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ریاستجمهوری دربارۀ پرداخت
م خواهد گرفت
خسارات تصمی 
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تصویب بودجۀ1400؛
رحامنی :رد مسودههای پیشین سیاسی نبود

راه مدنیــت :میررحمــان رحمان ــی ،ریی ــس مجل ــس نماینــدگان بــا اعــام خب ــر
تصویــب پی شنویــس ســوم بودجــۀ ملــی ســال مالــی ۱۴۰۰خورشــیدی در
نشس ــت عموم ــی ،مقاصــد سیاس ــی مجل ــس در رد مس ــودههای قبل ــی را انــکار
ک ــرد .آقــای رحمان ــی گفــت کــه بودجــۀ مال ــی ســال 1400خورش ــیدی در نشس ــت
عموم ــی روز دوشــنبه (4حــوت) در مجل ــس تصویــب شــده اســت .او عــاوه ک ــرد
کــه نصــاب مجلــس ۱۴۷نفــر بــود .بهاســتثنای ســه کارت ...

شهر خواجۀ انصار!
چهرۀ افراطی ِ
ی است که آقای انصاری در سال ۱۳۸۳و در زمانی که آقای سالنگی قوماندان امنیۀ
منبعی که نمیخواهد نامش فاش شود ،مدع 
هرات بود ،شش میل سالح را از قوماندانی برای امنیت شخصی خود دریافت کرده ،اما پس از آن و با وجود توصیههای وزارت
داخله مبنی بر جمعآوری سالح از نزد افراد غیرمسوول ،مولوی انصاری همچنان از مستردکردن سالحها بهبهانۀ حفاظت شخصی،
خودداری کرده است .این منبع تاکید میکند که مولوی انصاری ،نزدیک به ۲۲میل سالح دیگر هم دارد که این سالحها ،بدون
مجوز در نزد مولوی انصاری و نزدیکان او نگهداری میشود.

2

زندگی و پیچوخمهایش

مروری بر رمان «چار گرد قال گشتم»...
نوشتۀ رهنورد زریاب

3
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

دانش :حقوق برش باید از اصول
اساسیپروسۀصلحباشد
2

مارشال دوستم :میتوانم طالبان در
چهار الی شش ماه شکست دهم
3

توافق موقت سه ماهه
آژانس بیناملللی انرژی امتی با ایران
8

فراخوانمعرتضانمیامنار

علیه کودتا به اعتصاب عمومی
4

8

خاموشی حاکم در مذاکرات صلح؛
تحرک قدرتهای جهان و منطقه
3

چرافرزندمدزدیمیکند؟

دزدیدن چاکلت از فروشگاه و سرقت توام با خشونت ،دو عمل کام ً
ال متفاوت است
در طول این سالها ،بسیاری از والدین از
من سوال کردهاند« :آیا دزدی وسایل خرد مانند
کلچه یا لوازم آرایشی یا لباس هامنند دزدیهای
کالن ،مهم است؟» حقیقت این است که دزدی،
دزدی است .این عملی غیر قانونی ،ضد
اجتامعی و از همه بدتر تباه کننده رشد،
شخصیت و یکپارچگی کودک با استفاده از
توجیهات و بهانهها است .با این حال ،دزدیدن
چاکلت از فروشگاه و رسقت توام با خشونت ،دو
عمل کامالً متفاوت است...
5

خبر

سفارت استرالیا در کابل :از ادامۀ حمالت شوکه شدهایم

سفارت اسرتالیا در کابل از افزایش خشونت ،ترورهای هدفمند و حمالتی که هر روزجان غیر نظامیان را میگیرند انتقاد کرد .این سفارت در توییتی گفت ،ما از حمالتی
که در افغانستان علیه غیرنظامیان بیگناه ادامه دارد ،شوکه و ناراحتایم.
همچنین این سفارت تاکید کرد که اکنون به آتشبس نیاز است .با رشوع گفتگوهای صلح ،خشونتها در کشور افزایش یافته و گروه طالبان در دور دوم این گفتگوها هنوز
به میز مذاکرات حارض نشدهاند.

رییسجمهوریموضعاخیر
ناتو را فرصتی برای صلح
دانست
راه مدنیت :محمدارشف غنی،
رییسجمهوری کشور میگوید که تصمیم
اخیر سازمان اتالنتیک شاملی یا (ناتو)
مبنی بر عدم تصمیمگیری نهایی در رابطه
با خروج از افغانستان ،فرصتی برای ترسیع

روند صلح با گروه طالبان ایجاد کرده است.
آقای غنی در مصاحبهیی اختصاصی با
بیبیسی گفت« :تصمیم وزیران دفاع
اعضای ناتو فرصت تازهیی برای همه
طرفهای درگیر فراهم میکند تا دوباره
محاسبه کرده و بهنتیجه برسند که استفاده
از زور راه حل نیست و ما باید به یک توافق
سیاسی برسیم».
ناتو در حال حارض حدود ۱۰هزار رسباز در
افغانستان دارد .طبق توافق ایاالت متحده و
گروه طالبان ،قرار بود این نیروها تا ماه می
سال جاری ( )2021از کشور خارج شوند،
اما دبیر کل ناتو پس از رشکت در نشست
مجازی رسان وزرای دفاع کشورهای عضو
این پیامن گفت« :در این مقطع هیچگونه
تصمیم نهایی درخصوص آیندۀ حضور
نیروهایامن در افغانستان نگرفتهایم».
همچنین او به افزایش خشونتها و عدم
پیرشفت در مذاکرات صلح کرد .در پی آن
لوید آستین ،وزیر دفاع امریکا ،در نشست
وزیران دفاع ناتو به متحدان این کشور
اطمینان داد که دولت جو بایدن قصد
«خروج عجوالنه و بینظم» از افغانستان را
ندارد.
از سویی هم ،رییسجمهوری کشور در این
مصاحبه تعداد نیروهای خارجی را وابسته
به میزان شدت جنگ خوانده و تاکید کرد
که باید تالشهای هامهنگی در سطح
بیناملللی انجام شود تا این پیام برسد که
نوع خاصی از رفتار غیرقابل قبول است.
آقای غنی میگوید که از رابطه خود با دولت
جو بایدن و «انسجام» جدید در رویكرد
جامعه بیناملللی نسبت به آیندۀ کشور
خشنود است.
او میافزاید که انسجام هامن چیزی است
که من برای جلوگیری از یک فاجعه روی آن
حساب میکنم .همچنان ترسهای زیادی
از فرو رفنت در یک جنگ داخلی وجود دارد.
همچنین رییسجمهور نگرانی در مورد
پیروزی نظامی احتاملی طالبان را رد کرد.
او گفت « :این ویتنام نیست .دولت در حال
سقوط نیست».
با این حال ،جو بایدن ،رییس جمهوری
امریکا نیز جمعه (1حوت) با حضور مجازی
در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت« :دولت
من قویا از روند اقدامات دیپلوماتیک در
افغانستان حامیت میکند تا به این جنگ
که در آستانۀ ورود به ۲۰سالگی است پایان
دهد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که
مذاکرات صلح متوقف شده و گروه طالبان
به حمالت خود شدت داده ،اما ارشف غنی
گفته که رشایط «امیدوارکننده است ،نه
مایوسکننده».
محمد ارشف غنی در پایان گفت که آینده
توسط مردم افغانستان تعیین خواهد شد،
نه توسط كسی كه پشت میز نشسته و
رویاپردازی میکند.
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آغازتحقیقاتدولت
م خواهد گرفت
ریاستجمهوری دربارۀ پرداخت خسارات تصمی 
راه مدنیت :غالم بهاءالدینجیالنی ،وزیر دولت
در امور رسیدگی به حوادث که در راس هیات
اعزامی دولت به هرات برای بررسی آتشسوزی
گمرک اسالمقلعه رفته ،میگوید که بررسی اعضای
این هیات در زمینه علت وقوع آتشسوزی آغاز
شدهاست.
آقای جیالنی روز دوشنبه (4حوت) در یک نشست
خربی در هرات گفت که بعد از ختم بررسی،
ریاستجمهوری در زمینۀ پرداخت خسارات به
تاجران تصمی م خواهد گرفت.
ب ه گفتۀ وی ،هیات دولت از منایندگان چندین نهاد
دولتی از جمله وزارتهای ترانسپورت ،امور داخله،
صنعت و تجارت ،مالیه ،لوی سارنوالی و شورای امنیت
ملی تشکیل شد ه و قرار است در جریان حضور در
هرات چگونگی وقوع آتشسوزی و مقرصان احتاملی
این رویداد را بررسی و شناسایی کنند.
همچین او عالوه کرد که هیات بررسیکننده با
منایندگان تاجران ملی ،موترداران و فعاالن عرصۀ

