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عــنوانهای مـهم

بچهپوشی ،منودی از مردساالری

مـروری بر کتاب « دخرتان زیرزمینی کابل»از جنی نوردبرگ
اسما در مـورد دختر بچهپوشـش کـه رسیعتـر از حـد معمـول رشـد کـرده،
نگـران اسـت« :در ابتـدا فقـط دو دختر داشـتم و زمانـی کـه زهـرا خواسـت
لبـاس پرسانـه بپوشـد ،خوشـحال شـدم.
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پیشگیریازجنگ

چگونه تقابل امریکا و چین

را از منتجشدن به فاجعه جلوگیری کنیم؟

درالیـۀ زیریـن تمـام ایـن انتخابهـای راهبـردی ،عقیـدۀ شـی نهفتـه
اسـت .عقیدهیـی کـه در اعالمیـۀ رسـمی مقامـات چینایی و ادبیـات حزب
کمونیسـت چیـن منعکـس شـد؛ اینکـه« ،امریـکا درحـال تجربهکـردن
انحطـاط سـاختاری مـداوم و برگشـتناپذیر میباشـد...

دکتور انوارالحق احدی:

آزادی رسانهها نقطۀ قوت نظام ماست
در تولید حاصالت حیوانی بهسمت خودکفایی میرویم
زمانی بود که بیشرت از 80درصد لبنیات ما از خارج وارد میشد؛ اما فعال بیشرت از 60درصد لبنیات ما در داخل تولید میشود.
ما باید خودکفا شویم و هدف ما هم خودکفایی است؛ مثال :ششسال قبل که من در وزارت تجارت بودم ،ساالنه حدود
1۲۰هزار تن گوشت مرغ وارد میکردیم ،آن هم از برازیل .حاال مرصف گوشت مرغ زیاد شده؛ مثال :ساالنه تقریبا 295هزار
تن گوشت مرغ مرصف داریم و از این جمله 220هزار تن را فعال در داخل کشور تولید داریم.

7

2
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

موقعیت داستانی یا یک داستان،
چه وقت رشوع میشود؟

هیچمذهبیتفکرمولویانصاری
را تایید منیکند

سـوال «موقعیـت داسـتانی یـا یـک داسـتان ،کـی رشوع
میشـود؟» را بـه شـکلی دیگـر هـم میشـود پرسـید :چطـور
یـک متن معمولـی و توصیـف خالـی تبدیـل بـه یـک متن
داسـتانی میشـود؟ ...

8

وزیر دفاع امریکا :گروه طالبان
باید خشونتها را کاهش دهد
2

استعفای وزیر صحت ارجنتاین بهدلیل
واسطهبازی در تطبیق واکسین کرونا
8

یونیسف :خشونتها درجمهوری کنگو
سه میلیون کودک را تهدید میکند

4

8

بازار سیاه عشق
3

روز جهانی عدالت اجتماعی
در تقویم سازمان مل لمتحد ،روز بیستم
فربوری ،به عنوان روز جهانی عدالت اجتامعی
نامگذاری شده است .کشورها و نهادهای
مدنی با گرام یداشت از این روز ،به رضورت
ارتقای عدالت اجتامعی در رسارس جهان،
توجه نشان م یدهند.
این توجه ویژه ،شامل تالش برای مقابله
با مسایلی مانند فقر ،محرومیت ،نابرابری
جنسیتی ،نقض حقوق برش و بیکاری است...
5

صالح :گروه طالبان بدون حمایت پاکستان نمیتوانند شش ماه دوام بیاورد

امرالله صالح ،معاون نخستریاست جمهوری گفت که پاکستان بهعنوان مهمترین حامی تسلیحاتی و اسرتاتیژیک گروه طالبان تالش دارد دو کار موازی را انجام دهد.
او میگوید که اول ،بهخاطر تحریف اذهان سخن از صلح میگویند و روایت صلح را پررنگ جلوه میدهند و دوم ،اینکه هیچ قرینهیی از کمشدن حامیت تسلیحاتی ،تدارکاتی ،صحی ،تعلیامتی و نظامی پاکستان
از طالبان دیده منیشود.
آقای صالح تاکید کرد :بهتکرار باید گفت که بدون حامیتهای پاکستان گروه طالبان توان زنده بودن بهعنوان جریان مسلح را برای شش ماه نخواهد داشت.
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گفتگو

دکتور انوارالحق احدی:

آزادی رسانهها نقطۀ قوت نظام ماست
در تولید حاصالت حیوانی بهسمت خودکفایی میرویم
اشاره :دکتور انوارالحق احدی مدرک لیسانس و ماسرتی خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه امریکایی در لبنان بهدست آورد .او ماسرتی تخصصی خود را در رشته
امور مالی و اداره از دانشگاه نارت ویسرتن و بعد دکتورای خود را در رشته علوم سیاسی از همین دانشگاه بهدست آورده است .دکتور انوارالحق احدی در سال  ۱۹۸۴بهحیث
اسیستانت پروفیسور علوم سیاسی در دانشگاه کارلنت امریکا ،در سالهای  ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۷آمر بانکداری در بانک کانتیننتال ایلونای شیکاگو ،در سالهای  ۱۹۸۷الی ۲۰۰۲
بهحیث پروفیسور علوم سیاسی در دانشگاه پراویدنس و از  ۲۰۰۲الی دسامرب ۲۰۰۴بهحیث رییس عمومی دافغانستان بانک ایفای وظیفه منوده است .وی در سال ۲۰۰۴بهحیث
وزیر مالیه در کابینۀ جدید حامد کرزی مقرر گردید .دکتور احدی رهربی «حزب سوسیال دموکرات افغانستان» مشهور به «افغان ملت» را نیز بر عهده داشته است که دارای منایندگی
در بسیاری از والیتهای کشور میباشد و از تشکیالت حزبی قدرمتندی برخوردار است.
احدی پس از توافقات بن بهدنبال یک دوره مهاجرت طوالنی وارد افغانستان شد و در سمتهای مهم دولتی بهکار پرداخت .از او عمدتا بهعنوان یکی از چهرههای تکنوکرات نام برده
میشود که در دولتسازی در افغانستان پس ازاجالس بن نقش مهمی بازی کرد .دکتور احدی فعال وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری است .احدی تالیفات و نوشتههای زیادی دارد
و مقاالت زیادی از وی در ژورنالهای معترب بیناملللی چاپ شده است .او هر روز صبح رسخط مهم روزنامههای بیناملللی و برخی روزنامههای داخلی را میبیند و و با اطالعات
و آگاهی خوب از مسایل مطرحشده در رسانهها صحبت میکند .روزنامه راه مدنیت گفتگوی ویژه را در دو بخش با این عضو ارشد کابینه انجام داده که تقدیم خوانندگان میشود:

جناب وزیر صاحب ،این یک طرف مساله است،
مساله دیگر اینکه فضای آزاد ،مشارکت و شفافیت
زمانی بهعنوان رشایط حکومتداری خوب مطرح
میگردد که رسانهها مبتنی بر ویژگیهای آزاد،
کرثتگرا و مستقل بنا شده باشد؟ آیا ما رسانههای
آزاد ،مستقل و بهخصوص کرثتگرا داریم؟
کسی که متویلکنندۀ رسان ه است طبعا در تیوری ا ٓن رسانه
نفوذ میداشته باشد .رسانهها مثل موارد دیگر به متویل
و کمک نیاز دارند .این کمکها ممکن از داخل کشور
صورت بگیرد یا توسط بعضی از موسسههای خارجی؛ ولی
بعضی موسسههای خارجی با کمکهای خود میخواهند
کیفیت رسانهها را بهرت بسازند یا ساحۀ نظام رسانه را
قویتر بسازند که ممکن کدام هدایت خاصی به رسانهها
داده نشود که این طرز تفکر را پیش بربید یا این پالیسی را
حامیت کنید .اگر چیزی در این ارتباط گفته هم میشود
شاید هامن موضوع باشد که برای یک نظام مردمساالر،
قوی و مستقالنه حرکت کنند؛ اما گاهی میشنوم که
بعضی کمکدهندگان خارجی به نرشات بعضی رسانهها
کمک میکنند که البته فعال باالی شخصی خاصی ادعا
ندارم .این کار حکومت است که خودش باید بداند و
وزارت اطالعات و فرهنگ مطابق هامن پالیسی خود برای
شفافیت از رسانهها بازپرس کند که پولتان از کجا متویل
میشود و چه کارهای انجام میدهید .به همین اساس
تیوری هم همین است موسسۀکه متویلکننده یک رسانه
باشد نظریات او بهحیث متویلکننده همیشه ارجحیت
داده میشود؛ ولی من از چیزی که برضد منفعت جامعه
بوده و یا نظام باشد ا ٓگاه نیستم.
گفتگوگردان :سید اصغر ارشاق
امروزه حضور رسانههای آزاد و کرثتگرا برای
حضور ،ثبات و توسعۀ پایدار یک امر مهم تلقی
میشود که بیشرت برای شفافیتسازی و حکومتداری
خوب مطرح است .با این وصف ،اولین سوال را از اینجا
آغاز میکنم که در جوامع آزاد ،رسانه بهعنوان یک
کنشگر فعال و ستونی از دولت در عرصۀ حکومتداری
خوب مطرح است .قدرت رسانه بهحدی مطرح است
که بهعنوان ناظر و یکی از طرفهای تعیینکنندۀ
اولویتهای کشوری در سطح ملی است .آیا
حکومتهای ما در 19سال اخیر رسانه را بهحیث
بازوی خود پذیرفته است؟ یا رسانه را بازیگر مزاحم
برای خود میداند؟
در چند سال اخیر رسانهها بهحیث قدرت چهارم در کنار
قوای اجرايیه ،مقننه و قضاییه در یک نظام مردمساالر تقریبا
قبول شده است .در یک جامعه دموکرات و مردمساالر
رسانهها قدرت چهارم است؛ پس در یک حکومت که
دموکرات باشد ،رضورت وجود رسانهها در این است که
ا ٓرزوهای مردم را انعکاس میدهد و حکومت را از ا ٓن باخرب
میسازد .همین رسانههاست که فعالیت حکومت را نیز
تعقیب و تحلیل کرده و قوت و ضعف ا ٓن را ا ٓشکار میسازد.
نظام افغانستان از لحاظ قانون و از لحاظ دیدگاه یک نظام
مردمساالر و باز است.
با وجودی که رسانهها دیدگاههای انتقادی دارند؛ ولی هیچ
مخالفتی منیتواند رسانهیی را متوقف بسازد .ممکن شام
هم گزارشها و تحلیلهای انتقادی در مورد موضوعات
مختلف نرش کرده باشید ،ممکن من هم در زندگی سیاسی

خود بسیار مورد انتقاد قرار گرفته باشم؛ ولی هیچ ترسی
در این ارتباط نداشتهام؛ چون اعتقادم بر این است که یک
رسانه آزاد و مستقل نقش روشنگرانه و اصالحگرایانه دارد.
قوت نظام ما هم در وجود رسانههای آزاد ماست.
حکومت این را درک میکند و مطابق قوانین نظام پیش
میرود؛ ولی در هر جا پالیسیهای که مطرح میشود ،صد
در صد مردم طرفدار منیباشد ،یک تعداد مخالفتها در
هر عرصه وجود دارد ،چه امنیتی باشد یا اقتصادی و محیط
زیستی و یا مسایل اجتامعی که این مخالفتها گاهی
دردرسساز هم میشوند.
در هر حکومت که اپوزیسیون و مخالفتها زیاد باشند،
امکان دارد که حکومت از کارکرد رسانهها نگران باشد؛ اما
در ۱۸سال گذشته در این ارتباط مخالفتی ندیدهام که
حکومت برضد رسانهها کدام اقدامی کرده باشد.
تنها کوتاهی که در مقابل رسانهها صورت میگیرد این
است که حکومت در رشیککردن خربها همکاری منیکند
که این موضوع منیتواند زیاد قابل تشویش باشد.
قابل تشویش زمانی میشود که حکومت بهصورت علنی در
خفهکردن صدای رسانهها دست داشته باشد و تلویزیون
یا رادیویی که مخالف دولت است را متوقف کرده باشد و
یا روزنامهیی که مخالف دولت عمل میکند منع قرار داده
شود .خوشبختانه چنین موردی را تا هنوز ندیدهام.
ممکن است رشد رسانهها آنقسمی که شام میخواهید و
یا طرفداران رشد رسانهها میخواهند نباشد؛ اما رسانهها
در حالت اختناق قرار ندارند که از فعالیت آنها ترسی
وجود داشته باشد .ا ٓزادی رسانهها نقطۀ قوت نظام ماست.
کاش دیگر امور هم بههمین اندازه قوی میبود.

معموال خربها و مقاالت خربی مربوط به ثبات و
توسعه حاوی بحث هزینههای نهادهای دولت است.
پرسشهای نظیر اینکه هزینهها از کجا تامین میشود؟
چه کسی آن را کنرتول میکند؟ چه کسی آن را خرج
میکند؟ چه کسی از اجرای صحیح آن مطابق به
اهداف اولیه اطمینان حاصل میکند؟ چه کسی بودجه
سازمانهای غیردولتی و سیاستمداران را تامین
میکند؟ زیانهای نهادها چگونه محاسبه میشود؟
چه کسانی متاثر از برنامههای دولت میشود و این
تاثیر چگونه است؟ و دهها پرسش دیگر .جواب برای
اغلب این پرسشها در رسانهها نیست و نهادهای
حکومتی روندی بهنام محرمیت در پیش گرفته که
چشم و گوش رسانهها از مسایل مالی و دخل و خرج
هر سه قوه دولت دور مباند .چطور میتوانیم ادعا کنیم
که دولت نگاه نیک به رسانهها داشته و یا دولت برای
حکومتداری خوب اراده و گام برداشته است؟
همیشه یک قسمت متویل مرشوع است و هامن قسمت
مرشوع ،علنی هم میباشد؛ مثال :کمکهای که به دولت
افغانستان صورت میگیرد ،همیشه از طرف وزارت مالیه
درج میشوند که چقدر مرصف شده و در کجا مرصف شده،
گاهی اوقات بعضی کمکهای غیر مرشوع و غیرعلنی هم
اگر وجود داشته باشد ،شام توقع این را نداشته باشید که
دولت بهشام اطالع بدهد .این مربوط خود رسانههاست
که پیدا کنند .ژورنالیستهای تحقیقی ،مانند یک پولیس
عمل میمناید و کشف میکند؛ هامن قسمی که یک
سارنوال کشف میکند.
به همین اساس اگر شک وجود داشته باشد در ارتباط بر
منبع متویلکننده یک رسانه و یا کدام موسسه اجتامعی ،با
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ا ٓنکه پیدا کردن ا ٓن کاری ا ٓسانی نیست ،کسانی در این ارتباط
به مخاطره میشوند؛ اما یک ژورنالیست تحقیقی موفق با نرش
یک مقاله و یا یک موضوع بسیار خوب که بتوانند معلومات
موثق بهدست بیاورد ،نه تنها اینکه در این ارتباط جایزه بهدست
یا ٓورد ،بل پول زیاد هم برایشان داده میشود .بهطور مثال :با
م 
نرش گزارش دو ژورنالیست واشنگنتپست (باب وودوارد و كارل
برنشتاين) ریچارد نيكسن رییس وقت دولت امریکا مجبور به
استعفا از سمت خود شد .این برای نخستنيبار در تاريخ امريكا
بود كه يك رييس دولت از سمت خود كناره ميگرفت .اين
نتيجۀ گزارش روزنامه واشنگنتپست بود كه ماجراي «واترگيت»
را برمال كرد.
امروزه دولتها اطالعاتشان را از طریق واسطههای
اطالعاتی مانند سازمانهای جامعه مدنی ،رسانهها،
اعضای ولسی جرگه ،کتابخانهها ،پوهنتونها و موسسات
پژوهشی و نظرسنجیها برای پروسس خواستههای مردم
و تبدیل آن به تصمیمهای اجرایی دریافت میکنند .آیا
حکومت بخشی از اطالعات یا حداقل خواستههای مردم
را از طریق رسانهها دریافت و مالحظه کرده و مبتنی بر آن
برنامههای خود را تنظیم و اجرایی کرده است؟ آیا شخصا
بهعنوان یک شخصیت حقیقی و حقوقی بدین باور
هستید که رسانههای مستقل و کرثتگرا را در فرایند
تصمیمگیری نهادی که شام مسوولیت آن را به عهده
دارید ،رشیک شود و نظر بدهد؟ چه اقداماتی در این
زمینه کردهاید؟
حکومت همیشه متوجه رسانههاست که رسانهها چ ه میگوید.
هیچ حکومتی ،هیچ وزارتی ،هیچ سیاستمداری و هیچکسی
منیتواند که نظر عامه مردم را نادیده بگیرد؛ مثال زمانی که
یا ٓید ما یک موسسه داریم که کارهای مدیای
مشکلی پیش م 
ما را انجام میدهد و برای ما راپور میدهد .اگر مساله مهمی
وجود داشته باشد ما بهزودترین فرصت متوجه حالت میشویم.
این موضوع برای حکومت هم همین گونه است.
برای ما گفته میشود که رییسجمهور بهصورت منظم
گزارشهای مطبوعات را میگیرد که همین قسم هم باید
باشد ،زیرا مطبوعات تعداد زیاد خواستههای مردم را انعکاس
میدهند .البته به این معنا هم نیست که آنچه مطبوعات
میگوید حتام عملی شود .بعضی خواستهها ممکن از امکانات
دولت بلندتر باشد و ممکن بعضی خواستهها را دولت نتواند
نادیده بگیرد و باید هم نگیرد.
ما هم این مساله را هیچ وقت در وزارت زراعت که فعال
خودم در را ٔس ا ٓن قرار دارم ،نهتنها که نادیده منیگیریم؛ بل
بهصورت سیستامتیک خود را از اطالعات و نظریات مردم واقف
ساختهایم .گاهی فکر میکنیم که مردم به معلومات بیشرت نیاز
دارند ،ممکن مردم در خالی معلوماتی قرار گرفته باشند و ما
معلومات بیشرت عرضه میکنیم.
حاال به بخش دوم مصاحبه میپردازیم جناب وزیر.
سوال را این گونه مطرح میکنم که در ۱۹سال گذشته در
حوزۀ زراعت ،آبیاری و مالداری بهصورت عموم چه
کارهایی انجام شده با توجه بهزمانی که گذشته و امکانات
مالی که به مرصف رسیده است؟
باید بگویم که انتقادها همیشه در عرصههای مختلف وجود
دارد ،نهتنها در عرصۀ زراعت؛ بل در عرصههای دیگر هم اگر
مد نظر بگیریم ،مردم انتقاد میکنند؛ مثال :در مسایل امنیتی،
مالیاتی و اقتصادی؛ ولی بهصورت عموم وزارت زراعت در
چندسال گذشته کارکردش بد نبوده است.
در زمان داوود خان ما سهاعشاریه دوملیون هکتار زمین ا ٓبی
داشتیم؛ ولی در طول جنگها این زمینها به کمرت از ۲ملیون
هکتار تقلیل یافت .ما فعال بیشرت از دو اعشاریه ششملیون
هکتار زمین ا ٓبی داریم که در ظرف چندسال گذشته بیشرت از
۶لک هکتار زمین ،پس زیر ا ٓب ا ٓمده است .امسال محصوالت
گندم ما پنجاعشاریه یکملیون مرتیک تن بود ،در حالیکه
در رشوع حکومت حامد کرزی بین کمرت از ۳ملیون مرتیک
تن میرسید.
در حال حارض پیرشفتهای دیگری هم ا ٓمده است؛ مثال :در
باغداری چند سال قبل که ما 380هزار هکتار زمین را وقف
باغ کرده بودیم ،باغداری ما درسال گذشته به ۴۶۰هزار هکتار
افزایش یافته است.
میوهجات ما نیز زیاد شدند؛ اما بسیار چیزهای است که باید
پیرشفت کند ،زمانی بود که بیشرت از 80درصد لبنیات ما از
خارج وارد میشد؛ اما فعال بیشرت از 60درصد لبنیات ما در
داخل تولید میشود .ما باید خودکفا شویم و هدف ما هم
خودکفایی است؛ مثال :ششسال قبل که من در وزارت تجارت
بودم ،ساالنه حدود 1۲۰هزار تن گوشت مرغ وارد میکردیم،
آن هم از برازیل .حاال مرصف گوشت مرغ زیاد شده؛ مثال:
ساالنه تقریبا 295هزار تن گوشت مرغ مرصف داریم و از این
جمله 220هزار تن را فعال در داخل کشور تولید داریم.

