویزیـون نقـش 

بـازی می کنـد. را  امریـکا  رییس جمهـور 

تلویزیـون واقع نمـا همیشـه بـا خشـونت رونـق پیـدا می کنـد. 

طـور  واقع نمـا  تلویزیـون  رییس جمهـور  عملکـرد  چـرا  پـس 

دیگری باشـد؟ ممکن اسـت، در واشنگتن، اشـتباه کردن و از 

بحرانـی بـه بحـران دیگر رسـیدن فاجعه باشـد، اما دسـت کم 

ده سـال اسـت کـه تعریـف موفقیـت در تلویزیـون واقع نمـا 

همیـن اسـت. خودشـیفتگی بیمارگـون، در فضای رسـانه  یی 

مـا، اسـتراتژی کارآمـدی اسـت.

قوانیـن سیاسـت شـهرت بـا قوانیـن سیاسـت سـنتی متفاوت 

یهودیـان  شـعائر  بـه  کـه  دارد  نوه هایـی  ترمـپ  اسـت. 

سـازمان  قهرمـاِن  خـودش  امـا  می کننـد،  عمـل  ارتدوکـس 

سـازمان  یـک  نماینـدۀ  را  او  اگـر  اسـت.  کوکالکـس کالن  

سیاسـی یـا یـک ایدیالـوژی بدانیم، این مسـاله اصـالً با عقل 

جـور درنمی آیـد. امـا اگـر او را شـومن بدانیـم مسـاله کامالً با 

عقـل جـور درمی آیـد. نکتـۀ اصلِی سـیرک این اسـت که همه 

دارد. در همـۀ شـهرها خریـدار  و  عاشـقش اند 

بارزتریـن تفـاوت سیاسـت سـنتی و سیاسـت شـهرت نحـوۀ 

اصلـی  مسـالۀ  نسل اندرنسـل،  اسـت.  رسـوایی  بـا  برخـورد 

اجتنـاب  کننـد،   رسـوایی  از  کـه  بـود  ایـن  سیاسـت مداران 

درحالی کـه نقـش مطبوعـات برمالکـردن رسـوایی های ترمپ 

بود. 

باوجودایـن، علیـه بیل کلینتـون، به خاطـر رابطه  یی که صرف 

از سـر رضایـت بـود، اعـالم جرم شـد. دو دهـه بعـد، ویدیویی 

از یکـی از نامزدهـای ریاسـت جمهوری درز کـرد کـه در آن 

ارتـکاب بـه جرایـم جنسـی را، با جزییـات و آب وتـاب، توضیح 

رقابـت  از  او  خارج کـردن  بـرای  ویدیـو  ایـن  ولـی  مـی داد. 

انتخاباتـی کافـی نبـود. باز هم چیزی که در سیاسـت سـنتی 

بـا عقـل جور درنمی آیـد در چارچوب فرهنگ سـلبریتی کامال  

منطقی اسـت. رسـوایی همیشـه خاسـتگاه سـلبریتی ها بوده 

اسـت.  بـه عقیـدۀ اکثـر تاریخ نـگاران،  اولین سـلبریتی مدرن 

لـرد بایـرون بود، کسـی که »با شـناختنش« متوجه می شـدید 

»مجنـون،  بدذات و خطرناک« اسـت. خواننـدگان بایرون باور 

داشـتند کـه او بـا خواهـرش زنا کرده اسـت. این مسـاله فقط 

او را جذاب تـر کـرد و آثـارش را پرطرفدارتـر. رسـوایی بـه ترمپ 

کمـک می کنـد،  چراکـه رسـوایْی سـالِح جنگـی اسـت کـه بـر 

سـر جلب توجـه درمی گیـرد.

ترمـپ می دانـد -یـا بـه بیـان دقیق تـر بـا تجربـۀ زیـادی کـه 

بـه  رسـانه ها  در  چهـره اش  وقتـی  تـا  می زنـد-  حـدس  دارد 

نمایـش درمی آیـد  تأثیرگـذاری اش ادامـه  دارد. شـهرت همـۀ 

اَشـکال دیگـر فرهنـگ را همان طـور از میـدان بـه در می کند 

کـه قـدرِت تصویـر و داسـتاِن نوشته شـده قـدرت ایده هـا را 

بـه تکثیـر گسـتردۀ تصویـر  از میـان می بـرد. دونالـد ترمـپ 

چهـره اش اتـکا کـرده، و ایـن اتـکا تـا اینجـا کامالً موجـه بوده 

اسـت. کاری کـه دونالـد ترمـپ می کند مؤثر اسـت و برای هر 

کسـی کـه از او پیـروی کنـد هـم مؤثـر خواهـد بـود. سیاسـت 

یـا  بـه ترمـپ اختیـار داده اسـت، محافظـه کار  شـهرت،  کـه 

لیبـرال نیسـت. 

جسـتین تـرودو، نخسـت وزیر کانـادا، ترقی خواهـی اسـت که 

از همیـن تکنیک هـا اسـتفاده  یی هوشـمندانه  کـرده اسـت. 