صنعت دیدار خواهند کرد.
با گذشت ۱۰روز از آتشسوزی بزرگ در گمرک مرزی
اسالمقلعه ،تاکنون مقامهای حکومتی آمارهای دقیق
خسارتهای مالی از آتشسوزی را ارایه نکردهاند،
اما آمنه احمدی ،رییس عمومی گمرکات وزارت
مالیه پافشاری دارد ،پس از پایان بررسیها آمار در

میان گذاشته خواهد شد .با این حال ،اتاق تجارت
و رسمایهگذاری کشور گفتهبود که در آتشسوزی
گمرک اسالمقلعه بیش از یکهزار موتر حریق
شدهاند .اتاق تجارت و صنایع هرات نیز وزارت مالیه
را مقرص خوانده و خواهان پرداخت خسارات اموال
تاجران و مالکان موترها شد ه است.
این اداره وجود فساد و تاخیر در ترخیص گمرکی را
از دالیل اصلی وقوع آتشسوزی عنوان کرده بود.
هرچند تاکنون چندین هیات از نهادهای گوناگون
برای بررسی آتشسوزی به هرات رفته ،اما رسنوشت
پرداخت خسارت به مالباختگان مشخص نیست.
همچنین اعضای هیات ریاست مبارزه باجرایمجنایی
وزارت امور داخله چند روز قبل گفته بودند که بهدنبال
بررسیهای ابتدایی۱۲ ،تن از مقامهای ارشد گمرک
اسالمقلعه ،قطعۀ محافظت گمرکات ،مقامهای ادارۀ
نورم و استندرد و مقامهای رشکتی که از مواد سوختی
منونهگیری میکند به سارنوالی معرفی شدهاند.

تصویب بودجۀ1400؛

رحمانی :رد مسودههای پیشین سیاسی نبود

راه مدنیت :میررحامن رحامنی ،رییس
مجلس منایندگان با اعالم خرب تصویب
پیشنویس سوم بودجۀ ملی سال مالی
۱۴۰۰خورشیدی در نشست عمومی ،مقاصد
سیاسی مجلس در رد مسودههای قبلی را انکار
کرد.
آقای رحامنی گفت که بودجۀ مالی سال
1400خورشیدی در نشست عمومی روز
دوشنبه (4حوت) در مجلس تصویب شده است.
او عالوه کرد که نصاب مجلس ۱۴۷نفر بود.
بهاستثنای سه کارت رسخ ،باقی منایندگان با
این پیشنویس موافقت کردند.
براساس معلومات ارایه شده از کمیسیون مالی و
بودجه مجلس منایندگان ،در سند بودجه برای
سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی۴۷۳ ،میلیارد و
۴۱میلیون افغانی پیشبینی شده است .از این
میان۳۱۱ ،میلیارد بودجۀ عادی و ۱۶۱میلیارد
دیگر بودجۀ انکشافی است.
این در حالیست که منایندگان مجلس پیش
از این دوبار پیشنویس بودجۀ ملی سال مالی
۱۴۰۰خورشیدی را رد کرده بودند .ناعادالنه
بودن بودجه از جمله در نظر نگرفنت طرح

دانش :حقوق برش باید از اصول اساسی پروسۀ صلح باشد

راه مدنیـت :رسور دانـش ،معـاون دوم
ریاسـتجمهوری میگویـد کـه در پروسـۀ صلح
و مذاکـره بـا گـروه طالبـان مسـالۀ حقـوق بشر
بایـد بـه عنـوان یکـی از اصـول اساسـی ایـن
پروسه مطرح شود.
آقـای دانـش ایـن موضـوع را روز دوشـنبه
(4حـوت) در دیـدار بـا فیونـا فریـز ،رییـس
بخـش حقـوق بشر سـازمان ملـل متحـد در
افغانسـتان ،بیـان کـرد .او در این دیـدار گفت،
اگـر چنـد تاکنون هیچ نشـانهیی از سـوی گروه
طالبـان مبنـی بـر احترام و حامیـت از حقـوق
بشر مشـاهده نشـده ،امـا اهمیت ایـن موضوع

میطلبـد کـه جامعـۀ
جهانـی و متـام جوانب
دخیـل در قضیـۀ صلح
گـروه
افغانسـتان،
طالبـان را در ایـن
زمینـه تحت فشـار قرار
دهنـد.
وی بـا اشـاره بـه
خشـونت
افزایـش
و رویکـرد جدیـد
گروههـای تروریسـتی
مبنـی بـر هـدف قـرار
دادن افـراد ملکـی،
فعـاالن حقوقبشر،
و
خربنـگاران
اعضـای جامعـۀ مدنـی گفـت کـه در برابـر
ایـن خشـونتهای فزاینـده ،همـۀ همـکاران
بیناملللـی افغانسـتان بایـد بـا یـک صـدا
بایسـتند .در ایـن دیـدار ،خانـم فریـز ضمـن
اظهـار نگرانـی از افزایـش تهدیدهـا و تـرور
مدافعـان حقـوق بشر ،خربنـگاران و فعـاالن
مدنـی و غیرنظامیـان گفـت تحقیقـات انجـام
شـده نشـان میدهـد که فعـاالن ایـن عرصهها
عمـدا هـدف قـرار گرفتهانـد.
بـه گفتـۀ وی ،ایـن خشـونتها علاوه بـر
اینکـه بـر فضـای عمومـی جامعـه اثـر بـد دارد،

زمینههـای مربوطـه را نیـز متاثـر میسـازد؛ زیرا
بـدون حضـور فعـاالن حقـوق بشری ،اعضـای
جامعـه مدنـی و خربنـگاران ،مـردم بـا مشـکل
مواجـه میشـوند.
رییـس بخـش حقـوق برش سـازمان ملـل متحد
در افغانسـتان بر توجه جـدی دولت در حامیت
و مصونیـت مدافعـان فعـاالن مدنی و رسـانهیی
تاکیـد منـوده و ابـراز امیـدواری کـرد کـه رونـد
پیگیـری عدلـی و قضایـی عاملان ایـن
خشـونتها همچنـان تقویـت یابـد.
او در ایـن دیـدار پیشـنهاد کـرد کـه بـرای
رسـیدگی بهتر بـه قضایـای خشـونت و نیـز
حامیـت و مصونیـت مدافعـان حقـوق بشر و
خربنـگاران ،هامهنگـی بیشتری بیـن کمیتـۀ
مشترک حکومت و رسانه و کمیسیون مشرتک
حفاظـت از مدافعـان حقـوق ایجـاد گـردد.
معـاون رییسجمهـور در ادامـۀ سـخنانش
علاوه کـرد که متـام قضیههـای خشـونت علیه
خربنـگاران مـورد پیگیـری عدلـی و قضایـی
قـرار گرفتـه و در مواردی عاملان این قضایا نیز
بهحبـس طویـل یـا اعـدام محکـوم شـدهاند.
آقـای دانـش میگویـد کـه آنچـه تاهنـوز
بهعنـوان یک مشـکل باقـی مانـده ،پیشگیری
از حملات هدفمندانـه تروریسـتی و هـدف
قـرار دادن فعـاالن جامعـه مدنـی ،رسـانهیی و
افـراد ملکـی اسـت.