وزیر دفاع امریکا :گروه طالبان باید خشونتها را کاهش دهد

لوید استین ،وزیر دفاع امریکا گفت که گروه طالبان بهتعهدات خود عمل نکرده و باید خشونتها را کاهش بدهد .آقای استین میگوید که پیرشفت در روند صلح ،پایان دادن بهجنگ و خروج نیروهای امریکا
از افغانستان ،بهکاهش فوری خشونتها از سوی گروه طالبان بستگی دارد.
او عالوه کرد که دولت بایدن ،مراحل بعدی حضور نیروهای خود در افغانستان را ارزیابی میکند و خروج عجوالنهیی در کار نخواهد بود .همچنین جو بایدن ،رییسجمهوری امریکا ،در نشست امنیتی مونیخ گفت
که از روند صلح قویا حامیت میکند و منیگذارد افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای تروریستان تبدیل شود.
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هدف ما این است که در چندسال ا ٓینده بهطور حتمی باید به
خودکفایی برسیم .با ا ٓنکه در ساحات مختلفی پیرشفتهای
صورت گرفته؛ اما کمبودهایی هم است که باید جربان شوند.
چند روز قبل در فارم تحقیقاتی که در بادام باغ ایجاد شده،
البرتوارها را دیدم که متاسفانه متوجه شدم ما تا هنوز متکی
نا ٓالت را که نیاز
هستیم .دونر با ا ٓنکه  60الی70درصد ماشی 
داریم خریداری و تهیه کرده؛ ولی تا هنوز 100درصد نشده
و تجهیزات ما کامل نیست .در بخش صحت حیوانی یک
مقدار کارهایی صورت گرفته ،پول مرصف شده؛ اما پروژه
ناتکمیل مانده است .کوشش میکنیم این پروژه را مکمل
بسازیم .یک مقدار کارهایی انجام شده؛ مثال :ماشین خریده
شده ،تعمیر ساخته شده و اشخاصی هم در این ارتباط تربیه
شده که بهزودی کارهای دیگر آن انجام خواهند شد.
از یک ناحیه بسیار خوشحال هستم که در وزارت زراعت
متوجه حضور کسانی شدم که در همین بخشها ماسرتی
دارند و ماسرتی خود را از کشورهای جاپان ،هند و یکتعداد
از کشورهای ترکیه و هالند در  10الی 15سال گذشته
بهدست ا ٓوردهاند.
با این حاالت اما فاصلۀ بسیار زیادی هم داریم که باید پیش
برویم؛ چون بیحد پس ماندهایم .جنگ دوامدار از هر لحاظ
باالی ما تاثیرات فوقالعاده منفی داشته است .زمینهای
ما خراب شده .انسانهای بااستعداد و کدر از تحصیل باز
ماندهاند.
به موارد خوبی خصوصا در بخش زمینها اشاره
کردید ،اما یکی از رضورتهای اساسی جامعۀ ما گندم و
آرد است .با توجه به فعالیتهای که صورت گرفته ،ما
هنوز هم از خارج گندم و آرد وارد میکنیم ،حتی
کمکهای ما گندم و آرد است ،چه کار کنیم که از این
وضعیت خارج شویم؟
ما به چند اقدام نیاز داریم .نفوس ما رو به ازدیاد است؛
مثال :نفوس در حال حارض به ۳۳ملیون نفر رسیده است؛
در حالیکه در زمان حکومت حامد کرزی ۲۴ملیون بود.
اسرتاتیژی ما این است که زمینهای ا ٓبی قبلی را بهزودترین
فرصت دوباره ا ٓبی بسازیم .تا ختم دورۀ این حکومت۵۰۰،هزار
هکتار زمین را زیر ا ٓب بیاوریم و بهحدی برسیم که در زمان
داوود خان بود .چون نفوس ما در حال افزایش است و
رضورت ما هم به غذا زیاد میشود ،رضورت داریم زمینهای
نو را ا ٓبی بسازیم که بند کامل خان ما را در این قسمت خیلی
کمک میکند.
حکومت فعال باالی پروژۀ قوشتپه که یک پروژه کالن
است کار میکند و قرار است یکملیون هکتار زمین نو یا
حداقل۵۰۰هزارهکتار زمین نو زیر ا ٓب برود .دوم اینکه ما
باید حاصالت زمینهای موجود را افزایش بدهیم .از بذر
و کود کیمیایی بهرت استفاده کنیم و سوم از ماشینآالتی
کار بگیریم که ما را در افزایش حاصالت کمک کند؛ مثال:
بهصورت اوسط حاصالت ما از یکهکتار زمین فعال دو
اعشاریه هفت یا هشت تن میباشد ،در حالیکه امکان دارد
ما این را به چهارتن برسانیم.
در بعضی از ماملک همسایه از یکهکتار زمین ششتن
یا ٓورند که ما هم میتوانیم با استفاده
حاصل به دست م 
از تخمهای اصالحشده ،کود کیمیاوی و ماشین ا ٓالت بهرت،
زمینها را مطلقا هموار بسازیم و از ا ٓبی که داریم بیشرت
استفاده کنیم.
گاهی برخی زارعان ما میگویند که وقتی فصل خوب باشد،
یا ٓیند .در این ارتباط در نظر داریم به
قیمتها پایین م 
حکومت پیشنهادی داشته باشیم و به زارعان کشور اطمینان
بدهیم که از یک مقدار خاصی ،قیمتها کمرت نشود .این
پالیسییی نیست که حکومت تایید کرده باشد؛ اما این را
در نظر داریم.
ا ٓهسته ا ٓهسته میخواهیم تولید گندم را که یک هدف
اسرتتیژیک است و چون با مصونیت غذایی ارتباط دارد
بههامن معیار موثر برسانیم که در دیگر ماملک وجود دارد،
در این زمینه نهتنها خودکفا شویم؛ بل در جمع کشورهای
صادرکننده نیز قرار بگیریم.
در صحبتهایتان از مرغ و گوشت مرغ یاد کردید.
انصافا در قسمت تولید گوشت مرغ و فارمهای
مرغداری ،کارهای خوبی صورت گرفته و در مرکز و
والیت فارمهای زیادی داریم .در مورد تخم مرغ اما در
اکرث فروشگاهها تخم مرغ یا پاکستانی است یا
قزاقستانی و یا هم ایرانی و در ضمن کیفیت تخم مرغ
تولیدشده فارمهای خودمان هم خیلی پایین است .در
این مورد دیدگاه شام چیست؟
هامن قسمی که در تولید گوشت مرغ میخواهیم به
خودکفایی برسیم در تولید تخم مرغ هم همین هدف
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ساختهایم .در ا ٓیندههای نزدیک ممکن مراکز دیگری هم
ساخته شود که بعد از ا ٓن زعفران ما به قسمی مسلکی و
تصفیهشده ،دستهبندی شده و با اطمینان در بازارهای
جهان صادر شود.
یک مشکل دیگر هم وجود دارد؛ کسانیکه متشبث زعفران
هستند تولیدشان خیلی کوچک است .کشور چین یک
قرارداد کاری داشت و ا ٓنها چندین تن زعفران میخواستند
که هیچ متشبث ما منیتواند چندین تن زعفران را تولید
کند؛ مثال :کسی ۱۰۰کیلو دارد ،کسی ۲۰۰کیلو و کسی
هم ۵۰۰کیلو .ما ا ٓنها را تشویق میکنیم که رشکتهای
کالنتری بسازند یا کوپراتیف تشکیل بدهند که متام زعفران
عا ٓوری شود .ما امسال حدود ۱۸ملیون دالر
در یک جا جم 
صادرات داشتیم و آنهم در سال کرونایی که اگر منیبود،
صادرات ما شاید به حدود ۳۰ملیون میرسید.

را داریم .فعال مرصف ما در تخم مرغ بهرقم۱۲۰۰ملیون
میرسد که تولید ما 50درصد است۶۰۰ .ملیون تخم مرغ
در داخل کشور تولید میشود و ۶۰۰ملیون از خارج وارد
میشود؛ اما کوشش میکنیم یک پروگرام همراه سکتور
خصوصی داشته باشیم ،بهخاطری که دولت در این ارتباط
نقشی ندارد؛ اما سکتور خصوصی را همیشه تشویق میکند.
کوشش میکنیم تا انداز ٔه از این صنعت بهرت حفاظت
کرده بتوانیم با در نظر گرفنت تعرفههای نسبتا مناسبتر و
سبسایدی برای مرغداران .یا قرضههایی برایشان داده
شود .ما میتوانیم در این بخشها با آنها همکاری کنیم.
تولید گوشت مرغ در ظرف چندسال گذشته  ۱۰تا  ۱۵یا
نهایتا 20درصد بوده ،اما فعال به 60درصد رسیده است.
نظر به پیرشفتهای که صورت گرفته ،امیدوارکننده است .تا
چندسال ا ٓینده اگر به 100درصد نرسد به 90درصد میرسد.
ما پیش میرویم.
یکی از مهمترین بخشهای تولیدی کشور ما
مالداری و گاوداری است که میتواند بخش بزرگی از
رضورتهای غذایی جامعه را تامین کنند .در عین حال
فرآوردههای لبنی مثل شیر اکرثا ایرانی ،پاکستانی،
عربی و ترکی است .شام که تازه سمت وزارت زراعت و
مالداری را بهعهده گرفتهاید ،در این مورد پالن خاصی
دارید؟
خوشبختانه در این بخشها کار شده است .شیر تولیدی ما
تقریبا دوی بر سه رضورت ماست .ما ساالنه حدود دوملیون
تن شیر تولید میکنیم .مرصف ما سه ملیون تن است که
فقط میتوانیم یکملیون تن را تولید کنیم؛ چون برای فعال
یک مرکز پروسس شیر در ریشخور داریم که تکمیل شده و
روزانه سیهزار لیرت شیر را پروسس میکند .در چند جای
دیگر هم مثل والیتهای هرات ،بلخ و ننگرهار مراکز پروسس
شیر را ساخت هایم .پالن داریم که در دیگر والیتها هم این
مراکز پروسس را بسازیم .چندی قبل از فابریکههای لبنیات
لا ٓباد دیدن کردم .آنها یک فابریکه بزرگ
ننگرهار در جال 
بهنام (ختیز لبنیات) دارند که در ا ٓن محصوالت مختلف از
قبیل مسکه ،پنیر ،چکه ،ماست و  ...تولید میکنند .با ا ٓنکه
یکسلسله مشکالت در این فابریکه وجود دارد ،ولی اگر با
آنها کار شود ،مشکالت زیادی حل میشود.
قیمت شیر در کشورهای همسایه ما یک لیرت به
اندازۀ ششافغانی است ،شام با این رشایط گاوداری
خوب و فعال کردن آنها ،رقابت بازار را چگونه بررسی و
تنظیم میکنید؟
در مرحله اول ما باید یک سیاست محافظتی و حامیتی در
قسمت منابع خود داشته باشیم .ما باید تعرفهها را بلند
بربیم؛ چون عضو  WTOهستیم ،اگر ما بهصورت کامل بند
کرده نتوانیم؛ ولی حق داریم تعرفهها را بلند بربیم که اگر
تعرفه بلند برده شود ،فرصت بهرت برای رقابت محصوالت ما
پیدا خواهد شد.
لبنیاتی که روی میز صبحانۀ شامست ،داخلی است یا
خارجی؟ مورد دیگر اینکه ،اگر در شهر کابل بگردیم شاید
بیشرت از ۱۰۰نقطه ،محل فروش شیر وطنی هم پیدا کنیم که
فروش هر لیرت ۵۰افغانی میباشد و در هر لیرت مقدار زیادی
ا ٓب هم موجود است ،این در حالی است که فروشگاهها مملو
از شیرهای پاکتشده و بستهبندیشدۀ خارجی است.
من خودم از پنیر افغانستان استفاده میکنم .همیشه
ماست وطنی را مرصف میکنم ،آنهم البته ماست خانگی،
اما قوطی شیر را تا هنوز ندیدهام .یک مشکل در ارتباط
به شیر وطنی ما وجود دارد .وقتی من از برخی فابریکهها
دیدن کردم ،آنها یک تسهیلکننده حرارت بسیار بلند بهنام
«ا ٓلرتاهیت» در فابریکههای خود نداشتند که عمر شیر را زیاد

میکند .بهخاطر این مشکل ،شیر وطنی ما مدت زیاد در
دکانها نگهداری منیشود که در قدم اول باید این مشکل
رفع شود و دونرها با فابریکههای پروسس شیر همکاری
کنند.
یا ٓمد؛
در زمان حکومت حامد کرزی همهچیز از خارج م 
اما در زمان فعلی ،وضعیت در حال بهرت شدن است .ما به
اصالحات اساسی نیاز داریم که ا ٓهسته ا ٓهسته همه چیز را
بهرت و با معیارتر بسازیم.
یا ٓمد .کوک ما از خارج
در رشوع حتی ا ٓب ما از دوبی م 
یا ٓمد .زمانیکه در وزارت مالیه بودم یک تعرفه بسیار بلند
م 
را باالی نوشیدنی گذاشتیم که خوشبختانه کوکاکوالی
ما 88درصد مارکیت را در دو سال به دست گرفت .حاال
خودشان رقابت میکنند و بهپای خود ایستادهاند که
انشاءالله لبنیات و مرغداری هم با سیاست حامیتی ما در
ظرف دو سه سال آینده به پای خود ایستاده شده و در بازار
رقابت خواهند کردند.
جناب وزیر صاحب! متام فارمهای مرغداری ما
یآورند و یا از کشورهای
چوچۀ مرغ را از پاکستان م 
دیگر ،چرا ما هنوز این امکانات را نداریم که ماشین از
خود داشته باشیم و چوچههای مرغ از خود ما باشد؟
چرا باز هم فارمهای ما مارکیت مرغداری کشورهای
همسایه است؟
دو دلیل واضح دارد .اول اینکه ماشینهای که چوچۀ مرغ
را تولید میکند نسبتا قیمت است و به رسمایهگذاری
زیادی نیاز دارد .فارمدارها میگویند اگر مارکیت را تضمین
میکنید که ما فروخته بتوانیم ،در آن صورت در این بخش
رسمایهداری میکنیم که شاید مرصف آن به حدود چهل یا
پنجاه ملیون دالر برسد .دوم اینکه تولیدات از کشور پاکستان
به قیمت کم متام میشود.
این مشکلی است که باید راه حل پیدا شود .ممکن
رسمایهگذاری را آنها بکنند و یا ما چوچه مر غ را منع کنیم؛
چون ما حق منع کردن را داریم ،ولی محصوالتش به اساس
قوانین ( )WTOمشکل میشود.
سهسال قبل دانه یا خوراک مرغ از پاکستان ،ایران و یا
کشورهای دیگر وارد میشد؛ اما حاال چند فابریکه دانۀ مرغ
ساخته شده است .با ا ٓنکه فارمهای موثق نداریم؛ اما گفته
شده که بیشرت از  60تا 70درصد تولید داخلی داریم .به
همین اساس همیشه مردم را تشویق میکنیم که سویابین و
جواری کشت کنند .بهخاطری که جواری برای دانه مرغ زیاد
استفاده میشود .یک بازار مطمین را در این عرصه ایجاد
میکنیم که این راه دورتر اما رسیدنی است.
این پرسش در مورد زعفران است که میتواند منبع
یک درآمد خوب برای ما باشد .برای گسرتش کشت
زعفران وزارت زراعت چه برنامههای روی دست دارد؟
پنج شش سال قبل محصوالت زعفران ما که تنها متعلق به
هرات بود مجموعا به دو تن میرسید ،اما در سال ۱۳۹۹به
۲۱تن رسید .به این معنا که کشت زعفران ما به رسعت
در حال توسعه است .مشکل اصلی در کشت ا ٓن نیست.
مشکل بزرگ در قیمت ا ٓن است .در سالهای قبل یک کیلو
زعفران یک یا یکونیم هزار دالر بود؛ ولی در حال حارض
30تا35هزار افغانی است که از لحاظ قیمت ما مترضر
شدهایم .امسال سالی خوبی نبود هم بهخاطر مسالۀ کرونا
وهم وجود مشکالتی در چیدن زعفران؛ چون چیدن زعفران
ما بسیار مسلکی و پروفشنل نیست و این باالی کیفیت
زعفران ما تاثیر میگذارد .در بازارهای اروپا و بازارهای
پیشرفتۀ جهان ،دنبال کیفیت هستند که از لحاظ صحی
کدام خطری در قبال نداشته باشد.
به همین اساس ما مرکز پروسس زعفران را در هرات