ویدیوهـای پربیننـدۀ او بـا پانداهـا بحث هـای سـنتی دربـارۀ 

کل  درواقـع،  اسـت.  کـرده  بی مـورد  کمابیـش  را  سیاسـت 

تشـکیالت قدرتمنـد در جنـاح راسـت -کل ایـن به کارگیـرِی 

انتخاباتـی- در مقایسـه  بـه سـود سیاسـت  پیچیـدۀ شـهرت 

هیـچ،  رسـانه  های جنـاح چـپ  تصـرف  و  بـا ظرفیـت دخـل 

بی اسـتفاده  کمابیـش  ظرفیـت  ایـن  اسـت.  هیـچ،  مطلقـاً 

مانـده اسـت. اگـر از فاشـیزم در امریـکا می ترسـید، نگـران 

دونالـد ترمـپ نباشـید. نگران مـارک زاکربرگ باشـید. ویلیام 

راندولـف هرسـت، در اوج کارش، ۳۰ روزنامه را اداره می کرد. 

زاکربـرگ، در امریـکا، کنتـرول حـدود دوسـوم دسترسـی  بـه 

تعییـن  اصلـی  شـیوۀ  نه فقـط  او  دارد.  اختیـار  در  را  اخبـار 

هویـت دیجیتـاِل تقریباً همـۀ شـهروندان را اداره می کند، بل 

در معنـای واقعـِی کلمه ابـزار تغییر الگوهـای ُخلقی و مخارج 

ملـت را هـم در دسـت دارد.

پی. تی. بارنم، مدیر برجسـتۀ سـیرک بارنم و بیلی، در سـال 

سـرگرمی های  »بگذاریـد  گفـت:  سـان  نیویـارک  بـه   ۱۸۸۰

ملـت را فراهـم کنـم. بـرای ایـن کار بـه قواعـد اندکـی نیـاز 

دارم«. نورمـن میلـر در جسـتارش، »سـوپرمن بـه سـوپرمارکت 

می آیـد« اشـاره می کنـد در گردهمایـی دموکرات هـا در سـال 

۱۹۶۰ حـزن عجیبـی دیـد کـه تـا وقتی  کـه جـان اف. کندی 

را شـخصاً ندیـده بـود بـه نظـرش منطقـی نمی آمـد: متوجـه 

علـت حزنـی شـدم کـه گردهمایـی را فراگرفته بـود.  این حزن 

سـرانجام سـاده شـده بـود: دموکرات هـا می خواسـتند مـردی 

را نامـزد کننـد کـه، فارغ از میـزان جدی بودِن احسـاس تعهد 

و  می شـد  قلمـداد  بزرگـی  گیشـه  یی  بازیگـر  سیاسـی اش، 

پیامدهـای ایـن امـر گیج کننـده بـود و ارزیابی کـردن آن هـا 

هـم اصـالً آسـان نبود.

سـربرآوردن رسـانه های اجتماعـی صـرف دامنـۀ دسترسـی و 

سـلطۀ سـلبریتی را افزایـش می دهـد. رسـانه های اجتماعـی 

و  منفـی  شـخصیت های  واقعیـِت  منحرف کننـدۀ  نمایـش 

بـه زندگی هـای خصوصـی مـا وارد می کننـد؛ هـر  را  مثبـت 

می شـود.  تبدیـل  خـود  هسـتِی  کوچـِک  سـتارۀ  بـه  کـس 

رسـانه های اجتماعـی درسـت مثـل کُشـتی اند: جنگجویـان 

دربرابـر ترول هـا.  روسـیه، مخصوصا در کمپین انتشـار اخبار 

جعلـی علیـه اوکرایـن، مـدل سـادۀ گیسـی را بـا صفحه هـای 

جعلـی  ویدیوهـای  و  رسـانه   یی  مشـارکت  و  ویکی پدیـا 

تکنیک هایـی  به کارگیـری  در  تبحریافتـن  گرفـت.  کار  بـه 

فقـط  مسـاله  نیسـت.  دشـوار  کـرده  شناسـایی  گیسـی  کـه 

خواسـتن اسـت. مارشـال مک لوهـان یـک بـار گفـت: »جنگ 

جهانـی سـوم جنـگ چریکـی اطالعات اسـت کـه در آن هیچ 

تقسـیم بندی  یی بین مشـارکت نظامیـان و غیرنظامیان وجود 

نـدارد«. مثـل همیشـه در آن زمـان دیوانـه بـه نظـر می رسـید، 

امـا ایده هایـش خیلـی زود تحقـق یافـت.   

                                                                   ادامه در ص7

قرارداد زالتان یک فصل دیگر متدید شد

باشگاه آ ث میالن ایتالیا با انتشار بیانیه  یی  خرب داد که قرارداد زالتان ابراهیموویچ برای یک فصل دیگر متدید شده است.
مهاجم 29ساله در پایان قراردادش رسیده و به همین دلیل برای یک فصل دیگر آماده است تا یک فصل دیگر با پراهن این باشگاه بازی کند.

در بیانیه این باشگاه آمده است: »آث میالن اعالم می کند، این باشگاه قرارداد زالتان ابراهیموویچ را متدید کرده است.«
میالن باشگاهی است که زالتان بیشرتین بازی را در ایتالیا برای آن انجام داده است.

این مهاجم سویدنی پس از به مثر رساندن 84گل در 130بازی با روسونری، در فصل آینده نیز همچنان پیراهن رسخ و سیاه را بر تن خواهد کرد.

چیزی كه در سیاست سنتی با عقل جور درنمی آید در چارچوب فرهنگ 
عامه كامال  منطقی است