تاکیدرییسهیاتمذاکرهکنندۀصلحبراجامعهمهجانبه
راه مدنیـت :محمدمعصـوم اسـتانکزی ،رییس
هیـات مذاکرهکننـدۀ دولـت در نشسـت مجـازی بـا
مجتمـع جامعـه مدنـی کشـور بـا تاکیـد بـر تقویـت
اجماع در عرصههـای مختلـف داخلـی منحیـث
یـک عامـل تاثیرگـذار بر رونـد صلح ،گفت کـه روند
صلـح یـک رونـد میـان افغانهاسـت و بایـد مطابق
بـه منطـق و اصـول پذیرفتـه شـده در جامعـه،
افغانهـا خـود در مـورد رسنوشتشـان تصمیـم
بگیرند.
آقـای اسـتانکزی در ایـن نشسـت افزایـش
خشـونتهای جـاری در کشـور را بـرای مـردم
غیرقابـل قبـول ،خلاف اصـول رشعـی و اسلامی
و زیـانآور خوانـد .همچنـان او در مـورد اعالمیـۀ
شـورای بیناملللـی علامی جهـان اسلام در پیوند
بـا نـاروا خوانـدن جنـگ جـاری در کشـور گفـت که
ایـن اعالمیـه در سـطح گسترده انعـکاس داشـته و
دیـدگاه علمای اسلام در مورد افغانسـتان و جنگ
جـاری واضـح و روشـن اسـت.
وی ظرفیتهـای بهوجـود آمـده در کشـور در طـی
سـالهای اخیـر بهخصـوص در عرصـۀ دینـی را
چشـمگیر عنـوان کـرد و نقـش علمای دیـن در
عرصـه صلـح را مهـم خوانـد.
او تاکیـد کـرد« ،مـا در مرحلـه گـذار از جنـگ بـه
صلـح قـرار داریـم و بهخاطر موفقیت ایـن مرحله به
یـک همنوایـی و همدلـی نزدیـک بـا علمای بـزرگ
کشـور رضورت اسـت تـا انسـجام الزم در داخـل
بهوجـود آیـد».

همچنیـن اسـدالله سـعادتی ،معاون شـورای عالی
مصالحـۀ ملی در این نشسـت با صحبـت روی ابعاد
مختلـف جنـگ و صلـح افغانسـتان ،صلـح را یـک
رضورت ملـی و دینـی عنـوان منـود .آقای سـعادتی
نقـش علمای دیـن را در رونـد صلـح بـا ارزش و
تاثیرگـذار خوانـد.
از سـویی هـم ،عنایتاللـه بلیـغ ،عضـو هیـات
مذاکرهکننـده نیز در این نشسـت گفت« :خواسـت
مـا در قـدم اول ،توقـف جنـگ و قربانی شـدن افراد
ملکـی از طریـق تامیـن آتشبـس اسـت ،زیـرا مردم
مـا در یـک جنـگ نـاروا جانهایشـان را از دسـت
میدهنـد».
آقـای بلیـغ همچنـان در ادامه علاوه کرد کـه نظام

فعلـی کشـور یـک نظـام اسلامی میباشـد و بـرای
تقویـت و ختـم جنـگ جـاری آمـاده هر نـوع بحث و
مذاکـره بـا طـرف گـروه طالبان با اسـتناد بـر اصول
و آموزههـای دیـن مبین اسلام هسـتند.
طبـق گفتههـای وی ،حفـظ و تامیـن حقوق اقشـار
مختلـف جامعـه در کشـور از هدایات اساسـی دین
اسلام بـوده و هیـات دولـت حـارض بـه هر نـوع کار
مشترک در این راسـتا میباشـد.
ایـن در حالیسـت کـه از آغـاز دور دوم مذاکـرات
در دوحـه ،پایتخـت قطـر بیـش از یـک مـاه سـپری
میشـود ،امـا ایـن مذاکـرات تاکنـون نتیجهیـی در
پی نداشـته اسـت.

یکسانسازی معاشات کارمندان دولت و… از
دالیل رد بودجه از سوی مجلس اعالم شده بود.
همچنین رییس مجلس منایندگان گفت که رد
شدن مسودههای قبلی بودجه سیاسی نبوده
و در حامیت از نظام صورت گرفته که پس از
پذیرفته شدن خواستهای ملی منایندگان
مجلس از سوی حکومت ،منایندگان به آن رای
اعتامد دادهاند.
چند روز قبل کمیسیون امور مالی مجلس
منایندگان اعالم کرد بود که بر رس موارد اختالف
برانگیز بودجه با حکومت به توافق رسیده است.
در نشست دیروز مجلس منایندگان پس از
تصویب بودجه ،رییس مجلس از تفویض مدال
به متام منایندگان کمیسیون امور مالی مجلس
نیز خرب داد.
***
وزیر سرحدات از مجیبالرحمان به
سارنوالی شکایت برده است

راه مدنیت :محبالله صمیم ،وزیر امور
رسحدات و قبایل در واکنش به سخنان اخیر
مولوی مجیبالرحامن انصاری ،خطیب مسجد
گازرگاه هرات با تاکید بر اینکه به کار در نظام
افتخار میکند ،گفت که به لوی سارنوالی عریضه
داده تا انصاری را تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
آقای صمیم روز دوشنبه (4حوت) در برنامۀ
حسابدهی دولت به ملت گفت که گفتههای
این خطیب سواستفاده از آزادی بیان و تالش
برای برهم زدن امنیت کشور است.
وی ضمن ابراز نگرانی گفت که سخنان مولوی
انصاری میتواند زندگی ماموران نظام را با خطر
روبهرو سازد و راه را برای تجاوز بهحقوق برشی و
اسالمی مردم نیز هموار کند.
وزیر امور رسحدات و قبایل ،مولوی مجیب
الرحامن انصاری را یک مالی افراطی با سابقۀ
افراطیگری معرفی کرد .او در ادامه افزود:
شواهد نشان میدهد که آن صحبتها از خود
انصاری نه ،بل از جاهای دیگر به وی دیکته شده
و او ماموریت یافته تا امنیت کشور را با تعبیرهای
افراطی و بیانات نادرست از دین ،لطمه بزند.
آقای صمیم ،سخنان مولوی انصاری را دشمنی با
نظام ،مردم ،معارف و به ویژه دشمنی با نیروهای
امنیتی و دفاعی کشور دانست و گفت که این
نیروها همه روزه به هدف دفاع و حفاظت از
جان ،مال و ناموس مردم افغانستان ،در سنگرها
قربانی میدهند.
از سویی هم ،مولوی محمد اسامعیل روحانی،
نیز در این برنامه سخنان مولوی مجیبالرحامن
در مورد مردم و نظام افغانستان را ،اظهارات
بیجا و فتوای جاهالنه دانست و افزود که آن
اظهارات هیچ اصل و مجوز رشعی ندارد.
او ترصیح کرد که افغانستان دارای نظام،
حاکمیت ملی و نیروهای امنیتی است که این
نیروها از متام ملت منایندگی میکنند و در
خدمت نظام و مردم قرار دارند.
آقای روحانی افزود که وظیفه نیروهای امنیتی و
مکلفیت آنان روشن است و آن دفاع از ارزشهای
دینی ،حفاظت از حریم افغانستان ،هویت و
حقوق مردم میباشد .او تاکید کرد :راهی را که
مولوی انصاری در پیش گرفته ،راه دشمنان مردم
و استخبارات مغرض بیگانه است.

یادداشت روز

مارشال دوستم :میتوانم طالبان در چهار الی شش ماه شکست دهم

مارشال عبدالرشید دوستم ،رهرب حزب جنبش ملی افغانستان گفت که حارض نشدن طالبان به میز مذاکره «توهین و تحقیر» هیات مذاکرهکنندۀ
دولت است .آقای دوستم میگوید که جنگ راه حل نیست ،اما الزم است که گروه طالبان وادار ساخته شوند که به پای میز مذاکره حارض شوند و
این گروه از «بلند پروازیهایشان» کوتاه بیایند.
وی مدعی است که اگر رییس جمهوری به او اجازه بدهد« ،در مدت چهار الی شش ماه» میتواند طالبان را شکست دهد .به گفتۀ مارشال دوستم
زمانی که او معاون ریاستجمهوری ،با شامر زیادی از اعضای گروه طالبان صحبت و مذاکره کرده است.
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تحلیل