شام که سمت وزارت زراعت را بهعهده دارید،
مهمتریم برنامههای ملی زراعتیتان چیست؟
ما برنامههایی در مورد گندم ،محصوالت حیوانی راجع به
مرغداری و لبنیات داریم و نیز باغداری که یک قسمت
عمدۀ پالن ماست و باالی ا ٓن کار جریان دارد .آبیاری
قسمت عمدۀ دیگر کار ما را تشکیل میدهد .همچنان تازه
باالی پروژۀ پسته در هرات کار میکنیم که حدود ۳۰هزار
هکتار زمین برای آن در نظر گرفته شده است .ما میخواهیم
محصوالت خود را افزایش داده و طوری پروسس کنیم که در
بازارهای بیناملللی به فروش برسد؛ مثل کشمش یا انگور
تازه .بعضی میوهها هم است مثل ا ٓلو بخارا که کم استفاده
میشود .در ا ٓینده میخواهیم که کشت هینگ و جلغوزه را
در مناطق مختلف کشور انکشاف بدهیم .در چندسال اخیر
بهجنگالت ما توجه نشده است.
افغانستان ما در دو بخش پتانسیل خوبی دارد؛ یکی زراعت
است و دیگر معادن که میخواهیم در زراعت آنقدر پیش
بروی م که زراعت در مقام اول و معادن در مقام دوم قرار بگیرد.
جناب وزیر! سهسال بعد افغانستان را از لحاظ
زراعتی چگونه تصور میکنید؟
فکر منیکنم در افغانستان یک تغییر رادیکال بیاید؛ اما
یا ٓید و بعضی ساحات به خودکفایی میرسند.
پیرشفت م 
آرزو دارم در ساحۀ گندم به خودکفایی برسیم .در این
عرصه مشکلی که همیشه ما را مترضر کرده ،خشکسالی
است و تغییرات اقلیمی که در دست ما نیست .بارندگی ما
۱۰۰ملیمرت کم شده ،ما از سابق هم خشکسالی داشتیم
و متاسفانه این خشکسالی فعال افزایش یافته است.
خشکسالی تاثیرات منفی خودش را دارد؛ ولی توقع داریم
در سه-چهار سال ا ٓینده در قسمت گندم ،لبنیات و محصوالت
حیوانی به خودکفایی برسیم .الاقل  ۵۰۰الی۶۰۰هزار
هکتار زمین که قابل آبیاری است ،زیر آبیاری بیاوریم
و پروژه قوشتپه را رشوع کنیم تا نسلهای بعد بتوانند به
اندازه کافی که حتی نفوس ما اگر به ۴۰ملیون نفر هم برسند
بتوانند از محصوالت داخلی خودشان استفاده کنند.
و سوال آخر ،شام یکی از شخصیتهای نیکنام در
وزارت مالیه بودید ،مدتی رییس بانک هم بودید و در
سمتهای مختلفی ایفای وظیفه کردهاید .از کارکردهای
شام در محافل رسانهیی و غیر رسانهیی تا هنوز حداقل
از اختالس و خالفکاری صحبتی نشده است و همچنین
آشکار بوده که برای شام بحثهای قومی و زبانی مطرح
نیست .در وزارت زراعت که با همه مردم از بخشهای
مختلف رسوکار دارد و در حقیقت این وزارت خانه عام
مردم است ،فعال سیاست شام در قسمت استخدامها و
برنامهها در این وزارت چگونه است؟ به شایستهساالری
واقعا چه اندازه اهمیت میدهید؟
من همیشه در ماموریتهای کاری خود دو چیز را مد نظر
داشتهام؛ یکی کسانی که استخدام میکردم کفایت کاری
میداشتند .دوم اینکه توازن قومی مد نظر گرفته میشد.
در وزارت مالیه وقتی متوجه شدم که از دو قوم ما یکی هزاره
و دوم قوم ترکتبار و نیز خانمها کمرت منایندگی دارند به
ریاست استخدام اصالحات اداری گفتم که در این بخش
استخدام بیشرت شود و نظر به استخدام ،همیشه پیش خودم
یک یاداشت ذهنی داشتم.
در ا ٓن سالها انتخاب در دست وزیر بود و ما افراد را نظر
به لیاقتشان استخدام میکردیم؛ ولی در حال حارض این
مسایل را اصالحات اداری تصمیم میگیرد و هر کسی با
سپری کردن امتحان به پست مورد نظر خود انتخاب میشود.
فعال نقش وزیر کم است؛ اما امیدوارم با درنظرداشت یک
موازنه ،متام استخدامهای ما بر اساس شایستهساالری
صورت بگیرد.

کتابنامه

چرا کتابهایی که دوستشان دارم را دوباره و دوباره میخوانم؟

ناتالی جرن :وقتی رساغ کتابهای قدیمیمان میرویم ،دیگر اتفاقات برایامن مهم نیست ،چرا که دنبال چیزهای دیگری
میگردیم .اخیرا ً یکی ازم پرسید تا حاال شده کتابی را دوباره بخوانم؟ کمی جا خوردم چون میخوانم و همیشه فکر میکردم همه
همین کار را میکنند.
به همین خاطر است که توصیههای ماری کوندو هرگز به قفسۀ کتابهای من راه پیدا نکردند ،قفسههایی خم شده زیر بار
کتابهایی که منیتوانم از آنها دل بکنم یا ف ناتالی جرن نویسندهیی اهل بریتانیاست که در کانادا زندگی میکند.
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درآمدی بر طرح و ساختار داستان

موقعیت داستانی یا یک داستان ،چه وقت شروع میشود؟
احمد مدقق ،داستاننویس

قسمت چهارم
سـوال «موقعیـت داسـتانی یـا یـک داسـتان ،کـی رشوع
میشـود؟» را بـه شـکلی دیگـر هـم میشـود پرسـید :چطور
یـک متن معمولـی و توصیـف خالـی تبدیـل بـه یـک منت
داسـتانی میشـود؟
بـرای اینکـه یـک داسـتان شـکل بگیـرد و قـوام پیـدا کنـد
بایـد شـخصیت داسـتانی دچـار چالشـی جدیـد شـود .هـر
ماجـرا و داسـتان قبـل از اینکـه بخواهـد مخاطـب خـود را
درگیـر کند باید اول شـخصیت داسـتان را در جهان داسـتان
درگیـر کنـد .ایجـاد چالـش و موقعیـت تازه برای شـخصیت
داسـتان معمـوال بـا بههمخـوردن جهـان عـادی داسـتان
اتفـاق میافتـد .بـرای همیـن اگـر شما هـزار صفحـه هـم
جهـان داسـتانتان را توصیـف کنیـد ،درباره شـخصیتهای
داسـتانیتان اطالعات ایسـتا بدهید و بگویید چه مشـکالتی
دارد و چـه آرزوهایـی دارد و از چـه چیـزی بـدش میآیـد
و از چـه چیـزی کیـف میکنـد و چیزهایی مثل این داسـتان
شما رشوع منیشـود.
بـرای اینکـه یک داسـتان رشوع شـود بایـد اول جهان عادی
داسـتان بههـم بخورد و بعـد آن بههمخوردگی شـخصیت را
ناچـار بـه واکنش کنـد .البتـه مقصـود از ایـن بههمخوردگی
بـا توجـه بـه دنیـای هـر داسـتان میتوانـد متفـاوت باشـد.
گاهـی در یـک داسـتان درهـم و برهمشـدن جهـان عـادی
داسـتان چیـزی مثـل وقـوع یـک جنـگ جهانـی یـا حملـه
موجـودات فضایـی اسـت و در داسـتانی دیگـر قطعشـدن
بـرق یـا درآمـدن یـک تبخـال بـرای کسـی کـه میخواهد
بـه عروسـی دخرتخالـهاش برود.
وضعیـت عـادی و اولیـه جهـان داسـتان را تعـادل اولیـه و
درهـم و برهمشـدن ایـن وضعیـت را عـدم تعـادل مینامیـم.

خـب! حـاال میتوانیـم پاسـخ سـوالی کـه در ابتـدای ایـن
یادداشـت آمـده را فنیتـر بدهیـم :داسـتان زمانـی رشوع
میشـود کـه تعـادل اولیـه جهـان داسـتان دچـار عـدم تعادل
شـود و شـخصیت داسـتان واکنـش نشـان دهـد.
تعادل اولیه چطور بههم میخورد؟
مثالهایـی کـه در ایـن رابطـه میتـوان آورد متـام ناشـدنی
هسـتند .هـر داسـتان خـوب شـخصیت داسـتان در موقعیتـی
جـذاب قـرار میگیـرد کـه بایـد دسـت بـه اقدامـی بزنـد یـا
تصمیمـی بگیـرد تـا از وضعیـت فعلـی و عـدم تعـادل خارج
شـود و دوبـاره بـه یـک تعـادل جدیـد برسـد .متامـی ایـن
مثالهـای جزیـی زیرمجموعـۀ الگوهایـی کلیتـر قـرار
میگیرنـد کـه بـه عنـوان منونـه ،بـه بعضـی مـوارد اشـاره
میکنیـم.
آمدن و رفنت
آمـدن یـک فـرد مثـل بازگشـت کسـی کـه سـالها پیـش
شـهر را تـرک کـرده اسـت .ایـن بازگشـتها خاطـرات کهنه
و فراموششـده را دوبـاره زنـده میکنـد .زخمهـای کهنـه

ببـو لباسهـای چـرک او را نیـز میشسـت و اتـو میکـرد.
روزی چشـمش بـه پارگـی رس زانـوی پتلـون جیـن ژاکلیـن
میافتـد و بـا دلسـوزی و دقـت رستـارس آن شـکاف را رفـو
میکنـد و مـیدوزد.
شـامگاه آن روز وقتـی کـه ژاکلیـن پتلونـش را میپوشـد و
متوجـه رفـع پارگـی میشـود ماننـد اسـپند نیمسـوخته از جـا
میجهـد و بـه زبـان انگلیسـی کلمات ناشایسـتی نثـار ببـو
میکنـد .واسـع هـم بـا او هـمکالم و همصـدا میشـود و
مـادرش را زیـر سـیو دو دنـدان میگیـرد .ببـو از چیغهـا،
نعرههـا و داد و بـیداد ژاکلیـن درمییابد که آن دخرت شـلیته
و لونـد دشـنامش میدهـد .به گریـه میافتـد و زاریکنان از
واسـع میپرسـد کـه مرتکـب چـه گناهـی شـده کـه فرنگـی
دختر بـر او خشـمگین شـده اسـت؟
یزنـد :کـی بـه تـو اجـازه داد کـه
واسـع بـا خشـونت داد م 
پتلـون ژاکلیـن را بـدوزی؟ پارگـی رس زانـو مـود اسـت،
فهمیـدی؟! ...
(داسـتان کوتـاه بازگشـت ،نوشـتۀ اکـرم عثمان ،مجموعـۀ

مروری بر کتاب « دختران زیرزمینی
کابل»از جنی نوردبرگ
جالل نظری

فرهنگ

را یـادآوری میکنـد و یـا اینکـه امیـد از دسـت رفتـه را
برمیگردانـد .ممکـن اسـت ایـن فـرد کسـی باشـد کـه بـرای
نجـات دیگـران برگشـته ،یـا شـاید هـم بهخاطـر یـک کینـه
قدیمـی آمـده تـا انتقـام بگیـرد .بـا گذشـت ایـن همـه سـال
احتماال اوضـاع جامعـه ،عرفها و خیلـی از ارزشهـا تغییر
کردهانـد .بـرای همیـن حتـی اگـر کسـی از آمـدن او مطلـع
نشـود امـا خود شـخصیت بایـد خـودش را با رشایـط جدید
تطبیـق دهـد .حـق بدهیـد کـه ایـن کار آسـانی نیسـت.
اکـرم عثمان داسـتانی دارد بـه نـام «بازگشـت» کـه در آن
ماجـرای خانـوادۀ افغـان را قصـه میکنـد کـه بـه کلیفورنیـا
کوچیدهانـد .فرزنـدان ایـن خانـواده خـود را بـا رشایـط و
عنعنـات جامعـه تطبیـق دادهانـد ،اما مـادر خانواده بـا وجود
گذشـت چندیـن سـال ،منیتوانـد از قالـب یـک زن سـنتی
و آموختـه بـه حـال و هـوای افغانسـتان خـارج شـود و ایـن
رسچشـمه مشـکالتی میشـود کـه متـام خانـواده را دچـار
چالـش میکنـد..... .لیلا از مـادرش میپرسـد :مادرجان از
کار بسـیار خوشتـان میآیـد که هیچ استراحت منیکنید؟
مـادر جـواب میدهـد :به دو تخـم چشـم کار میکنم .بچیم
کارکـردن آسـان نیسـت ،امـا دمل طاقـت منیکنـه
تکـرار مکـرر چنـان جملـۀ رفتـه رفتـه تاثیـرش را میبـازد و
لیلا از شـنیدنش بـه خنـده میافتـد .انـگار فکاهـی شـنیده
اسـت .مـادرش با مشـاهده خنـدۀ او میگوید :جـان مادر! تا
مـادر نشـوی منیفهمـی کـه مـادرت چـی میگـه.
ببـو نـه تنهـا دیوانـه اوالدهایـش میباشـد ،بـل بـه پـاس دو
چشـم واسـع ،از ابـراز محبـت نسـبت بـه ژاکلیـن نیـز دریـغ
منـیورزد .ژاکلیـن دیگـر تقریبا مقیـم خانه آنها شـده بود و
تعـدادی از کتابهـا و لباسهایـش را در اتـاق واسـع انتقال
داده بـود.

بچهپوشی ،نمودی از مردساالری

کامـل داسـتانهای کوتـاه اکـرم عثمان ،کابل :نشر زریاب،
 ،1396ص )300
از دستدادن و گمشدن
غیبشـدن و رفنت بی رس و صدای یک شـخصیت داستانی
هـم از الگوهـای پرکاربـرد و محبـوب داستاننویسهاسـت.
بسـیاری وقتهـا بعـد از رفتن یک نفر تـازه متوجـه اهمیت
او میشـوند .رفتن و از دسـتدادن اگـر همـراه بـا دریـغ و
افسـوس باشـد زمینـه خیـالورزی و قصهرسایـی بیشتری را
فراهـم میکنـد .شـاید شما هم دیده باشـید که بعـد از مرگ
یـک نفـر چـه افسـانهرساییهایی پشـت رسش در جامعـه
رخ میدهـد .بهخصـوص اگـر ایـن مـرگ بـه شـکل خاصی
مثـل اعـدام یـا کشتهشـدن در یـک تـرور و چیزهایـی مثـل
ایـن باشـد .شما جـدی نگیرید ولی مـن فکر میکنـم جمله
معـروف «یکـی بـود و یکی نبود» اشـاره بههمیـن الگو دارد.
قصـه درسـت از زمانـی رشوع میشـود کـه یکـی نیسـت و
رفتـه .یـک عشـق از دسـت رفتـه ،یـک ثـروت بـر بـاد رفته،
زوال یـک خانـدان ،از دسـترفنت قدرت یک پهلـوان و ...
تـا جایـی کـه بـه نظـر میرسـد جنـس داسـتان بـا حرمـان
و از دسـتدادن سـازگاری بیشتری داشـته باشـد تـا بـه
دسـتآوردن و برخـورداری.
و نیز الگوهای کلی دیگری مانند:
• وقوع بالی طبیعی مثل سیل ،زلزله
• شعلهورشدن یک جنگ در شهر
• رسیدن به یک مقام و جایگاه باال
• بـه دسـتآوردن ثروتـی خیـرهکننـده یـا وسـیلۀ کـه بـه او
قدرتـی نامحـدود میدهـد( .ماجـرای عالءالدیـن و چـراغ
جـادو را بـه یـاد داریـد؟)
و.....

برای اینکه یک
داستان رشوع شود باید
اول جهان عادی داستان
بههم بخورد و بعد آن
بههمخوردگی شخصیت
را ناچار به واکنش کند.
البته مقصود از این
بههمخوردگی با توجه به
دنیای هر داستان
میتواند متفاوت باشد.

عدم تعادل به خودی خود اهمیتی ندارد
در مثالهـای بـاال به طور غیرمسـتقیم اشـاره شـد که درهمو
برهمشـدن اوضـاع و عـدم تعـادل اولیـه بـه خـودی خـود
مهـم نیسـت .آنچـه مهم اسـت چالشـی اسـت که ایـن بههم
خوردگـی اوضـاع شـخصیت را دچـار میکنـد و نیـز رفتار و
واکنشـی کـه شـخصیت از خـود نشـان میدهد.
در واقـع آنچـه داسـتان را جـذاب میکنـد علاوه بـر
خاصبـودن موقعیـت پیـش آمـده و عدم تعـادل اولیـه ،نوع
واکنشـی اسـت کـه شـخصیت از خـود نشـان میدهـد.
تعریف دوباره داستان:
اجـازه دهیـد بـاز نگاهـی به پشـت رس و درسهـای قبلی هم
بکنیـم و ایـن بـار بـه داسـتان را از حیث تعـادل اولیـه و عدم
تعـادل تعریـف کنیم:
داسـتان :تعـادل اولیـه در جهـان عـادی داسـتان ← درهـمو
برهمشـدن اوضـاع و عـدم تعـادل ← تعـادل ثانویـه
متریـن :دو الگـوی کلـی بـرای بههمخـوردن تعـادل اولیـه
بنو یسید .
بـرای هـر یـک از الگوهـا یک مثـال جزئـی بنویسـید .یعنی
خیلـی واضـح شـخصیت و موقعیتـی کـه برایش پیـش آمده
را در یـک خـط ترشیـح کنید.