رخواجۀانصار!
چهرۀافراطیشه ِ

محمد صدر

صحبتهـای مولـوی مجیبالرحمـن انصاری ،امـام جمعۀ
مسـجد گاذرگاه هـرات ،در خطبههـای منـاز جمعـۀ ایـن
هفتـه ،واکنشهـای زیـادی را در پـی داشـته اسـت.
آقـای انصـاری در بخشـی از سـخنان خـود کـه در فضـای
مجـازی منتشر شـد ،مدعی میشـود کـه حامیـت از نظام
کنونـی گنـاه کبیره اسـت .مولـوی انصاری متـام کارمندان
دولـت از افـراد ملکـی گرفته تـا نظامی را مـورد خطاب قرار
داده و آنـان را متهـم بـه گنـاه کبیـره میکنـد .همینطـور
در ادامـۀ صحبتهـای خـود میگویـد کـه اگـر عـامل دیـن
از نظـام کنونـی حامیـت کنـد ،آن عـامل ،از علمای یهـود و
نصاری اسـت.
ایـن گفتههـای آقـای انصـاری باعـث واکنشهـای زیـادی
از سـوی حکومـت محلـی هـرات ،سـایر شـهروندان و
همینطـور سیاسـیون کابـل شـد.
سـید وحیـد قتالـی ،والی هـرات ،در نشسـت خربییی که
یـک روز پـس از صحبتهـای آقـای انصـاری انجـام داد،
بـه گونـۀ کنایـه گفـت« :هـرات جایـی بـرای تولیـد داعـش
نیست».
او بـه چنـد اتهـام کـه نسـبت بـه آقـای انصـاری مطـرح
میشـود ،از جملـه تخریـب پایـۀ بـرق توسـط خواهـرزادۀ
آقـای انصـاری و لتوکـوب یـک نوعـروس توسـط افـراد او
اشـاره کـرد و گفـت کـه دیگـر بـر رفتارهـای آقـای انصـاری
چشمپوشـی منیکنـد.
وزارت ارشـاد حـج و اوقـاف نیـز در اعالمیهیـی ،سـخنان
آقـای انصـاری را به شـدت تقبیح کرده اسـت .در قسـمتی
از ایـن اعالمیـه آمـده کـه «ایـن گونه اظهـارات رصف جنگ
در کشـور را شـعلهور سـاخته و سـبب کشـتار مـردم بیگنـاه
در ایـن رسزمیـن میشـود ».ایـن وزارت در اعالمیـۀ خـود
از نهادهـای عدلـی و قضایـی خواسـته تـا در مقابل موضع
آقـای انصـاری ،واکنـش عاجـل انجـام دهنـد.
گفتههـای آقـای انصـاری بـا واکنـش مشـاور امنیـت ملی،
حمداللـه محـب نیـز روبهرو شـد .آقـای محب روز شـنبه در
یـک نشسـت خبری در واکنش بـه این سـخنان گفته بود:
«کسـی کـه به نیروهای امنیتـی اهانت کند ،باغی اسـت».
آقـای محـب اشـاره کـرد بـا توجـه بـه اینکـه احتمال دارد
اسـتخبارات منطقـه پشـت آقای انصاری باشـد ،بـه امنیت
ملـی دسـتور داده تـا اظهـارات مولـوی انصـاری را تعقیـب
کنند .
چهرۀ جنجالبرانگیز در سالهای پسین
ایـن بـار اول نیسـت کـه سـخنان آقـای انصـاری بـا
واکنشهـای متعـددی مواجـه میشـود .آقـای انصـاری
پیـش از ایـن هـم بـا مواضـع جنجالـی خـود ،بـه رستیتر
رسـانهها و شـبکههای اجتامعـی تبدیـل شـده اسـت.
مولـوی انصـاری در چندیـن مـورد از خود رفتارهـا و مواضع
جنجالبرانگیـز نشـان داده اسـت ،از جملـه میتـوان بـه
مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
کرونا را برای مسلامنان نعمت میدانست!
در اوایـل سـال جـاری و زمانـی کـه هـرات دارای بیشترین
آمـار مبتالیـان به کرونا بود و این شـهر بـه قرنتین رفته بود،
مولـوی انصـاری در خطبههـای منـاز جمعـۀ خـود ویـروس
کرونـا را «نعمـت بـرای مسـلامنان و بلا بـرای کافـران»
خوانـد .مولـوی انصـاری در قسـمتی دیگـر از سـخرنانی
خـود گفـت کـه «اگر مسـلامن به دلیـل کرونا مبیرد شـهید
اسـت و اگـر کافـری بـه دلیـل بیماری کرونا مبیـرد هالک
شـده اسـت ،کرونـا بـرای مسـلامن شـهادت اسـت و بـرای
کافـر هالکت».
او در دوم جـوزا ،برخلاف توصیۀ وزارت حـج و اوقاف مبنی
بـر خـودداری از اجتماع و اقامۀ مناز جامعـت ،به منازهای
جامعـت خـود ادامـه مـیداد؛ در منـاز جمعهیـی کـه آقای
انصـاری در گاذرگاه هـرات برگـزار میکـرد ،نزدیـک بـه
دوهـزار نفـر از جـوان و بزرگسـال ،بـدون رعایـت اصـول
بهداشـتی و فاصلـۀ اجتامعـی کنـار هـم در صفهـای
جامعـت میایسـتادند.
این رفتار او با واکنشهای بسـیاری از سـوی علام و اقشـار
مختلـف جامعه مواجه شـد .او پـس از واکنشها ،از موضع
خـود عقبنشـینی کـرد و در خطبههـای منـاز جمعـۀ دوم
جـوزا ،منازگـزاران را بـه رعایـت دسـتورات پزشـکان توصیه
کرد.
تشکیل ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر
آقـای انصـاری در مـاه جـدی سـا ِل پـار ،در یکـی از
خطبههـای منـاز جمعه خـود از ایجاد «ادارۀ امـر به معروف
و نهـی از منکـر» خبر داد.
وی گفتـه بـود کـه بـرای مقابلـه با آنچـه او بیحجابـیِ زنان
مینامیـد ،منتظـر اقـدام دولـت منانـده و خـود بـه گونـۀ
مسـتقل عمـل میکنـد .در همیـن راسـتا آقـای انصـاری
ِ
پوشـش زنـان در نقـاط مختلف شـهر
چندیـن بنر در مـورد
هـرات نصـب کـرد .در برخـی از ایـن تابلوهـا نوشـته شـده
بـود کـه «بیحجابـی زن از بیغیرتـی مـرد اسـت» یـا اینکه
ن هسـتند ».این اقدام
«زنـان با حجـاب ،مرزبان رشف مردا 
آقـای انصـاری هـم با واکنشهـای متعددی مواجه شـد ،از

واکنـش آقـای رسور دانـش ،معـاون دوم ریاسـت جمهـوری
مبنـی بـر تضاد تشـکیل ایـن اداره بـا قانون اساسـی گرفته
ش کاربـران فضـای مجـازی .بـه همیـن جهت پس
تـا واکنـ 
از چنـد روز ،برنهـای تبلیغاتی آقای انصاری از سـطح شـهر
برداشـته شدند.
مامنعت از کنرست شفیق مرید
شـاید اولیـن بـاری کـه آقـای انصـاری بـه رستیتر اخبـار
تبدیـل شـد ،زمانـی بـود کـه ایـن خطیـب از کنسرت
شـفیق مریـد ،خواننـدۀ افغـان مامنعـت کـرد .او در سـنبلۀ
سـال ۱۳۹۱وقتـی قـرار بـود کنرست آقـای مریـد در هرات
برگزار شـود ،خواسـتار آن شـد تـا این کنرست ،به بـاور او به
دالیـل مذهبـی و امنیتـی لغو شـود.
کنسرت آقـای مریـد زمانـی لغـو
شـد کـه دههـا تـن از پیـروان آقـای
انصـاری در اطـراف اسـتدیوم هـرات
(محلـی کـه قرار بـود کنسرت در آن
اجـرا شـود) تجمـع کـرده و مانـع از
برگـزاری کنسرت شـدند.
انصـاری نیـز در سـخرنانی خـود
گفتـه بـود کـه نبایـد در اسـتدیوم
هـرات ،کنرست و رقص برگزار شـود.
گفتنـی اسـت کـه یکمـاه پیـش از
زمانـی کـه قـرار بـود کنرست شـفیق
مریـد برگـزار شـود ،آقـای انصـاری
جلسـات فهـم قـرآن را در اسـتدیوم
برگـزار کـرده بـود ،لـذا بـاور داشـت
کـه نبایـد در مکانی که در آن عبادت شـده اسـت ،کنرست
و رقـص برگـزار کـرد.
ایـن اقـدام آقـای انصـاری هـم بـا واکنشهـای متعـددی
مواجـه شـد و برخـی از شـهروندان هـرات و فعـاالن جامعـۀ
مدنـی ،پـس از لغـو این کنرست دسـت بـه تظاهـرات زده و
ایـن رفتـار آقـای انصـاری را ،افراطگرایـی دینی دانسـتند.
خطیبی که روزبهروز مشهورتر میشود
در کنـار متـام واکنشهایـی کـه علیـه انصـاری در مـوارد
مختلـف صـورت گرفتـه ،شـهرت یـن خطیـب گاذرگاه،
روزبـهروز در میـان برخـی اقشـار هـرات ،رو بـه افزایـش
اسـت .سـیل عظیمـی از منازگـزاران کـه بـه منـاز جمعـه و
خطبههـای آقـای انصـاری حـارض میشـوند ،نشـاندهندۀ
محبوبیـت آقـای انصـاری در میان بسـیاری از مردم اسـت.
یـک روز قـدم زدن در شـهر هـرات کافـی اسـت تـا بیننـده
متوجـه حامیـت از آقـای انصـاری شـود؛ از عکـس مولـوی
انصـاری در روی سـهچرخهها گرفتـه تـا جمالتـی کـه از او
روی دیوارها و برنها نرش شـده اسـت .بسـیاری از رانندگان
ی شـنوندۀ «رادیـو صـدای انصـار» هسـتند ،رادیویی
تاکسـ 
متعلـق بـه آقای انصـاری کـه برنامههایش توسـط اطرافیان
و شـاگران او درسـت میشـود و رسـانهیی اسـت بـرای نشر
افـکار و سـخنان مولـوی انصـاری .برعالوه مروری سـاده در
شـبکههای مجـازی ،نشـان میدهـد که دهها سـایت تحت
نـام «حامیان مجیبالرحمـن انصاری»« ،فداییـان انصار» و
 ...وجـود دارد کـه از سـوی طرفـداران آقـای انصـاری اداره
میشـود.
مدرسۀ دینی مولوی انصاری
مولـوی انصـاری دارای مدرسـهیی بـرای طالب علـوم دینی
نیـز هسـت .در ایـن مدرسـۀ دینـی نزدیـک بـه ۱۵۰طالب
علـوم دینـی درس میخواننـد؛ طالبانـی کـه در مـواردی
حجـرۀ درس را رهـا کـرده و بـه میـدان عمـل میآینـد .بـه
عنـوان منونـه زمانـی کـه مولوی انصـاری اقدام به تشـکیل
«ادارۀ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر» کـرده بـود ،در
سـخرنانی خـود گفـت کـه «او با همیـن طالب مدرسـهاش،
علیـه بیحجابـی و فسـاد در هـرات قیـام میکنـد».
همینطـور طلاب مدرسـۀ او در مامنعت از کنرست شـفیق
مریـد نیـز دسـت داشـتند.
انصـاری صاحـب یـک داراالیتـام تحـت نـام «داراالیتـام
انصـاری» نیـز هسـت .در ایـن مرکـز بیـش از ۱۳۰کـودک
و نوجـوان نگهـداری شـده و درس میخواننـد .در ایـن
داراالیتـام ،در کنـار درسهـای مکتـب ،درسهـای دینـی
نیـز تدریـس میشـود.
مدرسهیی که ثبت وزارت حج و اوقاف نیست
وزارت حـج و اوقـاف در اعالمیهیـی کـه اخیـرا و در واکنـش
بـه سـخنان مولـوی انصـاری منتشر کـرده ،بـه ایـن نکتـه
اشـاره کـرده کـه مدرسـۀ وی در وزارت حـج و اوقـاف ثبـت
شـده نیسـت .ثبـت نبـودن مدرسـۀ مولـوی انصـاری باعـث
قـوت گرفتن ایـن احتمال شـده کـه متـون درسـی ایـن
مدرسـه ،میتواننـد در ترویـج افراطیـت موثـر باشـند.
نوعیـت دروسـی کـه در داراالیتـام و مدرسـۀ آقـای انصـاری
تدریـس میشـود ،باعـث نگرانـی بسـیاری از شـهروندان
هـرات و فعاالن جامعۀ مدنی شـده اسـت .محمود کریمی،
از فعـاالن مدنـی هـرات نسـبت بـه نوعیـت مـواد آموزشـی
در مـدارس مربـوط بـه آقـای انصـاری ابـراز نگرانـی کـرده و
میگویـد« :ایـن مـدارس میتواننـد مرکـز آموزشـی بـرای
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تفکـرات بنیادگرایانـه و افراطـی باشـند ،بهویـژه کـه ایـن
مـدارس و مـواد درسـی آن ثبـت وزارت حـج و اوقـاف هـم
نیسـت .لذا باید نسـبت بـه آنچه در این مـدارس تدریس
میشـود ،توجـه جـدی صـورت بگیـرد».
عکس شبیه رهربان القاعده
یکـی از مـواردی کـه چنـدی پیـش تبدیـل بـه سـوژهیی
بـرای کاربـران فضـای مجـازی شـد ،عکسـی بـود کـه
از انصـاری ،همـراه بـا سلاح نشر شـده بـود .از سـویی
نوعیـت نشستن آقـای انصـاری و قرارگرفتن سلاح در
ایـن عکـس تداعیکنندۀ عکسهایـی بود کـه از رهربان
گـروه القاعـده منتشر میشـد .بـه همیـن جهـت برخـی
کاربـران فضـای مجازی نسـبت به این مورد ابـراز نگرانی
کردند.
محمد فرهمند ،کارشـناس امور رسـانه بر این باور اسـت
کـه عکـس مولـوی انصـاری همـراه بـا تفنـگ ،از دیدگاه
نشانهشناسـی ،دارای پیامهای متعددی اسـت؛ از جمله

قرابـت ایدیالوژیـک میـان مولـوی انصـاری و رهبران
گروههـای افراطـی همچـون القاعـده.
آقـای فرهمنـد میگویـد کـه «ایـن عکـس میتوانـد یـک
پیـام دیگـر هـم داشـته باشـد ،و آن اینکـه آقـای انصاری
اسـتفاده از تفنـگ و سلاح را بـرای خـودش مشروع
میدانـد ،در عکـس منترششـده چهـرۀ انصـاری با لباس
دینـی اسـت و یـک سلاح ،معنـای ایـن عکـس همراهی
فکـر دینـی مولـوی انصـاری با تفنگ و خشـونت اسـت».
ی میل سالح
س 
ی اسـت
منبعـی کـه منیخواهـد نامش فاش شـود ،مدع 
کـه آقـای انصـاری در سـال ۱۳۸۳و در زمانـی کـه آقـای
سـالنگی قوماندان امنیۀ هرات بود ،شـش میل سلاح را
از قوماندانـی بـرای امنیت شـخصی خـود دریافت کرده،
امـا پـس از آن و با وجـود توصیههـای وزارت داخله مبنی
بـر جمـعآوری سلاح از نـزد افـراد غیرمسـوول ،مولـوی
انصـاری همچنـان از مستردکردن سلاحها بهبهانـۀ
حفاظـت شـخصی ،خـودداری کـرده اسـت .ایـن منبـع
تاکیـد میکنـد کـه مولـوی انصـاری ،نزدیک بـه ۲۲میل
سلاح دیگـر هـم دارد کـه ایـن سلاحها ،بدون مجـوز در
نـزد مولـوی انصـاری و نزدیـکان او نگـهداری میشـود.
البتـه آقـای محمـد شـکور ،از افـراد نزدیـک بـه آقـای
انصـاری ،ایـن ادعـا را رد میکنـد .او مدعـی اسـت کـه
تنها دو سلاح نزد آنها برای حفاظت از مسـجد و مدرسـه
نـزد آنـان موجـود اسـت که بـرای آن دو سلاح هـم مجوز
رسـمی دارند.
صدای عباس استانکزی در گاذرگاه هرات
سـخنان اخیـر مولوی انصـاری در مورد حامیـت از نظام،
همزمـان شـد بـا مذاکـرات صلـح و ادعاهـای طالبـان در
مـورد مشروع نبـودن نظام کنونـی .چندی پیـش عباس
اسـتانکزی ،عضـو هیات مذاکرهکنندۀ طالبان در مسـکو
گفتـه بـود کـه نظـام کنونـی بایـد از قـدرت کنـار بـرود و
بـه جـای آن ،نظامـی کـه بـه بـاور او اسلامی اسـت رس
کار بیایـد .حـاال بـه نظر میرسـد که از بلندگوی مسـجد
گاذرگاه هـرات ،همان صدایـی بلنـد میشـود کـه در
مسـکو و از سـوی عبـاس اسـتانکزی بلنـد شـده بود.
بشـیر طـارق از فعـاالن مدنـی هـرات میگویـد« :در
رشایطـی کـه صـف جمهوریـت از سـوی طالبـان و
بنیادگرایـان افراطـی بـا اتهامهـای متعـددی از جملـه
مشروع نبـودن مواجـه اسـت ،سـخنان مولـوی انصـاری
میتواند آبی باشـد در آسـیاب طالبان و به سـود طالبان
متـام شـود».
بـه بـاور آقـای طـارق ،در رشایـط فعلـی بیشتر از هـر
چیـز بـه اتحـاد علما و تاییـد نظـام جمهـوری اسلامی
بـه واسـطۀ علمای دانشـمند و معتـدل افغانسـتان نیـاز
اسـت .لـذا آقـای طـارق اشـاره میکنـد کـه علما بایـد
علیـه ایـن سـخنان موضـع بگیرنـد.
سـخنان مولوی انصاری در چند سال اخیر همواره باعث
جنجـال و واکنشهـای مختلفـی از سـوی جناحهـای
دولتـی و غیـر دولتـی شـده اسـت؛ واکنشهایـی کـه
محـدود بـه اعالمیه و یـا واکنش در فضای مجـازی مانده
و در میـدان عمـل کارسـاز نبـوده اسـت.
سـوالی کـه امـا بایـد بـه آن پرداخـت ،ایـن اسـت کـه
مسـوولیت دولت در قبال سـخنانی که نظام را زیر سوال
میبـرد و حامیـان نظـام را یهـود میدانـد ،چیسـت؟