اسما در مـورد دختر بچهپوشـش کـه رسیعتـر از حـد معمـول
رشـد کـرده ،نگـران اسـت« :در ابتـدا فقـط دو دختر داشـتم و زمانی
کـه زهـرا خواسـت لبـاس پرسانـه بپوشـد ،خوشـحال شـدم .خوشـم
آمـد چـون مـا فرزنـد پسر نداشـتیم ».اسما بـا اکـراه ادامـه میدهد:
«حـال واقعـا منیدانیـم ».اما سـمیر ،پدر زهـرا موافق اسـت که زمان
تغییـر بـرای زهـرا ،فـرا رسـیده اسـت« :هـزار بـار برایـش گفتـم کـت
بلنـدی بپوشـد و بگـذارد موهایـش بلند شـود .او اما میگویـد که این
انتخـاب خـودش اسـت .قـدش اکنـون حتـی از خواهـر بزرگتـرش،
بلندتـر شـده اسـت ،امـا هنـوز مخالفـت میکنـد ».پـدرش بـا غـرور
پدرانـه ادامـه میدهـد« :شـاید او بخشـی از مـرا بـا خـود دارد» )
ص )۱۰۶جنـی نوردبـرگ ،خربنـگار معروفی اسـت که در اوپسـاالی
سـویدن متولد شـده و در شـهر نیویـارک زندگی میکنـد .در روزنامۀ
ملـی سـویدن سـتوننویس اسـت و گزارشهـای تحقیقـی نیـز
مینویسـد .نوردبـرگ ،جایزههـای ارزشـمندی را در عرصـۀ
گزارشگـری از آن خـود کـرده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا میتـوان بـه
جایـزۀ پولیتـزر () ۲۰۰۵اشـاره کـرد .شـهرت او بیشتر بـه دلیـل
نوشتن کتابـی با عنـوان «دختران زیرزمینی کابل« اسـت» .دخرتان
زیرزمینـی کابـل» بـه زبان انگلیسـی نوشـته شـده و نویسـنده در این
کتاب به فرهنگ «بچهپوشی» در افغانستان پرداخته است.
«بچـه پـوش» بـه کـودک دختری شـبیه بچههـا  /پسران رشـد یافته،
گفتـه میشـود کـه ظاهـرا لبـاس پرسانـه بـه تـن کـرده و همینگونـه
بـه دنیـای بیـرون معرفـی شـده اسـت .ممکـن اسـت کـودک دخرت با
میـل خـودش لبـاس پرسانه بپوشـد یا پـدر و مادرش بـه دلیل فضای
سـنتی و مردسـاالر جامعـه یـا نداشتن فرزنـد پسر ،دخرتشـان را بـا
لبـاس پرسانـه در جامعـه بـه عنـوان پسر معرفـی کنند .امـا زمانیکه
دختران بچهپـوش بـه بلـوغ میرسـند ،ممکـن اسـت در هویتیابـی
و جامعهپذیـری دچـار مشـکل شـوند .هرچنـد برخـی از ایـن زنـان از
بچهپـوش بودنشـان در دوران کودکـی پشـیامن نیسـتند و بیشتر
بـر جنبههـای اجتامعـی «بچهپوشـی» مثـل «قـدرت«» ،صالحیـت» و
«آزادی» افغانسـتان تاکیـد دارنـد.
کتـاب در چهـار بخـش و بیسـت و دو فصـل ،قصههـای زنانـی را
روایـت میکنـد کـه بچهپـوش بودهاند /اسـتند ،و از سـوی دیگر نقش
پـدران و مـادران را در بچهپوش خواندن دخرتان نوزادشـان بررسـی
میکنـد.
نویسـنده بـا روایـت تجربههـای چندیـن زن کـه در کودکـی بچهپوش
بودهانـد ،تلاش دارد تـا سـلطۀ مردهـا را بـر زندگـی خانوادگـی و
اجتامعـی زنهـا برجسـته کنـد و تاکید کند کـه نقش مـردان به ویژه
پـدر و شـوهر ،در رسنوشـت دختران و زنـان خانـواده در افغانسـتان،
تـا انـدازۀ زیـادی تعیینکننده اسـت.
داسـتانهای کتـاب از افـرادی سـاکن در کشـورهای افغانسـتان،
سـویدن و امریـکا ،در بیـن سـالهای ۲۰۰۹تـا  ۲۰۱۴روایـت شـده،
و بیشتر رویدادهـای کتـاب بیـن سـالهای ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱اتفـاق
افتاده اسـت .نویسـنده در بخشـی از کتاب اظهار کرده که قصههای
شـخصیتهای درون کتـاب را ،هامنطـور کـه برایـش تعریـف شـده،
روایـت کرده اسـت .اسـامی شـخصیتها نیز بـا اجازۀ خودشـان یا به
شـکل حقیقـی روایـت شـده یـا برخـی از نامها بـه دلیل حفـظ هویت
حقیقـی شـخصیتها ،تغییـر یافته اسـت .کتـاب با روایت رسگذشـت
چنـد شـخصیت اصلی بـه نامهای (آزیتا ،مهـران ،زهرا ،داکتر فریبا،
شـبنم ،نیما ،نـادر و شـکریه) ادامـه مییابـد .ایـن شـخصیتها بـا
وجـود تجربـۀ مشترک «بچهپوشـی»در کودکـی ،مسـیرهای متفاوتی
را در زندگـی دارنـد.
«آزیتا»زنـی اسـت کـه در کودکـی بچهپـوش بـوده ،ازدواج کـرده و
اکنـون دارای چهـار فرزنـد دختر اسـت .او تـا پیـش از دورۀ طالبان،
زندگـی سـاده داشـته و پـدرش نیز از باسوادشـدن دخترش حامیت
میکـرده ،ولـی بـا رشوع دورۀ سـیاه طالبـان ،نـگاه پـدرش تغییـر
میکنـد و او را بـه ازدواج اجبـاری بـا یکـی از وابسـتگانش وادار
میسـازد .آزیتـا چهـار فرزند دخرت مـیآورد و این مسـاله در فرهنگی
کـه او زندگـی میکنـد ،باعـث رشم و ننـگ خانـواده میشـود و او را
وادار میکنـد کـه دختر چهارمـیاش را «مهـران» بنامد ،و بـه عنوان
پسر بـه جامعـه معرفـی کند.
آزیتـا پـس از مدتـی ،از والیـت بادغیـس در انتخابـات پارملانـی
کاندیـدا میشـود و بـه عنـوان مناینـده در شـورای ملـی انتخـاب
میشـود .مناینـده بودنش در پارملان نیز از مشـکالت خانوادگیاش
منیکاهـد و شـوهرش بهخاطـر نداشتن فرزنـد پسر بـا زن دیگـری
ازدواج میکنـد .بچهپـوش دیگـری کـه بـه رسنوشـت غمانگیـزی
دچـار شـده ،دختری اسـت بـه نـام «نیما» کـه دیگـران او را بـه نـام
»عبداملتیـن» میشناسـند .پـدرش مـواد مصرف میکنـد و او از
مجبـوری بهخاطـر خانـوادهاش ،بـا پیشـنهاد خواروبـار فروشـی کـه
همراهـش کار میکنـد ،بچهپـوش شـده اسـت» .
شـبنم» دختر دیگری اسـت کـه زمانی بچهپـوش بوده ،اما در هشـت
سـالگی پـس از آنکـه پسران هـمدورهاش در مکتبـی کاملا پرسانـه،
ویژگیهـای دخرتانـهاش را بهرخـش کشـیدهاند ،دوبـاره دختر
شـده اسـت و بارهـا بهخاطـر اینکـه آیـا واقعـا دخرت اسـت یا نـه ،مورد
دسـتدرازی و تعـرض بدنـی قـرار گرفتـه اسـت.
در میـان دختران بچهپوشـی کـه در ایـن کتـاب از آنهـا یـاد شـده
«زهـرا» جسـورتر و ماجراجوتـر دیـده میشـود .او کـه از کودکـی
لبـاس پرسانـه داشـته و در کودکسـتان و مکتـب پرسانـه همیشـه بـا
پسران بـوده ،اکنـون در  ۲۰۱۴پانـزده سـال دارد و دوسـت نـدارد
دوبـاره دختر شـود .موهایـش را شـبیه پسران کوتـاه میکنـد و تنها
بچهپـوش مکتبـش اسـت .زهـرا رفتـار پسران را بـا دختران دوسـت
نـدارد و میخواهـد تغییـر جنسـیت بدهـد.
دختر بچهپـوش دیگـر «نـادر» اسـت کـه مسـیر متفاوتـی را در پیـش
میگیـرد .پـدرش از بـدو تولـد او را بچهپـوش کـرده ،چـون دو بـرادر
بزرگتـر نـادر در اردوی ملـی بودهانـد و پدرشـان بـه دلیـل اینکـه
ممکـن اسـت پرسانـش کشـته شـوند ،فرزنـد سـومش را کـه دختر
بـوده ،بچهپـوش میکنـد .نـادر کـه اکنـون در۲۰۱۴سـیوپنج سـال
دارد ،فارغالتحصیـل دانشـگاه اسـت و در یـک رشکـت نرمافـزار
مصروف کار اسـت .او موسـس یـک سـازمان غیـر انتفاعـی اسـت که
بچهپوشهـای جـوان را زیـر پـر و بـال میگیـرد و به آنها یـاد میدهد
کـه چگونـه میتـوان یـک مـرد جـوان و قـوی بـود ،و بچهپوشهـا در
آینـده بـه چـه ابزارهایـی بـرای تحقـق ایـن امـر نیـاز دارند.

اسرتاتژی طوالنیمدت ارسابیل چیست؟

تریبون

دیوید گریرب« :اگر این حرف را بهعنوان پاسخ قبول داشته باشید ،باید بگویم خیلی ساده ،آنها اسرتاتژیِ بلندمدتی ندارند .دولت
ارساییل به هامن اندازه که اکسون موبیل برای مواجهه با تغییرات اقلیمی اسرتاتژیهای بلندمدت چیده است ،برای آیندهاش در منطقه
ِ
قدرت ایاالت متحده فروبپاشد ،یا دست از حامیت از آنها
برنام ه ریخته است .گویا ارساییلیها فقط یک چیز را میدانند و آن اینکه اگر
بردارد ،اتفاقاتی خواهد افتاد .بیتردید آدمهایی هم در اتاقفکرها دارند که بارش فکری راه میاندازند و گزارشها و سناریوهایی هم تهیه
ِ
پشت اشغال مرزهای فلسطینی سال  ۶۷نهفته است ،هیچ
میکنند ،اما همۀ اینکارها از اساس ،برنامهریزیهای ثانویه است .نیرویی که
رنگ و بویی از اسرتاتژیهای بلندمدت ندارد؛ بل رصفاً حاصلِ تالقی منفعتهای کوتاهمدت سیاسی و اقتصادی است ».دیوید گریرب
انسانشناس فقید آمریکایی است که در سال  ۲۰۲۰درگذشت.
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«این بدترین و زجرآورترین کار دنیا است .تقریبا هرروز خودم را سرزنش میکنم».
شمیم فروتن

کوچـۀ تنـگ و دلگیری که رشوع ا ٓن نسـبتا امن
و انتهـای ا ٓن بـه دشـتی بـزرگ منتهـی میشـود؛ در
سـینۀ خـود ارسار زیـادی را جـا داده .قصههایـی
پنهان و دور از ذهنِ بسیاری از مردم این شهر.
ایـن کوچـه و دشـت پشـت رس آن کـه پـر از کثافـات
اسـت و معلـوم نیسـت صاحبـی دارد یـا نـه ،مطابـق
گفتههـای مـردم ،پناهگاهـی بـرای معتادیـن و
روسـپیان شـده اسـت.
میخواسـتم گزارشـی در ارتبـاط بـا
موضـوع روسـپیان تهیـه کنـم؛ در ابتـدا
کسـی حـارض بـه گفتگو نشـد امـا باالخره
بـا همکاری و تلاش یکی از دوسـتانم و با
اطمینـاندادن دربـارۀ حفظ هویـت زنانی
کـه گفتگـو میکننـد ،توانسـتم بـا دو نفـر
کـه ا ٓنجـا کار میکننـد ،ارتبـاط برقـرار
کنـم.
مرجـان (نـام مسـتعار) بیسـت سـاله بـا
چشمان درشـت و صـورت گندمگـون کـه
از دیدنـش حـس غربـت و انـدوه ،رساپای
وجـود آدمی را فرا میگیـرد ،از زندگیاش
میگویـد:
«مـن در کل خانـواده سـاملی نداشـتم.
مـادرم زنـی بیبندوبـار بـود و هیـچگاه
بـه حرفهـای پـدرم گـوش منیکـرد.
پـدرم مریـض بـود .مـادرم بعـد از فهمیدن
اینکـه دیگر از دسـت پدرم کاری سـاخته
نیسـت ،مـا را بـرای همیشـه تـرک کـرده و
بـه خـارج از کشـور رفـت .بعـد از رفتن مـادرم ،پدرم
بیشتر مریـض شـد و دیـری نگذشـت کـه از اثـر
مریضـی رسطـان بـه جهـان ابـدی پیوسـت.
مـن بـاردوش عمهام شـده بـودم و بـا رسزنشهای او
در سـن نوجوانـی بـرای بهدسـتآوردن پـول مجبـور
بـه این کار شـدم».
مرجان با غم و افرسدگی ادامه میدهد:
«خوابیـدن در بغـل مردانـی کـه انسـان را فقط برای
سواسـتفاده میخواهنـد کار ا ٓسـانی نیسـت .وقتـی
دختری از عشـق و محبـت واقعـی محـروم میشـود
و در بغـل مـردان بیشماری تنـش را بـه فـروش
میرسـاند .ایـن بدتریـن و زجرا ٓورتریـن کار دنیـا
اسـت کـه مـن تقریبـا هـر روز ایـن زجرهـا را تجربـه
میکنـم و هـرروز خـودم را رسزنـش میکنـم».
او درباره مکانهای روسپیگری نیز میگوید:
«ایـن مکانهـا مشـخص در یک جا باقـی منیماند.
قبلا مـادر والیـت غزنـی بودیـم و در ا ٓنجـا نیـز زنان
و مـردان زیـادی در رفتوا ٓمـد بودنـد؛ امـا وقتـی

فریبا بیات ،استاد
دانشگاه و مشاور خانواده
درباره این موضوع میگوید:
«روسپیها ،زنانی هستند که
به خاطر بهدستآوردن پول،
در کاری که نه از آن لذت
میبرند و نه اختیاری دارند،
برای ارضای میل جنسی
مردان ،به آنها تسلیم شده
و از این طریق امرار معاش
میکنند».
همسـایهها از ایـن کارهـا بـا خبر شـدند و حـارض
نشـدند خانهیـی را بـرای مـا کرایـه بدهند ،بـه کابل
ا ٓمدیم.
در سـاختامن فعلـی کـه مـا قـرار داریـم دارای
چندیـن اتـاق مخروبـه و چندیـن نگهبـان اسـت کـه
دختران و زنـان زیـادی بـرای بهدسـتا ٓوردن پـول
در ایـن مـکان میا ٓینـد و هـر کسـی نظـر بـه سـن و

سـال و نظـر به شـکل ظاهـری خـود دارای نرخهای
متفاوتـی هسـت.
مثلا :دختران جـوان و قابـل تاییـد برای مـردان ،از
پنـج هـزار رشوع تا دو هـزار افغانـی و خانمهایی که
تقریبـا میـان سـال هسـتند از یکهـزار تـا پنجصـد
افغانـی و حتـی پیرزنهایـی هسـتند کـه در کنـار
گدایـی بـرای بهدسـتا ٓوردن دوصـد افغانـی حـارض
به ایـن کار هسـتند».

انتقامجویـی از جنـس مخالـف کـه از طـرف وی
نادیـده گرفتـه شـده و احسـاس میکنـد بـا ایـن
کار صدمـه بـه جنسمخالـف خـود وارد میکننـد،
بـر عکـس ،خودشـان را ا ٓسـیبپذیرکرده و در یـک
منجلاب پـر از تباهـی باقـی ماندهانـد».
اسـتاد بیـات کـه علـل گرایـش مـردان بـه زنـان
روسـپی را نداشتن رضایت زناشـویی ،ازدواجنکردن
و فشـارهای جنسـی ،سـختبودن ازدواج ،در

خانـم میانسـال دیگری بهنـام نرگس(ناممسـتعار)
کـه خـودش را با چـادری پوشـانیده بود و نتوانسـتم
صورتـش را درسـت ببینـم ،بـر علاوه رفتوا ٓمـد در
ایـن مـکان ،در خانـۀ خـودش نیـز روسـپیگری
میکنـد .او دربـاره زندگـیاش میگویـد:
«من چهار فرزند دارم و این کار را زمانی که شـوهرم
از لحـاظ فزیکـی معیوب شـد و بـا تالشهای زیادی
نتوانسـتم ،راه درآمـد درسـتی پیـدا کنـم ،رشوع
کردم.
در اول کار دشـواری بـه نظـر میرسـید و مشتری
چندانـی نداشـتم؛ امـا بعـد از شـناخت ،بـه تعـداد
مشتریانم افـزوده شـد و فعلا مشتریانم بـه حـدی
اسـت کـه گاهـی رسـیدگی بـه ا ٓنهـا برایـم مشـکل
میشـود».
نرگـس کـه از ایـن راه صاحـب پـول هنگفتـی شـده
و بیشتر از نیـاز پولـی ،بـه ایـن کار نیاز روحـی پیدا
کـرده ،دربـارۀ مشتریانش میگویـد« :بیشترین
مشتریانم را پسران جـوان و مردان پولدار تشـکیل
میدهنـد».
طبـق تحقیقـات انجـام شـده بیشتریـن درصـد از
متقاضیـان را در ایـن ارتبـاط ،مردان مجـرد و مابقی
ا ٓنهـا را مـردان متاهـل تشـکیل میدهنـد.
فریبـا بیـات ،اسـتاد دانشـگاه و مشـاور خانـواده
دربـاره ایـن موضـوع میگویـد« :روسـپیها ،زنانـی
هسـتند کـه بـه خاطر بهدسـتآوردن پـول ،در کاری
کـه نـه از آن لـذت میبرنـد و نـه اختیـاری دارنـد،
بـرای ارضـای میـل جنسـی مـردان ،به آنها تسـلیم
شـده و از ایـن طریـق امـرار معـاش میکننـد».
اسـتاد بیـات دربـارۀ علتهـای ایـن معضـل
اجتامعـی میگویـد:
«روسـپیگری بـا سـایر ا ٓسـیبهای اجتامعـی مثـل
جـرم ،جنایـت ،اعتیـاد ،الکـول و مـواد مخـدر بـه
همـراه اسـت و یکـی از اساسـیترین علتهـای ا ٓن
را فقـر ،بیـکاری ،مهاجـرت ،خانوادههـای مریـض،
بیسـوادی و همچنـان یـک تعـداد محـدود از
قشر ا ٓنـان را تنوعطلبـان تشـکیل میدهـد کـه
میخواهـد سـکس را بـا افـراد مختلفـی تجربـه کند
و بـر علاوه مشـکالت ذکر شـده یـک تعـداد محدود
دیگـر از روسـپیان را دختران جوانـی نیـز تشـکیل
میدهـد کـه معمـوال از طـرف خانوادۀشـان نادیـده
گرفتـه شـدهاند .از رشوع خیلـی ابتدایـی؛ امـا
باالخـره منجـر بـه اعتیادشـان شـده اسـت و حتـی
در ایـن ارتبـاط دخرتانـی هـم داریـم کـه بـه خاطـر

دسـترسنبودن رشیـک عاطفـی ،دوری از همرس و
تنوعطلبـی میدانـد در ایـن ارتبـاط میگویـد:

در ساختامن فعلی که ما
قرار داریم دارای چندین اتاق
مخروبه و چندین نگهبان
است که دخرتان و زنان
دستآوردن

زیادی برای به
یآیند و
پول در این مکان م 
هر کسی نظر به سن و سال و
نظر به شکل ظاهری خود
دارای نرخهای متفاوتی
هست.
«در حقیقـت رابطـه میـان روسـپی و مشتری ،نوعی
تحقیـر متقابـل اسـت و زنهـای روسـپی بـه درجات
مختلفی دارای اختالالت شـخصیتی هسـتند و این
زنـان در بسـیاری از مـوارد قـوای هوشـی پایینتر از
حـد معمـول را دارا میباشـند».
وقتـی در مرجـع قانونی این موضـوع را مطرح کردم،
ا ٓنهـا در ارتبـاط به این موضـوع چنین گفتند:
«بـا ا ٓنکـه هیـچ جامعهیـی خالـی از جـرم و جنایـت
نیسـت ،روسـپیگري هـم در کنـار دیگـر جنایـات
یـک عملـی زشـت و ناپسـندی اسـت کـه خلاف
جامعـۀ اسلامی و خلاف قانـون اساسـی بـوده و
در کـود جـزای افغانسـتان جـرم پنداشـته میشـود
و کسـانیکه ایـن عمـل زشـت را مرتکـب میشـوند،
هیچگاهـی از طرف قانون نادیده گرفته منیشـوند؛
زیـرا هـر منطقـه از خود وکیل گذر دارد و با شـکایت
اهالـی منطقـه و وکیـل گـذر از طـرف حـوزۀ مربوطه
اقدامـات جـدی صـورت گرفتـه و ا ٓنهـا در اتبـاط بـه
ایـن جنایـات پیگـرد قانونـی میشـوند».
امـا بـه بـاور اسـتاد بیـات ایـن طبقـه بایـد تحت یک
ا ٓسیبشناسـی جـدی قرار گرفته و بـا پذیرفنت آنها
در جامعـه و بـا درک مشکالتشـان نـه بـه عنـوان
مجـرم؛ بـل بـه حیث یـک بیمار روانی تحـت تداوی
جسـمی و روحـی قـرار بگیرند و حقوق انسانیشـان
برآورده شـود.