خاموشی حاکم در مذاکرات صلح؛
تحرک قدرتهای جهان و منطقه
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طبــق تفاهمنامــه کــه میــان هیــات طالبــان و امریــکا درمــاه
فبــروری ســال ۲۰۲۰در دوحــۀ قطــر بهامضــا رســید ،طالبــان مکلــف
بودنــد تــا پــس از آن بــا هیــات دولــت جمهوری اســامی افغانســتان
وارد مذاکــره شــده و بــا کاهــش مــوج خشــونتها ،قطــع روابــط بــا
القاعــده و حفــظ حقــوق شــهروندان بهویــژه زنــان تــا مــاه مــی
سال ۲۰۲۱زمینۀ خروج نیروهای امریکایی را مساعد سازد.
از اینکــه ادارۀ دونالــد ترمــپ بــه ایــن تفاهمنامــه از دیــد خــروج
از مصــارف جنــگ طوالنــی مــدت کشورشــان و کمــک در راســتای
پیــروزی دونالدترمــپ در انتخابــات پیــشرو نظــر میکــرد،
توجــه کمتــر بــه خاتمــۀ جنــگ بیستســالۀ افغانســتان و حــل
مصلحتآمیــز معضــل از طریــق مذاکــرات رو در رو بــه ایــن
تفاهمنامــه را داشــت.
ایــن عجلــه و بیتوجهــی غــرب باعــث دوشــگاف بــزرگ در ایــن
رونــد شــد:
یکــی عــدم تطبیــق مــواد توافقنامــه و دوم ســبب ایجــاد روحیــۀ
کاذب فتــح و تســلیمی در اذهــان ســران و ســربازان طالــب کــه
هــر دو شــگاف باعــث بلندرفتــن مــوج خشــونتها در کشــور شــد.
زیــرا ماشــین جنگــی طالــب بــه ایــن عقیــده شــد کــه آنهــا موفــق
بهشکســت آمریــکا و متحدانــش (ناتــو) گردیــده و دولــت افغانســتان
در مقابــل آنهــا هیــچ اســت و میتــوان آنــرا از طریــق نظامــی بــه
ســقوط کامــل در آورد.
ایــن روحیــه نــه تنهــا باعــث بلندرفتــن مــوج خشــونتها گردیــد،
بــل عالقــه و تعهــد طالبــان را نیــز بــه میــز مذاکــرات محــدود
ســاخت .اکثــرا در میــز مذاکــرات از قــدرت و زور حــرف بهدهــن
میآوردنــد و بههیــچ اصــول و قاعــدۀ بــازی خــود را معتهــد
نمیدانســتند .هماننــد میــدان جنــگ در میــز مذاکــرت نیــز
حرفهــا و حرکتهــای پیــروزی خــود و شکســت دیگــران را بــه
نمایــش میگذاشــتند.
ایــن رونــد مغرورانــه بــه اعتراضهــای هیــات دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان و انتقادهــا در داخــل کشــور نیــز رو بــه رو شــد
کــه هیــچ فایدهیــی نــه در میــدان جنــگ داشــت و نــه هــم در
میــز مذاکــرات.
امــا پــس از شکســت دونالــد ترمــپ در انتخابــات ســال ۲۰۲۱امریــکا
و روی کارآمــدن ادارۀ جدیــد تحــت رهبــری بایــدن .ایــن رونــد
بهخاموشــی سیاســی و تاکتیکــی رفــت کــه ســبب بلندشــدن
صــدای جناهــای درگیــر در ماجــرای افغانســتان شــد« جمهوریــت
بــر بازنگــری تفاهمنامــه و امــارات بــر ادامــۀ تفاهــم تاکیــد
داشــت»؛ امــا دیــده میشــود کــه صــدای جمهوریــت تاثیــرات
خــود را تــا جــای بههمــراه داشــته و تیــم محتاطمحــور ،بایــدن را
بــه بازنگــری ایــن رونــد وادار ســاخته اســت.
از اینکــه رییــس جمهــور بایــدن یــک شــخص معتهــد بهتمــام
ارزشهــای دموکراســی میباشــد .اســاس دموکراســی را مشــوره و
نظرخواهــی تشــکیل میدهــد .ایشــان نیــز بــا طرفهــای مجــرب
در ایــن بخــش مشــورتهای اساســی را آغــاز کــرده اســت کــه
تــا ایــن جــای کار بهبازنگــری تفاهمنامــۀ دوحــه تاکیــد ورزیــده
اســت.
طالبــان بــا درک وضعیــت رو بهزیــان ،در نخســت اقــدام بــه
ســفرهای کشــورهای ضــد امریــکا زده تــا بــهادارۀ جدیــد امریــکا
قابلیتهــای سیاســی و حمایــوی ضــد امریــکا را در صــورت اقــدام
بهبازنگــری تفاهمنامــه ب ـهرخ امریــکا بکشــاند .مطمینــا ایــن عمــل
ضــد منافــع امریــکا ،ادارۀ بایــدن را خشــمگین ســاخته  ،امــا اظهــار
ایــن خشــم را تــا زمــان ختــم مشــورتها بــا شــرکای ناتــو اش
معطــل ســاخته اســت.
طالبــان همزمــان بــا ایــن اقدامــات میــز مذاکــرات را بــا هیــات
جمهــوری اســامی افغانســتان نیــز تــرک کامــل نمــوده و تمــام
تمرکــز خــود را در مشــورتها بــا کشــورهای منطقــه و حامیــان
خــود محــدود ســاختهاند .از ســوی هــم طبــق گزارشهــای
بهدســت رســیده ،ایــن گــروه مصــروف منسجمســاختن ماشــین
جنگــی خــود در صــورت اقــدام امریــکا اســت.
طالبــان بــا ســفرهای بهکشــورهای منطقــه از جملــه ایــران،
پاکســتان و روســیه زمامــدارن ایــن کشــورها را وادار بــه ارایــۀ
نظریــات و پیشــنهادات خــود در مــورد نظــام حاکــم افغانســتان کــه
حمایــت قاطــع جامعــه جهانــی را نیــز بــا خــود دارد ،ارایــه کــرده و
حتــا بدیلهــای آن را نیــز پیشــنهاد نمــوده اســت.
ایــن عمــل گــروه طالبــان در نظــر اکثــر تحلیلگــران بهمعنــای
وابســتگی مطلــق ایــن گــروه بهکشــورهای منطقــه و فاقــد دیــدگاه
مســتقل و نســخۀ جامــع بــرای کشــور میپندارنــد .در پهلــوی ایــن
مــوارد بنبســت و خاموشــی حاکــم در میــز مذاکــرات روســیه و
امریــکا را وادار بــه اقــدام در راســتای تحــرک دوبــارۀ ایــن رونــد
نمــود؛ امــا بــا شــیوههای خــاص خودشــان.
رییــس ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا (کنــت مکنــزي) بــا همتــای
پاکســتانی خــود (قمرجاویــد باجــوا) بهتاریــخ ۱۹فبــروری  ۲۰۲۱در
اســام آبــاد پاکســتان دیــدار داشــتند کــه در همیــن تاریــخ (ضمیــر
کابلــوف) نماینــده ویــژۀ رییسجمهــور پوتیــن بــرای افغانســتان نیــز
بــا (شــاه محمــود قریشــی) وزیــر خارجــۀ پاکســتان دیــدار نمــود .تــا
هنــوز از محتــوا و جزییــات ایــن دیدارهــا چیــزی در دســت وجــود
نــدارد؛ امــا نظــر بــه بعضــی گزارشهــا هــر ســهطرف روی حــل
معضلــۀ افغانســتان از طریــق مذاکــرات تاکیــده ورزیدهانــد.
امریــکا و روســیه هــر دو در تــاش حــل معضــل افغانســتان از طریــق
گفتگوهــا انــد؛ امــا راه حلهــا و شــیوههای آن متفاوتتــر از هــم
بهشــمار میرونــد .ایــن تداخلهــا و ایــن راه حلهــای تاریــک
و روشــن ویــا هــم ســیاه و ســفید شــاید بــه شکســت مذاکــرات
بیانجامــد و همچنــان دری بــرای جنــگ جدیــد و خونیــن توســط
تاکتیــک حمایــه و حامیــان جدیــد؛ امــا توســط جنگجویــان ســابق
بــاز خواهنــد کــرد .کــه بــدون شــک مســوول عــام و تــام آن گــروه
طالبــان خواهنــد بــود.