روز جهانی عدالت
اجتماعی
زهرا یزدانشناس ،کارشناس ارشد حقوق بشر
در تقویـم سـازمان مل لمتحد ،روز بیسـتم فبروری ،به عنوان
روز جهانـی عدالـت اجتامعی نامگذاری شـده اسـت .کشـورها و
نهادهـای مدنـی بـا گرام یداشـت از ایـن روز ،بـه رضورت ارتقـای
عدالـت اجتامعـی در رسارس جهـان ،توجه نشـان م یدهند .این
توجـه ویـژه ،شـامل تلاش بـرای مقابلـه بـا مسـایلی ماننـد فقر،
محرومیـت ،نابرابـری جنسـیتی ،نقـض حقـوق بشر و بیـکاری
است.
توسـعه و صلـح بـا عدالـت و امنیـت رابطـۀ تنگاتنـگ و دوسـویه
دارنـد .توسـعۀ اجتامعـی و عدالـت اجتامعـی ،برای دسـتیابی
بـه صلـح و حفـظ امنیـت در کشـورها رضوری اسـت و از سـویی
دیگـر ،توسـعه و عدالـت اجتامعـی در غیـاب صلـح و امنیـت،
یـا در رشایـط عـدم احترام بـه کلیـۀ حقـوق بشر و آزادیهـای
اساسـی ،بـه درسـتی برقـرار نخواهـد شـد.
برگـزاری روز جهانـی عدالـت اجتامعـی مـردم را ترغیـب م یکند
بـه ای نکـه مشـاهده کنـد کـه چگونـه عدالـت اجتامعـی بـر
ریشـهک نکردن فقـر تاثیـر م یگـذارد و ارزش و اهمیـت ارتقـای
روابـط عادالنـه و منصفانـه بیـن فـرد و جامعـه را درک کننـد.
ه مچنیـن استراتژیهای توسـعۀ پایـدار ملـی ،از جملـه
برنام ههـای کاهـش فقـر ،بـه عنـوان بخشـی از تالشهـا بـرای
دسـتیابی بـه اهـداف توسـعۀ هـزاره ،در ایـن روز بـه طـور ویـژه
بررسـی م یشـوند.
ماموریـت جهانـی سـازمان مل لمتحـد ،گسترش احترام بـه
کرامـت انسـانی ،ارتقـای توسـعۀ پایـدار و پ یگیـری عدالـت
اجتامعـی بـرای همـه اسـت .در راسـتای انجـام ایـن ماموریـت
و بـه دنبـال اجالسهـای جهانـی در زمینـۀ عدالـت اجتامعـی،
کشـورها متعهـد شـدند كه مقابله بـا فقر و تالش برای اشـتغال
كامـل ،ایجـاد و تـداوم جوامـع پایـدار ،ایمـن و عادالنـه را در راس
اهـداف خـود قـرار دهند .آنهـا ه مچنین بـه لزوم قـراردادن مردم
در مرکـز برنام ههـای توسـعۀ پایـدار توجـه دارنـد.
در روز جهانـی عدالـت اجتامعـی ،معمـوال کمپای نهـای
رسـان هیی بـرای آگاهـی از نیاز بـه عدالت اجتامعـی بهرت ،هم در
داخـل کشـورها و هـم در بیـن مل تهـا برگـزار م یشـود .ارتقـای
حقـوق بشر ،از بی نبـردن موانـع اجتامعـی بـر اسـاس نـژاد،
جنسـیت یـا مذهـب و ایسـتادگی بـرای حقـوق کارگـران ،زنـان،
مهاجـران ،معلـوالن و سـالخوردگان از موضوعـات مـورد توجـه
در ایـن روز اسـت.
ایـن روز ه مچنیـن یک یـادآوری تعهد برای ارتقای سیسـت مهای
اقتصـادی ملـی و جهانـی و اشـتغال مولـد و کار مناسـب بـرای
همـه ،از جملـه بـرای زنـان و جوانـان اسـت .هـر سـاله ،سـازمان
ملـل موضوعـی را بـرای ایـن روز تعییـن م یکنـد کـه بـا توجـه
بـه رشایـط روز ،نیـاز اسـت بـه طـور ویـژه بـه آن پرداختـه شـود و
اقدامـات الزم جهـت سـوق جامع ههـای ملی و جهانی به سـمت
عدالـت اجتامعـی برنام هریـزی و اجـرا گـردد .موضـوع امسـال
«فراخوانـی بـرای عدالـت اجتامعـی در اقتصاد دیجیتل» اسـت.
اقتصـاد دیجیتـل دنیای کار را متحول کرده اسـت .فرص تهای
جدیـدی بـرای تجـارت ،رسمای هگـذاری و کار و اشـتغال فراهـم
شـده اسـت کـه تـا چنـد دهـه پیـش ،هیـچ تصـوری از آن
وجـود نداشـت .از اوایـل سـال ،2020پیامـد هم هگیـری کرونـا و
مراقب تهـای خـاص بهداشـتی آن ،به طور گستردهیی منجر به
ایجـاد ترتیبـات کاری از راه دور شـده و امـکان ادامۀ فعالی تهای
تجـاری بسـیاری را در رشایـط قرنطینـه و دوریگزینی اجتامعی
فراهـم کـرده اسـت .ایـن رشایـط جدیـد ،ضمـن رشـد و تاثیـر
اقتصـاد دیجیتـل ،هشـداری اسـت کـه اعلام م یکنـد ،در کنـار
اثـرات مثبـت این نوع تجارت ،الزم اسـت ب هپیامدهـای منفی آن
هـم توجـه شـود .از جملـه ای نکـه ایـن بحران شـگاف رو ب هرشـد
دیجیتـل را در داخـل کشـورها و ه مچینـن بیـن کشـورهای
توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه تشـدید کـرده اسـت .امکاناتـی
نظیـر در دسترسبودن ،قیمت مناسـب و اسـتفاده از تکنالوژی
انتقـال اطالعات ،این شـکاف و نابرابریهای موجـود را عمی قتر
کرده اسـت.
سـازمان ملـل بـا انتخـاب این موضـوع بـرای روز جهانـی عدالت
اجتامعـی بـه دنبـال ایـن هـدف اسـت کـه کشـورها هـر چـه
رسی عتـر ،اقدامـات الزم بـرای غلبـه بـر شـگاف دیجیتـل را رشوع
کننـد و ضمـن حامیـت از فراهـمآوردن فرص تهـای مناسـب و
نویـن تجـارت و اشـتغال ،قدمهایی در جهـت و حامیت از حقوق
کار در عصر مـدرن فناوریهـای دیجیتـل بردارند .ایـن اقدامات
بایـد بر اسـاس اصول عدالت ،دموکراسـی ،مشـارکت ،شـفافیت،
پاسـخگویی باشـند تـا منجـر بـه مدیریت صحیـح چالش جدید
تجـارت و عدالت شـوند.
از جملـه مسـایلی کـه بایـد در زم-ینـه تجـارت دیجیتـل بـه آن
پرداختـه شـود مـوارد قانونـی حاکم بر این طیف وسـیع شـغلی
اسـت .گرچـه اکنـون هـم ،کشـورها و جامعـۀ جهانـی ،قواعـدی
در ایـن زمینـه پی شبینـی کـرده و اجـرا م یکننـد ولـی هنـوز
نیـاز گسترده ،رضوری و رسیعـی بـرای ایجـاد قواعـد همسـان
و الزماالجـرا وجـود دارد .بـرای کشـورهایی مثـل افغانسـتان کـه
زندگـی و کسـب و کار آنالیـن ،نوپـا و تـازه وارد اسـت؛ الزم اسـت
کـه حقوقدانـان و سیسـتم قانونـی و اجرایـی ،بـه فکـر تدویـن
مجموعـه قوانیـن کارآمـد بـرای ایـن نـوع از کسـب و کار باشـند
کـه در عیـن حامیـت از فرص تهـای شـغلی نـو در این فضـا ،راه
را بـرای سواسـتفاده و قانونگریـزی در آن ببندنـد.

دانـش و تکـنالوژی

تحلیلگربلومبرگ:آیمک ۲۰۲۱باوجودطراحیجدیدفاقدیکقابلیتکلیدیاست

دانشمندان راسوی پاسیاه در معرض
خطر را شبیهسازی کردند
گونـ ه در معـرض خطـر انقراض راسـوی پاسـیاه با موفقیـت در ایاالت
متحده شبیهسازی شد.
پژوهشـگران در ایـاالت متحـده بـا اسـتفاده از سـلولهایی کـه بیـش از
سـه دهـه پیـش منجمد شـده بـود ،گونهیـی راسـوی بهشـدت در معرض
خطـر انقـراض را شبیهسـازی کردنـد .راسـوی حاصـل از شبیهسـازی که
«الیزابـت آن» نـام گرفته ،گونهیی از راسـوی پاسـیاه ،یکی از پسـتانداران
آمریـکای شمالی اسـت که بهشـدت در معرض خطـر انقراض قـرار دارد.
براسـاس بیانیـ ه سـازمان خدمـات شـیالت و حیاتوحش ایـاالت متحده
( )USFWSکـه در شبیهسـازی مشـارکت داشـت ،الیزابـت آن کـه در ۱۰
دسـمرب  ۲۰۲۰متولـد شـد ،بـا اسـتفاده از سـلولهای ویلا (راسـوی
پاسـیاه وحشـی کـه در سـال  ۱۹۸۸مـرد و سـلولهای او بـرای نگهداری
منجمـد شـد) ،ایجاد شـد .براسـاس این بیانیـه ،اولینبار اسـت که گونه
در معـرض خطـری در ایـاالت متحـده شبیهسـازی میشـود.
ریـان فلان ،مدیر اجرایی سـازمان حفاظت از محیط زیسـت & Revive
 Restoreکـه در ایـن شبیهسـازی دخیـل بـود ،میگویـد« :ایـن تعهـدی
بـرای دیـدن بقـای ایـن گونه بـود که موجـب تولـد موفقیتآمیـز الیزابت
آن شـد .ایـن راسـو یـک پیـروزی بـرای تنـوع زیسـتی و نجـات جنتیکـی
بهشمار مـیرود».

زمانی تصور میشـد راسـوهای پاسـیاه منقرض شـدهاند؛ اما دانشمندان
در سـال  ۱۹۸۱جمعیـت کوچکـی از آنهـا را پیـدا کردنـد کـه بـه
متخصصـان حفاظـت از محیـط زیسـت ایـن امـکان را داد تـا برنامههای
تولیـد مثـل در اسـارت را بـرای ایـن گونـه اجـرا کننـد .بـ ه گفت ه سـازمان
 ،Revive & Restoreحـدود  ۲۵۰تـا  ۳۵۰راسـو در اسـارت و ۳۰۰
راسـوی دیگـر در مکانهـای آزادسـازی مجـدد ایـن جانـوران در حیـات
وحـش زندگـی میکننـد.
تنـوع جنتیکـی محـدود این گونـه ،بازیابـی آن را با مشـکل روبـهرو کرده
و موجـب شـده اسـت ایـن موجـودات دربرابـر اختلاالت سلامتی و
عفونتهـای خـاص آسـیبپذیر باشـند .از آنجـا کـه ویلا یکـی از هفـت
بنیانگـذار جمعیـت راسـوها نبـود ،ژنهـای او (کـه اکنـون الیزابـت آن
حامـل آنهـا اسـت) میتوانـد موجـب افزایـش تنـوع ژنتیکـی جمعیـت
شـود .پـروژه شبیهسـازی راسـوی پاسـیاه در سـال  ۲۰۱۳آغـاز شـد و
نتیجـهی همـکاری مراکـز مختلفـی بـود.
تاکنـون چندیـن حیـوان در معرض خطر دیگـر مناطق دنیا شبیهسـازی
شـدهاند؛ از جملـه گاو وحشـی در سـال  ،۲۰۰۱بـز وحشـی در سـال
ت وحشـی در سـال .۲۰۱۲
 ۲۰۰۹و کایـو 

استفاده از دکمههای هولوگرامی در
تشنابهای عمومی جاپان بدون نیاز به
لمس کردن
تشـنابهای عمومـی در جاپـان به جای دکمههای ملسـی از دکمههای
هولوگرامـی اسـتفاده خواهنـد کرد تا بتـوان در زمان شـیوع ویروس کرونا
از انتقـال ایـن ویـروس جلوگیـری کننـد .در حـال حـارض در ایـن کشـور
تشـنابهای عمومـی تجهیزات مختلفی را مورد اسـتفاده قـرار میدهند

بـه طـوری کـه اسـتفاده از این تکنالوژیها بـرای مردم این کشـور به یک
امر عادی تبدیل شـده اسـت.
یک رشکت جاپانی به نـام  Murakaim Corporationتکنالوژی خاصی
برای اسـتفاده در تشـنابهای عمومی ابداع کرده اسـت .در زمان رشوع
ویـروس کرونـا ملس دکمههـا در این رسویسها بسـیار خطرناک اسـت.
ایـن رشکـت سـعی کرده تـا با سـاخت دکمههـای هولوگرامی کـه در هوا
شـناور هسـتند بدون ملس بتوان درخواسـت مورد نظر را انجام داد.
ایـن تکنالـوژی عالوه بر تشـنابهای عمومـی میتواند در دسـتگاههای
 ،ATMآسانسـورها و مکانهـای دیگـری کـه نیـاز بـه ملـس دکمه اسـت
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .ایـن رشکـت اعلام کـرده ایـن تکنالـوژی هـم
اکنـون تنهـا بـه صـورت یـک طـرح بـوده و قـرار اسـت بـه زودی محصول
نهایـی آن نیـز تولید شـود .تولید انبـوه دکمههای هولوگرامی نیز توسـط
ایـن رشکـت از سـال  ۲۰۲۲آغـاز میشـود.
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پیشتر شـایعه شـده بـود کـه مـدل  ۲۰۲۱آیمـک بـه فیس آیـدی مجهز خواهد شـد .فیـس آیـدی در حال حـارض فقـط در آیفونهـا و آیپد پرو
ال در آینده به مکها نیز اضافه
در دسترس اسـت ،اما سـال گذشـته میالدی بررسـی کدهای نسـخه بتای  macOS Big Surنشـان داد که احتام ً
خواهـد شـد .حـال «مـارک گورمـن» ،تحلیلگـر بلومبرگ ،میگوید فیـس آیدی به مدلهـای  ۲۰۲۱آیمک جدید مجهز به چیپسـت اپل سـیلیکون
اضافـه منیشـود .بـه گفتـه گورمـن ،اپـل نسـخهیی از فنـاوری فیـس آیدی را برای مکها توسـعه داده اسـت .اپل پیشتر میخواسـته این فنـاوری را
بـه مدلهـای امسـال آی مـک اضافـه کنـد ،امـا پـس از تغییراتـی کـه در برنامههـا بوجـود آمـده ،ایـن قابلیت بـه آی مکهای امسـال ،کـه پیشبینی
میشود در سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۱معرفی شوند ،اضافه نخواهد شد.
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ویروس کرونا قرار است تا ابد با ما بماند!

گردآوردنده :نجمه رسا
گسترش انـواع جهشیافتـه ویـروس کرونـا بـه ایـن
معناسـت کـه کوویـد ۱۹احتماال بـرای همیشـه در
میـان مـا خواهد بـود .مردم بـرای مبارزه بـا جهشهای
جدیـد بـه طـور دایـم بـه دوزهـای یـادآور نیـاز دارنـد؛
امـا متخصصـان هشـدار میدهنـد کـه واکسیناسـیون
همـه مـردم دنیـا به طـور سـاالنه غیرممکن اسـت ،پس
گسترش ویـروس ادامـه خواهـد داشـت.
در حالـی بـه دومیـن سـال همهگیـری نزدیـک
میشـویم کـه ویـروس کرونـا بـه دشـمنی رسسـختتر
از همیشـه جهـش پیـدا کـرده .تعـدادی از جهشهـا
کـه دانشـمندان در شـیوعهای رسیـع اخیـر کشـف
کردهانـد بـه طـرز قابـل توجهـی نگرانکننـده هسـتند.
روشـنتر بگوییـم ،هیچکـس منیدانـد مرحلـه بعـدی
همهگیـری چگونـه خواهـد بـود .آیا یک گونـه خطرناک
در آینـده بـدون ایـن کـه شناسـایی شـود گوشـهیی
در کمیـن اسـت؟ واکسـینها در بلندمـدت چقـدر
کارایـی دارنـد؟ و ایـن کـه باالخـره چـه وقـت میتوانیم
دربـاره بازگشـت بـه مکتبهـا و ادارههـا یـا دیـدار بـا
خویشـاوندان مسـنتر فکـر کنیـم؟ برخـی از بهرتیـن
متخصصـان بیامریهـای واگیـردار متایلـی بـه اظهـار
نظـر ندارنـد.
چیـزی کـه بیشتر از همـه میتوانیـم بـه آن امیـد
داشـته باشـیم ایـن اسـت کـه ویـروس بـه یـک بیامری
خفیـف مشـابه آنفوالنـزا تبدیـل شـود ،نـه یـک تهدیـد
مرگبارتـر و بلندمـدت .برخـی از مهمتریـن سـوالهای
بیپاسـخ بـه ایـن وابسـته هسـتند که چـه بـر رس انواع
جهشیافتـه بعـدی میآیـد و واکسیناسـیون و ایمنـی
همپـای آنهـا پیـش خواهـد رفـت یـا خیـر؟
چهـار نـوع ویـروس کرونـای انسـانی دیگـر از قبـل بـه
صـورت اندمیـک در بیـن مـردم وجـود داشـت ،یعنـی
ایـن ویروسهـا بـه طور مداوم در حال شـیوع هسـتند،
امـا بـه سـطح پندمیـک منیرسـند .در اغلـب مـوارد
ایـن ویروسهـا فقـط باعـث نشـانههایی خفیف شـبیه
رسماخوردگیهـای معمولـی میشـوند.
داکتر «بکـی اسـمیت» ،متخصـص بیامریهـای
واگیـردار در موسسـه صحی دوک میگویـد« :میتوان
بـا اطمینـان گفـت کـه ایـن ویـروس را بـه طـور کامـل
ریشـهکن نخواهیـم کـرد .بسـیاری از مـردم در دنیـا
بـه آن مبتلا شـدهاند .همچنیـن ویروس بسـیار سـاده
گسترش پیـدا میکنـد».
ویـروس همچنیـن زونوتیـک اسـت ،بـه ایـن معنـا کـه
میتوانـد بین انسـانها و حیوانات منتقل شـود .حتی
اگـر بتوانیـم  2-SARS-CoVرا در انسـانها ریشـهکن
کنیـم ،حیوانـات دوباره به سـادگی یک بیامری مشـابه
بـه مـردم منتقـل خواهند کرد؛ شـاید حتـی یک جهش
مرگبارتـر آن را .تـا بـه امروز ،آبلـه تنها بیماری واگیردار
اسـت کـه در انسـانها ریشـهکن شـده .ایـن ویـروس
هیـچ مخـزن حیوانـی نـدارد ،پـس بـرای زنـده مانـدن
بایـد از انسـان بـه انسـان منتقل شـود.
یـک تحقیـق تـازه اظهـار میکنـد کـه 2-SARS-CoV
بـه احتمال زیـاد بیـن  ۵تـا ۱۰سـال بـه یـک اندمیـک
تبدیـل میشـود ،چیـزی شـبیه بـه یـک رسماخوردگـی
معمولـی کـه مـردم در کودکـی بـه آن مبتلا میشـوند.
ایـن سـناریو بـه ایـن نظریه متکی اسـت که مـوارد ابتال
خفیـف باقـی خواهنـد مانـد .اگـر جهشهـای تـازه
ویـروس را در کـودکان کشـندهتر کننـد ،احتماال نیـاز
بـه واکسـین کرونـا بـرای کـودکان خواهـد بـود ،مشـابه
واکسـین فلـج اطفـال یـا رسخـک.
بـا ایـن حال ،متخصص برجسـته بیامریهـای واگیردار
«مایـک استرهلم» میگویـد تقریبـا غیرممکـن خواهـد
بـود کـه هر سـال واکسـینی برای کرونـا بسـازیم که در
دسترس همـه مـردم دنیا باشـد .استرهلم که ریاسـت
مرکـز پژوهـش و سیاسـتهای بیامریهـای واگیـردار
در دانشـگاه مینهسـوتا را بـر عهـده دارد میگویـد:
«ویـروس همیشـه با مـا خواهد بـود .این چیزی نیسـت
کـه بتوانیـم بـه طـور کامـل در انسـانها ریشـهکن
کنیم».
وقتـی اولیـن واکسـینها از رشکتهـای فایـزر و مدرنـا
بـرای اسـتفاده اضطـراری تاییـد شـدند ،واقعـا امیـدی
وجـود داشـت کـه بتواننـد پندمیـک را متوقـف کننـد.
واکسـینها بیـش از ۹۰درصـد موثـر بودنـد -یـک
دسـتاورد شـگفتانگیز -و محافظـت فوقالعادهیـی در
برابـر نشـانههای خفیـف ،متعـادل و شـدید بـه وجـود
میآوردنـد .حـاال هـدف واکسـینها متواضعانهتـر
شـده :رصف جلوگیـری از بدتریـن نتایـج ،جلوگیـری از
مـرگ و بستری در شـفاخانه.
«دبـورا فولـر» ،میکروبشـناس و پژوهشـگر واکسـین
در دانشـگاه واشـنگنت ،میگویـد« :صحبتهـا از «مـا
بـه ایمنـی گلهیـی خواهیـم رسـید» بـه «قـرار اسـت
ابـزاری داشـته باشـیم کـه مـا را بـه رشایـط معمولـی
برمیگردانـد ،البتـه از ایـن نقطهنظـر کـه شـفاخانهها
باالتـر از ظرفیـت خـود بیمار نداشـته باشـند» تغییـر
کرد هانـد».

بـا ایـن حـال ،طبـق گفتـه «برایـان وارد» ،مدیـر طبـی
رشکـت تولیدکننـده واکسـین مدیکاگـو ،حتـی اگـر
واکسـینها در برابـر برخـی از سـویههای جدید ویروس
کرونـا بـه خوبـی قبـل عمـل نکننـد ،ایـن «بـه ایـن معنا
نیسـت که واکسـینها بـه درد منیخورند ».واکسـینها
همچنـان بهرتین سلاح برشیـت در برابر ویـروس کرونا
خواهنـد بـود و همیـن حـاال هـم بـهروز رسـانی آنهـا
رشوع شـده تـا یک قـدم جلوتر از ویـروس باقی مبانند.
در مجمـوع ،بـه نظـر میرسـد بسـیاری از افـراد
آسـیبپذیر در کشـورهای ثرومتنـد حداقـل یـک دوز
یـاداور دریافـت کننـد .رشکتهـای تولیدکننـده هنـوز
اعلام نکردهانـد دوزهـای یـادآور چـه زمانـی آمـاده
خواهنـد بـود .تحلیلگـر بایوتکنالـوژی  SVBلیرینـک،
جافـری پُـرژ میگویـد که به عقیـدهاش دوزهـای یادآور
از اواخـر بهـار یـا اوایـل تابسـتان تزریـق خواهنـد شـد.
کار روی نسـل بعـدی واکسـینها در دههـا رشکـت
دواسـازی آغـاز شـده اسـت .هـدف برخـی از آنهـا
خنثاکـردن چندیـن نـوع ویـروس کرونا با یک واکسـین
اسـت ،در حالـی کـه بقیـ ه پروژههـا آغـاز بـه توسـعه
واکسـینی کردهانـد کـه همزمـان در برابـر انفوالنـزا و
کوویـد ۱۹ایمنـی ایجـاد میکننـد.

ایـن احتمال وجـود دارد کـه انـواع قویتـر و واگیردارتر
ویـروس جـای انـواع قدیمیتـر آن را بگیرند ،کـه در این
صـورت مبـارزه بـا پندمیـک دشـوارتر خواهـد شـد؛ امـا
پیشبینـی ایـن کـه ویـروس در آینـده دسـتخوش چـه
تغییراتـی میشـود ،یـا ایـن کـه ایـن تغییـرات بـرای مـا
چه معنایی خواهند داشـت ،غیرممکن اسـت .گذشـته
از هـر چیـز همـه جهشهـا ویـروس را خطرناکتـر
منیکننـد.
طبـق گفتـه داکتر «کـودی مایسنر» متخصـص
ویروسهـای تنفسـی در مرکـز طبـی تافتـس« :شـاید
ویـروس تغییـر کنـد و کمرت واگیردار شـود .شـاید باعث
بیامریهایـی شـود کـه شـدت کمتری دارنـد ،چـون
یـک ویـروس منیخواهـد میزبانـش را بکشـد».
یـک احتمال دیگـر ایـن اسـت کـه نـوع فعلـی ویـروس
تـا حـد نهایـی خـود مشکلسـاز اسـت .بعضـی از
ویروسشناسـان بـاور دارنـد کـه ویـروس ،وقتـی صدها
میلیـون نفـر را مبتلا کـرده ،بـه باالترین حد سـازگاری
خـود رسـیده ،یعنی بیشتر از ایـن تکامل پیـدا نخواهد
کرد.
یـک چیـز قطعی باقـی میمانـد :بهرتین دفـاع در برابر
انـواع جدیـد توقـف انتقـال انسـان بـه انسـان اسـت.
واکسیناسـیون گستردهتر میتوانـد در ایـن راه مـا را
کمـک کنـد .اگـر متـام دنیـا را واکسیناسـیون نکنیـم،
افـرادی کـه واکسـین نزدهانـد به انتقـال ویـروس ادامه
میدهنـد و ویـروس نیـز بـه نوبـه خـود بـه تغییـر ادامـه
میدهـد.
سـواالت دشـوار دیگـری در ارتبـاط بـا دفـاع طبیعـی
بـدن در برابـر ویروس کرونا وجود دارد .پژوهشـگران در
حـال مطالعهانـد که ایـن ایمنی چه مـدت دوام خواهد
داشـت؟ و ایـن کـه آیـا افـرادی کـه یـک بـار بـه ویروس
مبتلا شـدهاند در برابـر انـواع جدیـد آن آسـیبپذیر
هسـتند یـا خیر؟
پژوهشـگران دریافتهانـد کـه آنتیبادیهـای ویـروس
کرونـا -پروتینهایـی کـه بـدن را در برابـر بیامریهـای
بعـدی حفاظـت میکننـد -بعـد از چنـد مـاه از بیـن
میرونـد .الیههـای دیگـر ایمنی میتوانند بیشتر دوام
داشـته باشـند و مـردم را از سـویههای آینـده حفاظـت
کنند .
دو نـوع گلبـول سـفید کـه بـا نـام سـلولهای  Tو

سـلولهای  Bشـناخته میشـوند نیـز مهاجمان
خارجـی را اغلـب بـرای مدتـی بیـش از آنتیبادیهـا
بـه خاطـر میسـپارند .یـک تحقیق تـازه اظهـار میکند
کـه بیامرانـی کـه از ویـروس کرونـا بهبـود یافتـه بودنـد
بـرای حداقـل هشـت مـاه ایمنـی سـلول  Tو سـلول
 Bقدرمتنـدی داشـتند .مطالعهیـی دربـاره بیماری
سـارس ،کـه بـا یـک ویـروس کرونـای مشـابه ایجـاد
میشـود ،نشـان میدهـد کـه بیماران بهبـود یافتـه
تـا ۱۷سـال بعـد از ابتالیشـان از محافظـت سـلول T
بهرهمنـد بودنـد.
پژوهشـگران ،بـر اسـاس رفتـار ویروسهـای کرونـای
انسـانی دیگـر ،انتظـار دارنـد ابتلا بـرای بـار دوم
خفیفتـر باشـد ،امـا فـردی کـه مجـدد مبتلا شـده
همچنـان میتوانـد ویـروس را انتقـال دهـد .انـواع
جدیـد ویـروس موضـوع را پیچیدهتـر میکننـد ،چـرا
کـه اکثر مطالعاتـی کـه دربـارۀ ایمنـی ویـروس کرونـا
انجـام شـدهاند ،سـویههایی مثـل  1.351.Bرا در
نظـر نگرفتهانـد .یـک مطالعـه جدیـد دریافتـه کـه ابتال
بـه  1.351.Bهامنقـدر در بیـن افـرادی کـه قبلا از
کوویـد ۱۹-بهبـود یافتهانـد شـایع بـوده کـه در بیـن
باقـی افـراد.

در بدتریـن سـناریوی ممکـن ،سیسـتم ایمنـی افـرادی
کـه کوویـد ۱۹داشـتهاند اصال قـادر به شناسـایی انواع
جدیـد نخواهـد بـود .بـرای منونـه یـک مطالعـه در مـاه
اکتوبـر در النسـت مـردی ۲۵سـاله را شناسـایی کـرده
بـود کـه در مـاه جـون بـرای بـار دوم و ایـن بـار بـه یـک
نـوع جدیـد ویـروس کرونـا مبتلا شـده بـود و عالیمـی
شـدیدتر از اولیـن بیامریـاش در اپریـل داشـت.
«جنی لوین» ،پژوهشـگر در دانشـگاه امـوری ،میگوید
کـه هنـوز فکـر میکنـد واکسـینهای پیشـتاز ویـروس
کرونـا در آینـده نیـز موجـب مقـداری حفاظـت خواهند
شد .
بـه علاوه ،داکتر اسـمیت میگویـد وقتـی بـه
ویروسهایـی همچـون واریسلا زوستر (ویـروس آبلـه
مرغـان) نـگاه میکنیم ،واکسـینها گاهـی اوقات بهرت
از ایمنـی طبیعـی عمـل میکننـد .بـه گفتـه او افرادی
کـه در کودکـی واکسـین آبلـه دریافـت میکننـد،
احتمال ابتالیشـان بـه زونـا در بزرگسـالی  ۲۰برابـر
کاهـش مییابـد.
ایـن احتمال وجـود دارد افرادی که در برابـر کووید۱۹
واکسـین میزننـد ،نسـبت بـه افـرادی کـه بـه آن مبتلا
شـدهاند از محافظـت بیشتری بهرهمنـد شـوند.
احتیاطهـای رضوری در برابـر کوویـد ۱۹هنـوز هـم
اهمیـت دارنـد ،احتماال حاال بیشتر از هر زمـان دیگر.
مـا دقیقـا منیدانیـم کـه انـواع جدیـد چـرا و چگونـه به
ایـن خوبـی شـیوع پیـدا میکننـد ،پـس اطمینـان از
ایـن کـه مـردم ماسـک میزننـد ،از هـم فاصلـه دارنـد و
دستهایشـان را میشـویند بـه اندازه همیشـه رضوری
اسـت .درمانهـای ویـروس -مخصوصـا در مراحل اولیه
و خفیـف -هنـوز قطعـی نیسـتند .ممکـن اسـت مسـاله
بـرای مـدت زیـادی بـه همیـن صـورت باقـی مبانـد .ما
هنـوز برای بسـیاری از ویروسهای دیگـر درمان خوبی
نداریـم ،بـرای مثـال فلـج اطفـال ،رسخـک ،اوریـون و
رسخچـه .در عـوض بـه واکسـینها تکیـه میکنیـم تـا
جلـوی آنهـا را بگیریـم.
مایسنر میگویـد« :ایـن ویـروس چیـزی اسـت کـه
یـاد خواهیـم گرفـت بـا آن زندگـی کنیـم ،درسـت مثـل
انفوالنـزا .چیـزی کـه واقعـا میخواهیـم از پـس آن بـر
بیاییـم توقـف بستری شـدنها و مرگهاسـت».
منبع :دیجیاتو