شیوه درست کتابخوانی

رولف دوبلی :ما به درستی کتاب منیخوانیم و کتابخوانی را به نحو گزیده و با دقت کافی به انجام منیرسانیم .باید کتابها را به گون ٔه متفاوت بخوانیم و برای این کار ،چارچوب راهنام
و پیرشوی خود را به شام پیشنهاد میکنم .بگذارید با یک مثال ساده مساله را توضیح دهم .هر بلیت قطار چند سفره در سوییس شش بخش جداگانه دارد .پیش از آغاز سفر ،شام کارت
خود را در یک دستگاه نارنجیرنگ قرار میدهید که تاریخ و زمان سفر را روی آن درج میکند و بخش کوچکی از گوشه سمت چپ کارت را برمیدارد .زمانی که هر شش بخش کارت مورد
استفاده قرار گیرد ،اعتبار بلیت به پایان رسیده و بلیت بیارزش به شامر میرود .به همین ترتیب ،برای خواندن کتابها نیز باید بلیتی را با پنجاه بخش متفاوت در نظر بگیریم .درست به
شیوه بلیتهای قطار ،در اینجا نیز پیش از هر بار خواندن کتاب ،باید یکی از این بخشها را ثبت کنید؛ اما بر خالف بلیت چند سفری ،این تنها بلیت شام خواهد بود و منیتوانید در صورت
متایل یکی دیگر تهیه کنید.
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فرهنگ

کتابخواندن در عرص انرتنت

منبع :ترجمان

چرابیشترکتابهاییراکهمیخوانیمفراموشمیکنیم؟

بعضیهـا هـر کتـاب را فقـط یکبـار میخواننـد و بعـد از
گذشـت مدتهـا تقریبـاً بیهیـچ کموکاسـتی همـۀ آن را بـه
یـاد میآورنـد .امـا بیشتر مـا اینطـور نیسـتیم و ایـن موضـوع
خیلـی ناراحتمان میکنـد و مـدام خودمـان را بابـت روش
مطالعهمـان مالمـت میکنیـم یـا حافظـۀ ضعیفمان را مقصر
میدانیـم .زمانـی کـه کتابـی را خریدیـم ،اسـم کتابفروشـی،
اینکـه چـاپ چنـدم بـوده و خیلـی جزییـات دیگـر را خیلـی
راحـت بهخاطـر میآوریـم امـا آنچـه برایمان مهمتـر اسـت،
یعنـی محتـوای کتـاب را نـه .آیـا در عصر انرتنـت اینهمـه
وسـواس و عـذاب روحـی بـرای بـه خاطـر سـپردن اطالعـات
رضوری اسـت؟
خاطـرات پاملا پُـل دربـارۀ مطالعـه بیـش از آنکـه رنگوبوی
واژگان را داشـته باشـد ،حـال وهـوای تجربۀ خوانـدن را دارد.
پُـل دبیـر بخش بررسـی کتـاب نیویـارک تایمز اسـت و انصافاً
زیـاد کتـاب میخوانـد؛ او میگویـد« :تقریبـاً همیشـه بـه یـاد
دارم کـه کجـا بودم و کتاب چه شـکلی بـود .جزییات ظاهری
آن در ذهنـم اسـت .ویرایشـش را یـادم میآیـد؛ جلـد کتـاب
را هـم؛ اغلـب محـل خریـد را هـم فرامـوش منیکنم یـا اینکه
چـه کسـی آن را بـه مـن داد .چیزهـای دیگـر اسـت کـه یـادم
منیآیـد و ایـن افتضـاح اسـت».
مثلاً پُـل بـه من گفـت کـه اخیـرا ً خوانـدن زندگینامـۀ بنجامین
فرانکلیـن اثـر والتر ایزاکسـون را متـام کـرده اسـت .میگوید:
«زمـان خوانـدن کتـاب ،همـه چیـز را دربـارۀ بـن فرانکلیـن
منیدانسـتم ،امـا چیزهـای زیـادی میدانسـتم و بهطـور کلـی
بـا سـیر حوادث انقلاب امریکا آشـنا بـودم .حاال ،پـس از دو
روز ،احتماالً نتوانـم چیـزی از سـیر حـوادث انقلاب امریـکا
برایتـان بگویم».
شـکی نیسـت کـه بعضـی افـراد میتواننـد یکبـار کتابـی را
یرنـگ آن را بـه خوبـی در
بخواننـد یـا فلمـی را ببیننـد و پ 
حافظـه بسـپارند .امـا بـرای بسـیاری از افـراد ،تجربـۀ مصرف
کاالی فرهنگـی مثـل پـر کـردن تـب حمام اسـت ،در آن
غوطـهور میشـوند و بعـد متاشـا میکننـد کـه بـا برداشتن
درپـوش خروجـی تا قطرۀ آخـر آب تخلیه میشـود .در عرص
انرتنـت ،توانایـی بهیـادآوردنِ خودبهخود اطالعـات در ذهن،
رضورت کمتری دارد
آنچـه «منحنـی فراموشـی» ۱نام دارد در ۲۴سـاعت اول پس از
یادگیـری تندتریـن شـیب را دارد .اینکه دقیقاً چقـدر فراموش
میکنیـد ،از نظـر درصـدی متغیـر اسـت .امـا اگـر آن را مـرور
نکنیـد ،بخـش زیـادی از مطلـب در گـذر از روز اول جـان
سـامل بـه در منیبـرد و روزهـای بعـد بخشهـای بیشتری از
دسـت میرونـد و آخـر رس شما میمانیـد و کسری از آنچـه
آموختهایـد.
احتماالً حافظـه همیشـه همینگونـه بـوده اسـت ،امـا َجـرد
هـوروات ،محقـق دانشـگاه ملبـورن ،میگویـد نحـوۀ کنونـی
مصرف اطالعـات و تفریحـات نظرمـان را دربارۀ نـوع حافظۀ
ارزشـمند تغییـر داده و حافظـ ۀ ارزشـمند دیگر آنی نیسـت که
کمـک کنـد پیرنـگ فلمـی را بـه یـاد آوریـم کـه شـش مـاه
پیـش دیدهایـم.
در عصر انرتنـت ،حافظـۀ بازیابـی ،۲توانایـی بهیـادآوردنِ
خودبهخـود اطالعـات در ذهـن ،رضورت کمتری دارد .هنوز
هـم بـه درد اراجیـف کافـه میخـورد یـا فهرسـت کارهـای
روزانهتـان امـا بـه گفتـۀ هـوروات ،آنچـه «حافظـۀ شـناختی»۳
نـام دارد ،از اهمیـت باالتـری برخـوردار اسـت .او میگویـد:
«تـا وقتـی یادتـان باشـد آن اطالعـات کجاسـت و چطـور
میتـوان بـه آن دسرتسـی پیـدا کـرد ،دیگـر نیـازی نیسـت آن
را بـه خاطـر بسـپارید».
تحقیقـات نشـان دادهاند کـه انرتنت مثل حافظـۀ جانبی ۴عمل
میکنـد .براسـاس یـک مطالعـه «وقتـی افـراد امیـد دارنـد پس
از گذشـت زمـان بـه اطالعـات خـود دسرتسـی داشـته باشـند،
میـزان بازیابـی اطالعـات در آنهـا پایینتـر اسـت» .امـا حتـی
پیـش از ظهـور انرتنـت ،محصـوالت رسگرمی بهعنـوان حافظۀ
جانبـی عمـل میکردنـد .اگـر بتوانیـد جملهیـی از یـک کتاب
را بـه رسعـت پیـدا کنید ،الزم نیسـت آن را به حافظه بسـپارید.
از وقتـی فلمهـای ویدیویـی به بـازار آمدنـد ،میتوانیـد تقریباً
بـدون هیـچ دردرسی فلـم یا برنامـۀ تلویزیونـی را مرور