والی فاریاب :هر حرف بد عليه رسبازان نظام اسالمی ،وطن فروشی است

نقیبالله فایق ،والی فاریاب در واکنش بهگفتههای اخیر مولوی انصاری گفت که کههر حرف بد عليه رسبازان نظام اسالمی ،وطن فروشی است .او میگوید که منربجای خوبترين ،پاکترين ورشيفترين انسانهایجامعه است ،منرب را از
وجود سخنگوی گروههای هراسافکن پاک كنيد.
نرا پای صحبتهای مجيبی و داعشی سپری كنيد ،الله واكرب بگوييد و رخصتاش كنيد ».مجیبالرحامن انصاری روز جمعه (1حوت) حامیت از نظام کنونی را «گناه
آقای فایق خطاب به مردم گفته« :حيفتان نيست كه لحظات عبادتتا 
کبیره» خوانده است و از نیروهای امنیتی خواسته است که برای این نظام کار نکنند.
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امریکا از دیدگاه شی
درالیـۀ زیریـن تمـام ایـن انتخابهـای راهبـردی ،عقیـدۀ شـی نهفتـه اسـت.
عقیدهیـی کـه در اعالمیۀ رسـمی مقامات چینایـی و ادبیات حزب کمونیسـت چین
منعکـس شـد؛ اینکـه« ،امریـکا درحـال تجربهکـردن انحطـاط سـاختاری مـداوم و
برگشـتناپذیر میباشـد ».ایـن بـاور اکنـون در بخـش قابـل مالحظۀ حقایـق وجود
دارد .دولـت امریـکا جهت سـاختن اسـتراتژی ملی بـرای سـرمایهگذاری بلند مدت
زیربنـا ،تحصیلات و تحقیـق اساسـی علمـی و فـنآوری ،شکسـت خورد.
ادارۀ ترمـپ ،متحـدان امریـکا را متضـرر سـاخت ،آزادسـازی ()Liberalization
تجـاری را رهـا کـرد ،امریـکا را از رهبـری نظـم بینالمللی پسـاجنگ کنار کشـید و
ظرفیـت سیاسـی امریـکا را زمینگیـر سـاخت .حزب جمهوریخواه توسـط راسـت
افراطـی ربـوده شـد و قشـر سیاسـی امریـکا و حـوزه انتخابیـه عمیقا دوقطبی شـد.
بـرای هـر رییسجمهـور دشـوار خواهـد بود کـه حمایـت طوالنی مـدت از دوحزب
در مـورد چیـن را بهدسـت آورد.
بـه بـاور شـی بسـیار دور از امکان اسـت کـه واشـنگتن اعتبـار و اعتماد به نفسـش
را بـه عنـوان رهبـر منطقهیـی و جهانـی احیـا کنـد .او شـرط بندی میکنـدکه در
طـول دهـۀ بعـدی رهبـران دیگـر جهان ایـن دیـدگاه را شـریک خواهند سـاخت و
برایـن اسـاس تدریجـا توازن بـا امریـکا را در برابر چیـن تغییر میدهنـد و به دنبال
حفـظ منافعشـان در بیـن دو قـدرت حرکـت میکنند.
امـا چیـن در مـورد امـکان ضربـهزدن واشـنگتن بـه بجینـگ نگـران اسـت .در
سـالهای قبـل از آنکـه در نهایـت قدرت امریکا دچار فروپاشـی شـود ،نگرانی شـی
تنهـا درگیـری نظامی بالقوه نیسـت .امـا همچنان نگـران هرگونه جدایـی اقتصادی
سـریع و بنیـادی اسـت .برعلاوه ،تشـکیل دیپلوماتیـک حـزب کمونیسـت چیـن،
نگـران ایـن اسـت کـه اداره بایـدن آگاهـی دارد کـه امریـکا بـهزودی و بـه تنهایـی
قـادر بـه رقابـت با قـدرت چین نیسـت و باید ایتالف موثر کشـورهای سـرمایهداری
دموکراتیـک در سراسـر جهـان را بـا ایـن هدف تشـکیل دهد که به صـورت جمعی
در چیـن تـوازن ایجـاد کنند.
رهبـران حـزب کمونیسـت چیـن بـه صـورت خـاص از پیشـنهاد رییسجمهـور
بایـدن بـرای برگـزاری نشسـت نمایندگان دموکراسـیهای بـزرگ جهان بـه عنوان
اولیـن قـدم تـرس دارنـد ،در ایـن نشسـت سـوال ایـن اسـت کـه چـرا ،چیـن برای
بهدسـتآوردن توافقهـای جدیـد سـرمایهگذاری و تجـاری در آسـیا و اروپـا بـه
سـرعت عمـل کـرد ،قبـل از اینکـه دولـت جدیـد امریـکا روی کار آیـد.
بـا توجـه بـه ترکیـب خطـرات کوتاهمـدت و تواناییهـای بلندمـدت چیـن ،راهبـرد
کلـی سیاسـی شـی در برابـر ادارۀ بایـدن ایـن خواهـد بـود کـه تنشهای فـوری را
کاهـش دهـد ،روابـط دوجانبـه را بـه زودی باثباتسـازد هـر آن چیـزی ممکن که
بحرانهـای امنیتـی را جلوگیـری کنـد ،انجـام دهـد .در نهایـت ،چیـن بـه صـورت
کامـل بـه دنبـال بازگشـایی خطوط ارتباطی نظامی سـطح بـاال با واشـنگتن خواهد
بـود ،روابـط کـه در جریـان ادارۀ ترمـپ بـه صـورت گسـترده قطع گردیـده بود.
شـی بایـد بـه دنبـال برگـزاری یـک گفتگـوی منظم سیاسـی در سـطح باال باشـد،
هرچنـد کـه واشـنگتن بـرای بنیانگـذاری مجـدد گفتگـوی اقتصـادی و راهبـری
امریـکا و چیـن عالقمندی نشـان نخواهـد داد؛ گفتگویـی که به عنـوان کانال اصلی
بیـن دو کشـور تا زمان فروپاشـیاش درمیان جنـگ اقتصـادی  2019-2018بهکار
گرفتـه شـد .بجینـگ ممکـن اسـت در اولیـن اقـدام ،فعالیتهـای نظامـیاش را در
مناطقـی کـه ارتـش را بـه صورت مسـتقیم بـا نیروهـای امریکایـی مواجـه میکند،
تعدیـل نمایـد .مخصوصـا در دریـای جنوبـی چین و در اطـراف تایوان ،بـا این تصور
کـه ادارۀ بایـدن مالقـات سیاسـتمداران بلندپایه از تایپه را قطع کنـد .مالقاتهایی
کـه یـک ویژگـی مشـخص آخرین سـال دولت ترمپ شـد .بـرای بجینگ تمـام این
تغییـرات در تاکتیکهـا اسـت ،نه در اسـتراتژی.
بـا اینکـه شـی در تلاش برای کاهـش تنشهـا در کوتاه مدت اسـت ،مجبور اسـت
تصمیـم بگیـرد کـه آیا بایـد اسـتراتژی سـختگیرانهاش را در برابـر اسـترلیا ،کانادا
و هنـد کـه دوسـتان و متحدیـن امریـکا هسـتند ادامـه بدهـد؟ این یـک ترکیب از
سـردی سیاسـی و تهدیـد اقتصـادی ایجاد کرده اسـت.
شـی در انتظـار هـر عالمـت واضح از جانب واشـنگتن اسـت .ختم اقدامـات اجباری
در برابـر همـکاران امریـکا ،بخشـی از هزینـۀ استوارسـاختن روابط امریـکا و چین،
خواهـد بـود .اگـر چنیـن عالمتـی ارایـه نشـود (طوریکـه در ادارۀ رییسجمهـور
ترمـپ نشـد) ،تجـارت را طبـق معمـول ادامه خواهـد داد.
اکنـون ،شـی بـه دنبال این اسـت که همـراه بایـدن روی تغییر اقلیم کار کند .شـی
میدانـد کـه ایـن کار بـه خاطر آسـیبپذیری فزاینـدۀ این کشـور در برابـر حوادث
شـدید اقلیمـی ،بـه نفع چین اسـت .او همچنان آگاه اسـت اگر بجینگ با واشـنگتن
در مـورد تغییـر اقلیـم همـکاری کنـد ،بایدن فرصـت دارد کـه اعتبـار بینالمللی را
به دسـتآورد.
شـی میدانـد بـا توجـه بهاهمیت تعهـدات اقلیمـی ،بایـدن میخواهد قادر باشـد تا
شـخصا نشـان دهـد تعهـد وی بـا بجینـگ منجر بـه کاهش انتشـار کاربـن چینایی
میشـود؛ طوریکـه چیـن بـه آن مسـاله نـگاه میکنـد ،ایـن عوامـل بـرای شـی
یـک مقـدار توانایـی را در توافقـات کلـی بـا بایـدن میدهد .شـی امیدوار اسـت که

همـکاری گسـتردهتر درمـورد اقلیـم بـه صـورت عمومیتـر بـه باثباتسـازی روابط
امریـکا و چیـن کمـککند.
تعدیلات سیاسـی چیـن در امتداد این مسـیرها ،احتماال تاهنوز اسـتراتژیکی اسـت
تـا تاکتیکـی .ازسـال 2013که شـی بـه قدرت رسـید ،چین تـداوم اسـتراتژی قابل
مالحظهیـی در برابـر امریـکا دارد .شـی هـم چنـان بـاور دارد کـه تاریـخ بـه نفـع
اوسـت .او یـک رقیـب نیرومنـد اسـتراتژیک بـرای امریـکا اسـت ،طوریکـه قبل از
او مایـو بود.
(وضعیت) تحت مدیریت جدید
رهبـری دولـت چین ترجیح میداد که شـاهد انتخـاب دوباره ترمـپ را در انتخابات
ریاسـت جمهـوری سـال گذشـته باشـد .شـی ارزش اسـتراتژیک را در هـر عنصـر
سیاسـت خارجـی ترمـپ میدیـد .حـزب کمونیسـت چیـن جنـگ تجارتـی اداره
ترمـپ را اهانتکننـده میدانسـت ،اقدامـات ترمـپ برای اقتصـاد نگرانکننـده بود،
انتقـادات او از پیشـینۀ حقـوق بشـری چیـن توهینآمیز بـود و بیانیۀ رسـمی آن در
مـورد چیـن بـه عنـوان یـک «رقیـب اسـتراتژیک» جدی بـود .امـا اکثر تشـکیالت

سیاسـت خارجـی حـزب کمونیسـت چیـن ،تغییـر اخیـر در تمایـل امریـکا درمورد
چیـن را بـه صـورت سـاختاری یـک محصـول جانبـی اجتنابناپذیـر تغییـر تـوازن
قـدرت بیـن دو کشـور میبیننـد .در حقیقـت یـک تعـداد کاملا کمـک کردهانـد
کـه رقابـت اسـتراتژیکبـاز جایگزیـن ادعـای همـکاری دوجانبـه شـود .بـا اینکه
واشـنگتن نقـاب را از ایـن اندیشـه پـس کـرده اسـت امـا ایـن اندیشـه ادامـه پیـدا
میکنـد کـه چیـن ممکن اسـت اکنـون بـرای تحققبخشـیدن اهدافش سـریعتر و
در بعضـی حالتهـا بهصـورت بـاز حرکـت کنـد .ضمـن اینکـه ادعـا میکنـد که در
برابـر اقدامـات امریـکا یـک «متضرر» اسـت.
بزرگتریـن هدیـۀ ترمـپ بـرای بجینـگ ،عملکـرد اشـتباه دوران ریاسـت وی بـود
کـه در داخـل و میـان امریـکا و متحدیـناش شـکاف بهوجـود آورد .چیـن قـادر
بـود از شـکافهایی کـه بیـن لیبـرال دموکراسـیها گسـترش یافتـه بـود بـه
نفـع خـود اسـتفاده کنـد .تلاش میکـرد کـه روش حمایـت از تولیـدات داخلـی
( ،)Protectionismنادیدهگرفتـن تغییـرات اقلیمـی ،ملیگرایـی و تحقیـر اشـکال
چندجانبـه گرایـی ترمـپ را تعقیـب کنـد .در جریـان سـالهای قـدرت ترمـپ،
بجینـگ بـه خاطـر آنچـه کـه در جهـان عرضه کـرد سـود نبرد ،بـل بهخاطـر آنچه
کـه واشـنگتن از عرضهکـردن آن خـود داری کـرد ،سـود بـرد .نتیجـه ایـن بـود که
چیـن پیروزیهایـی را بدسـت آورد:
موافقتنامـه بـا اهمیـت تجـارت آزاد «آسیا-پسـیفیک» کـه همـکاری اقتصـادی
وسـیع منطقـوی شـناخته میشـود و موافقتنامـه گسـترده «چین-اتحادیـه اروپا»
درمـورد سـرمایهگذاری کـه اقتصادهای چین و اروپا را در یک سـطح بلندتر نسـبت
بـه آنچه واشـنگتن عالقـه دارد باهـم مرتبط میسـازد.
چیـن بـه توانایـی دولـت بایـدن آگاه اسـت و گزافگوییهـای واشـنگتن در نتیجـۀ
فجایـج امنیتـی ،اقتصـادی و سیاسـی را قبلا دیـده اسـت .بـا ایـن وجـود مطمین
اسـت کـه طبیعت ذاتـا تفرقهانـداز سیاسـتهای امریکا بـرای ادارۀ جدیـد ،حمایت
قاطـع از اسـتراتژی منسـجم چیـن را غیـر ممکن خواهد سـاخت.
بایـدن قصـد دارد کـه دروغ بـودن اظهـار نظر چیـن مبنی بـر انحطـاط تغییرناپذیر
امریـکا را ثابـت کنـد .او بـه دنبـال اسـتفاده از تجربـه وسـیعاش در کنگـره بـرای
تدویـن اسـتراتژی اقتصـاد داخلـی خواهـد بـود تـا بنیادهـای قـدرت امریـکا را در
جهـان پسـاپاندمی دوبـاره بسـازد .او همچنان به تقویـت قابلیتهای نظامـی امریکا
و حفـظ رهبـری تکنالوژیکـی جهانی امریـکا ادامه خواهد داد .او یـک تیم اقتصادی،
سیاسـت خارجـی و مشـاوران امنیت ملی را تشـکیل داده اسـت کـه متخصصانی با

تجربهانـد و بـا چیـن بـه خوبی آشـنا میباشـند ،در تضـاد کامل با اسالفشـان که
بـه جـز از چنـد متفکـر اسـتثنایی دیگران فهـم ناقصی از چیـن داشـتند و حتا در
مـورد چگونـه ادارهکـردن امـور امریکا نیـز از کمترین فهـم برخـوردار بودند.
مشـاوران بایـدن میداننـد کـه به منظـور اعادۀ قـدرت امریـکا در خارج از کشـور،
آنـان بایـد راههایـی کـه نابرابری مزمـن را کاهش دهـد ،اقتصاد امریـکا را در داخل
بازسـازی کنـد و فرصتهـای اقتصادی را بـرای تمـام امریکاییها افزایـش دهد ،را
بـه کار ببرنـد .ایـن گونـه عملکـردن به بایـدن کمک میکنـد که نفوذ سیاسـی را
کـه بـرای سـاختن اسـتراتژی دوامـدار چین بـا حمایت دوحزبـی نیـاز دارد؛ حفظ
کنـد .وقتـی بایـدن طرحـی را ارایـه میکنـد مخالفـان فرصتطلـب چـون پومپیو
کـه انگیـزۀ فـراوان بـرای بیاعتبارکـردن دارد؛ راهی بیشـتر از مماشـات ندارد.
بایـدن بـه منظـور اعتباردهی بهاسـتراتژیاش مجبـور خواهد بـود اطمینان حاصل
کنـد کـه ارتـش امریـکا چندیـن قـدم از تواناییهـای نظامـی منظـم و پیچیده در
حـال افزایـش چیـن ،پیـش اسـت .ایـن وظیفـه بـه خاطـر محدودیتهای شـدید
بودجـوی و فشـار جناحهـای داخـل حـزب دموکـرات مبنـی بـر کاهـش مصـارف
نظامـی بـه خاطـر تقویـت برنامههـای رفـاه اجتماعـی مشـکل خواهـد بـود .بـرای
اینکـه اسـتراتژی بایـدن در بجینـگ اعتبـار داشـته باشـد ادارۀ وی نیـاز دارد کـه
طـرح را در بودجـۀ دفـاع عامـه حفـظ نماید ،و از طریـق تغییر مسـیر منابع نظامی
از تهدیـدات کمتـری هماننـد اروپـا ،مصـارف اضافـه در منطقـه هند-پسـیفیک را
پوشـش دهد.
بـه هرانـدازه کـه چیـن توانمندتـر و غنیتـر شـود ،نزدیکتریـن و بزرگتریـن
متحـدان امریـکا برای واشـنگتن حیاتیتر خواهند شـد .برای اولین بـار در چندین
دهـه امریـکا به صـورت فوری نیاز خواهد داشـت کـه بخش عمـدۀ همپیمانانش را
بـه هـدف حفـظ تـوازن کلـی قـدرت در مقابل یک دشـمن ،متحـد کند.
چین ،برای جداکردن کشـورهای اسـترلیا ،کانادا ،فرانسـه ،جرمنی ،جاپان ،کوریای
جنوبـی و انگلسـتان از امریـکا بـا اسـتفاده از روش ترکیبی چمـاق و زردک (امتیاز
و تهدیـد) اقتصـادی ،بـه تالشهایـش ادامـه خواهـد داد .بـرای جلوگیریکـردن از
موفقیـت چیـن ،اداره بایـدن نیـاز دارد بـه بازکردن کامـل اقتصاد امریـکا را دربرابر
شـرکای مهـم راهبردیاش ،تعهد بسـپارد.
امریـکا خـودش را بـه داشـتن یکـی از آزاد تریـن اقتصـاد هـای جهـان متفخـر
میدانـد .امـا حتـا قبـل از چرخـش ترمـپ بـه «حمایـت از تولیـدات داخلـی»
( )Protectionismواشـنگتن بـه مـدت طوالنـی ،موانـع سـهمگین تعرفهیی و غیر
تعرفهیـی را در تجـارت ،سـرمایهگذاری ،ثـروت ،تکنالـوژی و اسـتعداد انسـانی حتا
بـر نزدیکتریـن متحدانـش تحمیـل کـرده اسـت .امریـکا اگـر آرزو دارد در مرکـز
آنچـه کـه تـا ایـن اواخـر «جهـان آزاد» ( )The Free Worldنامیـده میشـد باقی
بمانـد ،بایـد در سراسـر مرزهـای ملـی متحدین و شـرکای عمدۀ امریکای شـمالی،
آسـیایی و اروپایـیاش یـک اقتصاد مسـتحکم را ایجـاد کند .بایدن بـرای انجام این
ش انگیزهدهندهیـی «طرفداری حمایـت از تولیـدات داخلی» فایق
کار ،بایـد بـه رو 
آیـد ،آنچـه کـه ترمـپ آن را بـرای حمایـت از توافقات تجـاری حاکم در بـازار آزاد
ایجـاد و از آن بهـره بـرداری کرد.
بایـدن ،بهخاطـر کاهـش تـرس یـک حـوزه انتخابـی شـکاک ،نیـاز دارد بـه
امریکاییهـا نشـان دهـد کـه ایـن گونـه توافقـات در نهایـت بـه قیمتهـای نازل،
دسـتمزدهای بهتـر ،فرصتهـای بیشـتر بـرای صنعـت امریـکا و حفاظتهـای
محیـط زیسـتی مسـتحکمتر منتـج
خواهـد شـد و بـه آنـان اطمینـان
دهـد کـه منافـع بهدسـت آمـده
با توجه به ترکیب
از آزادسـازی ()Liberalization
خطرات کوتاهمدت و
تجـارت میتوانـد بـه سـرمایهگذاری
روی پیشـرفتهای عمـده داخلـی در
تواناییهای بلندمدت
عرصـه آموزش ،مراقبـت از کودکان و
چین ،راهربد کلی سیاسی
مراقبـت صحـی کمـک کنـد.
تلاش
دولـت بایـدن هـم چنـان
شی در برابر ادارۀ بایدن
خواهـد کـرد کـه رهبـری امریـکا را
این خواهد بود که
در نهادهـای چنـد جانبهیـی هماننـد
مللمتحـد ،بانـک جهانـی ،صنـدوق
تنشهای فوری را کاهش
بینالمللـی پـول و سـازمان تجـارت
دهد ،روابط دوجانبه را به
جهانـی اعاده کنـد .بعد از چهارسـال
تماشـای سـبوتاژ بیشـتر تشـکیالت
زودی باثباتسازد هر آن
نظـم بینالمللـی پسـاجنگ توسـط
چیزی ممکن که
اداره ترمـپ ،اکثـر جهـان از ایـن
تلاش بایـدن اسـتقبال خواهـد کرد.
بحرانهای امنیتی را
امـا ایـن صدمـه یـک شـبه بهبـود
جلوگیری کند ،انجام دهد.
نخواهـد یافـت.
مهمتریـن اولویتهـا ترمیـم پروسـۀ
شکسـت خوردۀ حل منازعۀ سـازمان
تجـارت جهانـی ،پیوسـتن مجـدد بـه توافقنامـۀ پاریـس در مـورد تغییـرت اقلیم،
افزایـش سـرمایه بانـک جهانی و صنـدوق بینالمللی پـول (به منظور فراهمسـازی
جایگزیـن معتبـر بـرای بانـک سـرمایهگذاری زیربنـای آسـیایی چیـن و ابتـکار
یـک کمربنـد و یـکراه) و بازگردانـدن سـرمایهگذاری امریـکا بـرای ماموریتهای
مهـم ملـل متحـد اسـت .ایـن گونـه نهادهـا از زمانـی کـه واشـنگتن بعـد از جنگ
جهانـی آخـر بـه سـاختن آنهـا کمـک کرد ،نـه تنهـا ابزارهـای قـدرت نـرم امریکا
نبودهانـد؛ بـل فعالیـت آنهـا قـدرت سـخت امریـکا را در حوزههـای چـون تکثیـر
هسـتوی و کنتـرول تسـلیحات تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت .مگر اینکه واشـنگتن
همـه چیـز را در بشـقاب چیـن بگـذارد .در این صورت سیسـتم بینالمللـی نهادها
بـه صـورت فزاینـده شـهربانیهای چیـن خواهنـد شـد و توسـط کارکنـان ،نفوذ و
هزینـه چینایـی پیـش برده میشـوند .پینوشـت :کیوین رود؛ رییس انجمن آسـیا
در نیویـارک و نخستوزیرپیشـین اسـترالیا اسـت.

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

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

 /چاپ :مطبعه چشمه  /توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح  / 0767152062توزیع در والیات :میدان وردک ،بامیان ،غزنی ،پروان ،غور و دایکندی
دفرت :کارته سه  /بهغیر از رسمقاله ،مطالب دیگر بیانگر دیدگاه نویسندگان است.
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بایدن :ایاالت متحده میخواهد به حرفهای مقامهای ایران گوش دهد

جو بایدن ،رییسجمهوری امریکا در نخستین حضور خود در عرصه جهانی به عنوان رییسجمهوری امریکا تاکید کرد که واشنگنت آماده اعامل
دیپلامسی و مذاکره در خصوص برنامه هستهیی ایران است و نیز میخواهد که به اقدامات«بیثباتکننده» تهران در منطقه پایان دهد.
آقای بایدن که در کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست گروه  7صحبت میکرد ،گفت«:باید جلو برویم و درباره موضوع هستهیی ایران مذاکره کنیم .این
اقدامی است که ما را در مسیر درست قرار میدهد».
رییسجمهوری امریکا افزود :ایاالت متحده مایل به دیپلامسی است و میخواهد به حرفهای مقامهای ایران گوش دهد.
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چهارسو

یونیسف :خشونتها درجمهوری کنگو
سه میلیون کودک را تهدید میکند

صنـدوق کـودکان سـازمان مللمتحـد (یونیسـف)
هشـدار میدهـد کـه در بسـیاری از نواحـی جمهـوری
دموکراتیـک گنگـو بهدلیـل تسـلط گروههـای مسـلح،
حدود سـه میلیون کودک در معرض تهدید و خشـونت
قرار دارند.
بـه گـزارش رادیـو فـردا ،یونیسـف در بیانیـۀ اخیـر خود
گفتـه اسـت«:جان و آینـده بیـش از 3میلیـون کـودک
در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو در معـرض خطـر قرار
دارد ولـی جامعـه جهانـی بـه ایـن فاجعه هیـچ توجهی
منیکنـد ».در بخشـی از بیانیـه یونیسـف آمـده کـه
آوارگان کنگـو پـس از سـوریه ،باالتریـن رقـم در سـطح
جهـان اسـت و نیمـی از ایـن جمعیـت فقـط طـی یـک
سـال گذشـته آواره شـدهاند.
ایـن نهـاد همچنـان افـزوده اسـت« :خانوادههـای
آواره در اردوگاههـای پـر ازدحـام زندگـی میکننـد کـه
هیچگونـه امکاناتـی از جملـه آب آشـامیدنی سـامل و
یـا خدمـات صحـی ندارنـد .بخـش دیگـری از آوارگان
بـه مناطـق فقیـر و جنـگزده کشـور پنـاه بردهانـد و در
حـال حـارض بیـش از ۸میلیـون نفـر از جمعیـت کنگـو
از کمبـود مـواد غذایـی رنـج میبرنـد ».یونیسـف در

بیانیه خود به سوءاسـتفاده ،آزار جنسـی و رسبازگیری
کـودکان نیـز اشـاره منـوده ،هشـدار داد که طی شـش
مـاه اول سـال  ۲۰۲۰ایـن مـوارد در مقایسـه بـا سـال
قبـل ۱۶درصـد افزایش یافته اسـت .صنـدوق کودکان

سـازمان مللمتحـد از جامعـه جهانـی خواسـت کـه
بـرای پیشگیـری از شـیوع بیماری و سـوءتغذیه
کـودکان در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو کمکهـای
مالـی کننـد .ایـن نهـاد آمـار داد کـه بـرای اجـرای این

طرحهـا در سـال  ۲۰۲۱حداقـل بـه  ۳۸۵میلیون دالر
نیـاز اسـت ولـی تاکنـون فقـط ۱۱درصـد از ایـن مبلغ
را دریافـت کـرده اسـت .بـر اسـاس آمارهـای سـازمان
مللمتحـد ،بیـش از  5میلیـون نفـر از جمعیـت کنگـو
بهدلیـل سـالها خشـونت و درگیریهـای مسـلحانه
آواره و بیخامنـان شـدهاند .کنگـو یکـی از بزرگتریـن
کشـورهای آفریقایـی و وسـعت آن بـه انـدازه اروپـای
غربـی اسـت .طـی چنـد دهـه اخیـر ایـن کشـور بـه
خصـوص نواحـی رشقـی آن ،دسـتخوش جنـگ و
درگیـری مسـلحانه بیـن جنـگ سـاالران محلـی بـوده
اسـت .گروههـای مسـلح گوناگونـی کـه باقیمانـده
جنـگ داخلـی دهه نود میالدی هسـتند ،چهـار ایالت
رشقـی جمهـوری دموکراتیـک کنگـو را در کنترل
خـود دارنـد .از رشوع عملیـات ارتـش کنگـو علیـه
ایـن گروههـای مسـلح در پاییـز سـال  ۲۰۱۹تاکنـون
هـزاران نفـر توسـط گروههـای مسـلح کشـته شـدهاند.
بـر اسـاس آمارهـای کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان
سـازمان ملـل ،طـی سـال گذشـته فقـط در دو ناحیـه
«کیـوو» و «ایتـوری» بیـش از دو هـزار غیـر نظامی جان
باختهانـد.

رسمایهگذاری مشرتک دو دخرت رییسجمهوری
پیشینامریکادریکباشگاهفوتبالزنان

چلسـی کلینتـون ،دخرت بیل کلینتـون و جنا بوش
هیگـر ،دختر جـرج دبلیوبـوش دختران دو
رییسجمهـور پیشـین امریـکا بـه جمـع گروهـی از

رسمایهگذاران یک باشگاه فوتبال زنان پیوستند.
بـه گـزارش صـدای امریـکا ،ایـن باشـگاه فوتبـال در
پایتخـت امریـکا موقعیـت دارد و بـه نـام «واشـنگنت
اسـپریت» یـاد میشـود کـه فعالیتهـای حرفهیـی
خـود را از سـال  2009بدینسـو آغـاز کـرده اسـت.
واشـنگنت اسـپریت پـس از چنـد سـال حضـور در
مسـابقات آماتـور و نیمـه حرفهیـی در لیـگ ملـی
فوتبـال زنـان امریـکا رقابـت میکنـد.
چلسـی کلینتـون و جنابـوش ِهی ِگـر تنهـا
رسمایهگـذاران جدیـد ایـن باشـگاه نیسـتند .در ایـن
فهرسـت ،اسـامی چهرههـای دیگـری ماننـد دومینیک
داوز قهرمـان پیشـین جیمناسـتیک و بریانـا اسـکوری
بازیکـن پیشـین تیـم ملـی فوتبـال امریـکا نیـز دیـده

میشـود.از سـویی هم ،اسـتیو بالدوین یکی از مالکان
تیـم ،بـرای ادامـه و گسترش فعالیتهـای واشـنگنت
اسـپریت ،خواسـتار جذب رسمای ه مالی بیشتری شده
اسـت .در ماههـای اخیـر برخی از هرنمندان مشـهور،
سـتارههای بـزرگ و شـخصیتهای برجسـته بـا هـدف
حامیـت از ورزش زنـان و برابریهـای جنسـیتی ،بـه
رسمایهگـذاری در تیمهـای ورزشـی مختلـف زنـان در
امریکا پرداختند .واشـینگنت اسـپریت در سال ۲۰۱۹
بـا  9پیـروزی و هشـت شکسـت و کسـب  ۳۴امتیاز در
لیـگ ملـی فوتبـال زنـان امریـکا پنجـم شـد.
فضـل جدیـد فوتبـال زنـانامریـکا در سـال  ،۲۰۲۱با
رقابتهـای حذفـی «چلنـچ کاپ» از مـاه اپریـل و پـس
از آن مسـابقات لیـگ در مـاه مـی آغـاز میشـود.
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استعفای وزیر صحت ارجنتاین بهدلیل
واسطهبازی در تطبیق واکسین کرونا

اتهـام واسـطهبازی برای تطبیق واکسـین کرونـا در آرجنتاین باعث
اسـتعفای وزیـر صحـت ایـن کشـور شـد .او متهـم شـده کـه بـه یـک
روزنامهنگار کمک کرده که جایش را در صف واکسین جلو بیاندازد.
بـه گزارش بیبیسـی فارسـی ،هورایچیـو وربیتسـکی ،روزنامهنگار 71
سـاله گفتـه کـه قبـل از آنکـه بـا وزیـر صحـت صحبـت کنـد ،دوز اول
واکسـین روسـی اسـپوتنیکوی را تزریـق کـرده بود.
ایـن روزنامهنـگار همچنـان گفتـه کـه بـا وزیـر صحـت دوسـتی قدیمی
دارد.
گونزالـس ،وزیـر صحت آرجنتایـن ،دخالت در پروتکلهـای نوبتبندی
و اولویتهـای واکسـین را تکذیـب کـرده امـا افـزوده که مسـوولیت این
مشـکل را در وزارتخانه تحت نظرش پذیرفته و از سـمت خود اسـتعفا
میدهـد .گونزالـس در نامـه اسـتعفایش نوشـته اسـت« :وقتی منشـی
خصوصـی بـا روزنامهنـگار متـاس گرفتـه بـود ،مـن در یک والیـت دیگر
بـودم ،امـا مسـوولیت ایـن اتفـاق را به عهـده میگیرم».
آرجنتایـن بـا کمبـود واکسـین کرونـا مواجـه اسـت و تعـداد کمـی از
شـهروندان بـاالی  70سـال واکسـین دریافـت کردهانـد.
در همیـن حـال ،دو مقـام آگاه در ریاسـتجمهوری آرجنتاین به رویرتز
گفتهانـد کـه رییسجمهـور از گونزالـس خواسـته تـا اسـتعفا دهـد .بـر
بنیـاد گـزارش رسـانههای ایـن کشـور ،حـدود 10نفـر بـدون آنکـه در
صـف اولویتبندیهـا مباننـد ،بعـد از صحبت با وزیر صحت ،واکسـین
کرونـا زدهانـد .آرجنتایـن از ماه دسـمرب واکسیناسـیون کارکنان صحی
را با واکسـین اسـپوتنیکوی روسـیه آغاز کـرد ،اما ارسـال محمولههای
واکسـین طبـق پیشبینـی پیرشفت نکرده اسـت.
هرچنـد شماری از شـهروندان آرجنتایـن بـاالی  70سـال واکسـین
دریافـت کردهانـد امـا تعدادشـان انـدک اسـت .تـا چهارشـنبه هفتـه
گذشـته 250 ،هـزار شـهروند آرجنتاینـی هـر دو دوز واکسـین کرونـا را
دریافـت کردهانـد .در جمعیـت 45میلیـون نفـری ایـن کشـور بیـش از
51هـزار نفـر بـر اثـر ابتلا بـه کرونـا درگذشـتهاند.
در کشـور پـرو هـم وزیـر صحـت و وزیـر خارجـه اسـتعفا دادهانـد.
تحقیقـات دربـاره نقـش رییسجمهـور سـابق پـرو هـم در پروند ه فسـاد
در واکسیناسـیون آغـاز شـده اسـت .آنهـا متهم هسـتند که بـه صدها
مقـام بانفـوذ پـرو کمـک کردهانـد کـه پیـش از آغـاز واکسیناسـیون
رسارسی واکسـین کرونـا بزننـد.
مجمـوع ایـن اتفاقـات باعـث نگرانـی از فسـاد و اعمال نفـوذ در
دسرتسـی به واکسـین شـده اسـت ،مخصوصا که در امریکایی جنوبی
کمبـود واکسـین وجـود دارد.

دیدگاه شام

محمدسالم حسنی؛
مشاور امور دینی ریاستجمهوری

هیچمذهبیتفکرمولویانصاریراتاییدمنیکند
بــا توجــه بــه اینکــه حکومــت افغانســتان ،یــک حکومــت
اســامی مبتنــی بــر یــک قانــون اساس ـی اســت کــه اســام
در آن حــرف اول را میزنــد ،حکومــت موجــود خــود را ملــزم
بــه تطبیــق احــکام و آموزههــای اســامی ،روش مناســک
دینــی و مذهبــی میدانــد.
اعــام عــدم مرشوعیــت یــا موضعگیــری بــا ایــن عنوانکــه
«همــکاری بــا دولــت درســت نیســت ،حــرام اســت،
صبغــۀ رشعــی ،دینــی و مذهبــی نــدارد» بــا هیــچ یکــی از
آموزههــای دینــی پنجگانــه همخوانــی نــدارد؛ یعنــی ایــن
صحبتهــای انصــاری را هیــچ مذهبــی تاییــد منیکنــد.
اصــل ابــراز نظــر و آزادی عقیــده در قانــون اساســی مــا
تســجیل شــده ،امــا بــا توجــه بــه قوانیــن دیگــر از جملــه
کــود جــزا ایــن گونــه مــورد کــه مــردم علیــه نظــام تحریــک
شــود و مرشوعیــت نظــام زیــر ســوال بــرود ،جــرم تلقــی شــده
و ایــن یقینــا یــک وظیفــه کالن را بــاالی دســتگاههای
قضایــی و عدلــی مــا بــار میکنــد.
مــاده  262-243کــود جــزا رصاحــت دارد :کســانیکه
بــه اعتصابــات و اعــال خشــونتبار مــردم را علیــه دولــت
تحریــک کنــد ،بــه جــرم حداکــر حبــس طویــل محکــوم
میشــود .مــا در قوانیــن مــوارد روشــنی داریــم کــه بایــد
دســتگاههای امنیتــی ،عدلــی و قضایــی کشــور ورود پیــدا
کننــد و جلــو ایــن اظهــارات غیرمســووالنه ،تحریکبرانگیــز
و مشکلســاز را بگیــرد.
برخــورد بــا اینگونــه اظهارنظرهــای اخاللگرایانــه جــزء
وظایــف قانونــی نهادهاســت.
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بهنیروهایامنیتیتوهیننکنید

حکومتجلوافراطیهارابگیرد

صحبتهــای مولــوی مجیبالرحمــن انصــاری در
منــاز جمعــه منیدانــم آگاهانــه اســت یــا غیــر آگاهانــه،
دســتوری اســت یــا خــود گفتــه اســت؟ مــن بــاور دارم
کــه رسبــازان مــا بهخاطــر امنیــت مولــوی انصــاری و
منازگــذاران خــود را ســپر ســاختهاند ،بــا معــاش ناچیــز
خــون خــود را میریزنــد ،پــس لطفــا بــه رسبــازان
توهیــن نکنیــد ،توهیــن بــه نیروهــای امنیتــی توهیــن
بــه اســتقالل ،آزادی و توهیــن بــه متــام ملــت افغانســتان
اســت .تاکیــد میکنــم کــه دفــاع از نظــام بهمعنــای
دفــاع از آقــایغنــی نیســت .مــن اگــر از سیاس ـتهای
ارشف غنــی دفــاع کنــم ،خــود را گنــاهکار میدانــم،
امــا افتخــار میکنــم کــه در دفــاع از قوتهــای مســلح
خــود در دفــاع باشــم .تــا هنــوز منیدانــم حقیقــت در
کجاســت ،یــک تعــداد از عاملــان دیــن کــه همیشــه در
ارگ نشســت ه و معــاش دالــری میگیرنــد ،همــه امکانــات
در اختیارشــان قــرار دارد و از نظــام حامیــت میکننــد.
همیــن نظــام و رهــری را برحــق و معقــول میداننــد.
مولــوی انصــاری اینطــور میگویــد منیدانــم حــرف
کــدام یــک درســت و اســامی اســت؛ حــرف علامیــی
کــه از حکومــت ارشفغنــی دفــاع میکنــد یــا از مولــوی
انصــاری؟ بهــر اســت اول علــا در بیــن خــود اتحــاد
کننــد و یــک حــرف شــوند.

حکومــت بایــد جلــو ایــن افراطیهــا را بگیــرد
و بــه آنهــا اجــازه ندهــد کــه زیــر چــر نظــام،
بــرای طالبــان کمپایــن و نیــرو جــذب کننــد و
فتــوای تکفیــر صــادر مناینــد.
افغانســتان همیشــه از جانــب مالهــا و
مولویهــای افراطــی رضبــه دیــده اســت.
هــرگاه گامــی بهســوی پیرشفــت و
فاصلهگرفــن از انحطــاط و عقبماندگــی
برداشــته شــده ،مالهــا و مولویهــای افراطــی
دوبــاره بــا فتواهایشــان کشــور را بــه عقــب
برگرداند هانــد.
جالــب ایــن اســت کــه ایــن افراطیهــا
خیلــی پیــرو هــم دارنــد .منیدانــم چــرا مــردم
عقلشــان را تعطیــل کــرده و بــه ســخنان
اینهــا گــوش میدهنــد .در افغانســتان بههــر
میزانیکــه مــردم از مالهــا و مولویهــای
افراطــی فاصلــه بگیرنــد ،بــه هــان میــزان از
بدبختــی و عقبماندگــی هــم دور شــده و بــه
خوشــبختی و پیرشفــت نزدیــک خواهنــد شــد.

مسعوده کروخی؛
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بازیهایخطرناکدرعقباظهاراتمولویانصاری
اینجــا (افغانســتان) تبدیــل بــه میــدان رقابــت افراطیــت و
هراسافگنــان شــده اســت .عامــل فراگیرشــدن افراطیــت
در کشــور سیاس ـتهای نادرســت جهــان اســت .غربیهــا
و بهخصــوص امریکاییهــا بــرای اینکــه کمونیــزم را
شکســت بدهنــد ،علــا و روحانیــون افغــان را بهرتیــن
ســنگر بــرای شکســت آن انتخــاب کردنــد ،بــدون اینکــه
مطالعــات و تحقیقــی در ایــن زمینــه داشــته باشــند .بــاور
کنیــد ،اینهــا (مولــوی انصــاری) از جملــه پروژههایــی
اســت کــه دنیــا رس مــا آورده اســت .بیــان چنیــن اظهاراتــی
در انظــار مــردم بــدون حامیــت و پشــتیبانی ناممکــن
اســت .اگــر یــک بیچــاره چنیــن اظهاراتــی را مطــرح
کنــد ،قاطعانــه بــا آن برخــورد میشــود .مولــوی انصــاری
در جمــع هــزاران نفــر صحبــت میکنــد و مــردم را بــه
اعــال خشــونت تحریــک میکنــد ،نــه عکسالعملــی از
جانــب مقامهــای دولتــی دیــده میشــود و نــه هــم کاری
میکننــد.
اور کنیــد کــه سیاســت در افغانســتان از چــوکات سیاســی
خــود کــه هــان علــم سیاســت اســت و از اســتندردهای
جــاری بیــرون شــده .در اینجــا فقــط سیاســت اعــال
منیشــود ،بــل بازیهــای خطرناکــی جریــان دارد و
براینــد ایــن بــازی ،مصیبتــی بــرای مــردم افغانســتان
اســت.