کنیـد .دیگـر اصلاً این موضـوع مطرح نیسـت که اگـر نتوانید
اثـری فرهنگـی را بـه یـاد آورید ،برای همیشـه آن را از دسـت
میدهیـد.
انرتنـت بـا خدمات جـاری و مدخلهـای ویکیپدیـا  ،احتامل
بهیـادآوری اطالعـات فرهنگـی را حتـی بیـش از اینهـا
افزایـش داده اسـت .امـا ایـن بـه معنـی آن نیسـت کـه پیش از
ایـن همهچیـز را بـه یـاد میآوردیـم.
افالطـون از اولیـن افـراد مشـهوری بـود کـه وقتـی خطـر
بیرونیسـازی حافظـه مطـرح شـد  ،روی تـرش کـرد .در
ِ
فایـدروس ارشافزاده
گفتگویـی کـه افالطون میان سـقراط و
مینویسـد ،سـقراط داسـتانی دربـارۀ خدایـگان تئـوس
میگویـد کـه «کاربـرد نامـه را کشـف کـرد» .تامـوس ،پادشـاه
مصر ،بـه تئـوس میگویـد:
ایـن کشـف تـو در روح یادگیرنـدگان فراموشـی بـه بـار
مـیآورد ،زیـرا دیگـر از حافظـۀ خـود اسـتفاده منیکننـد؛
آنهـا به حـروف و واژگان نوشتهشـدۀ بیرونی اعتماد خواهند
کـرد و خودشـان چیـزی بـه یـاد نخواهنـد آورد.
(البتـه همیـن نظـرات افالطـون بـه ایـن خاطـر در دسترس مـا
هسـتند کـه آنهـا را نگاشـته اسـت).
هـوروات میگویـد« :در ایـن گفتگـو ،سـقراط از نوشتن
متنفـر اسـت زیـرا میپنـدارد کـه حافظـه را میکشـد .درسـت
هـم میگویـد .نوشتن بیشـک حافظـه را از بیـن برده اسـت،
ی را بـه یـاد آوریـد که امـروز به
امـا متـام چیزهـای باورنکردنـ 
خاطـر نوشتن ،در دسـت داریـم .مـن کـه هرگـز نوشتن را بـا
یـک حافظـۀ بازیابـی بهتر عـوض منیکنـم» .شـاید انرتنـت
هـم مبادلـۀ مشـابهیی را پیشـنهاد میدهـد :میتوانیـد بـه هـر
میـزان اطالعـات کـه میخواهیـد دسرتسـی داشـته باشـید و از
آن اسـتفاده کنیـد امـا بیشتر آن را در خاطـر نگـه نخواهیـد
داشـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم اغلـب بیـش از آنچـه بتواننـد
در مغـز خـود نگـه دارنـد ،اطالعـات وارد آن میکننـد .سـال
گذشـته ،هوروات و همکارانش در دانشـگاه ملبـورن دریافتند
افـرادی کـه بیـش از حـد برنامههـای تلویزیونـی میبیننـد،
محتـوای برنامههـا را خیلـی رسیعتـر از کسـانی فرامـوش
میکردنـد کـه هفتهیـی
یـک قسـمت را متاشـا میکردنـد .کسـانی کـه زیـاد تلویزیون
میدیدنـد بالفاصلـه پـس از برنامـه در یـک آزمـون رشکـت
میکردنـد و باالتریـن امتیـاز را در ایـن آزمـون میگرفتنـد امـا
 ۱۴۰روز بعـد ،امتیـاز آنهـا کمتر از کسـانی بـود کـه هفتگی
بـه متاشـای تلویزیـون مینشسـتند .همچنیـن طبـق گـزارش
خودشـان ،میـزان لـذت آنهـا از متاشـای برنامـه کمتر از
کسـانی بـود کـه روزی یـک بـار یـا هفتـهای یـک بـار آن را
متاشـا میکردنـد.
افـراد در مواجهـۀ بـا مکتوبـات نیز افـراط میکننـد .در ،۲۰۰۹
بـه طـور میانگین هـر امریکایی روزانه بـا  ۱۰۰،۰۰۰واژه درگیر
میشـد ،حتـی اگـر متـام ایـن واژههـا را منیخواند .بهسـختی
میتـوان تصـور کـرد کـه ایـن رقـم طـی ایـن نـه سـال کاهـش
یافته باشـد.
نیکیتـا بکشـانی در «اختلال زیادخوانی»بـه تحلیـل ایـن آمار
میپـردازد .او مینویسـد« :خوانـدن واژۀ ظریفـی اسـت امـا
رایجتریـن نـوع خوانـدن احتماالً خوانـدن به معنـای مرصف
کـردن اسـت :جایـی کـه مـا میخوانیـم ،بهویـژه در انرتنـت ،تا
رصفـاً اطالعـات کسـب کنیـم .اطالعاتـی کـه تبدیل بـه دانش
منیشـود مگـر آنکـه تثبیت شـود».
یـا آنگونـه کـه هـوروات بیـان میکنـد« :ایـن نوعـی غلغلـک
لحظهیـی اسـت و بعـد غلغلکـی دیگـر میخواهیـد .موضـوع
اصلاً آموختن نیسـت .موضـوع تجربـۀ لحظهیـی حـس
آموختن اسـت».
درسـی کـه از مطالعـه زیادخوانـی او میگیریـم ایـن اسـت
کـه اگـر میخواهیـد چیزهایـی را کـه میخوانیـد و میبینیـد
بهیـاد آوریـد ،آنها را از باقـی چیزها فاصله دهید .در مدرسـه
اعصابـم خـرد میشـد که در کالس انگلیسـی هـر هفته مجبور
بودیـم تنها سـه فصـل را بخوانیم و نه بیشتر ،امـا دلیلی منطقی
پشـت ایـن کار بـود .هـوروات میگویـد هرچـه خاطـرات
را بیشتر تکـرار کنیـد ،بیشتر تثبیـت میشـوند .اگـر کتابـی را

پشـت رس هم-بگوییـم یـک نفـس -بخوانیـد ،داریـد متـام
مـدت داسـتان را در حافظـه فعـال ۶خـود نگـه میداریـد .او
میگویـد« :در واقـع هرگـز متـام خاطـرات رسگـردان فراموش
منیشـوند .بعضـی از آنهـا شـاید مخفـی باشـند ،تـا اینکـه
رسنخـی آنهـا را تحریـک کند و بازیابی شـوند دوبـاره به آن
دسرتسـی نخواهیـد داشـت».
سـانا میگویـد اغلـب وقتـی میخوانیـم ،دچـار نوعـی
«احسـاس فصاحـت» کاذب میشـویم .اطالعـات جریـان
دارنـد و وارد ذهـن مـا میشـوند ،آنهـا را میفهمیـم ،بهنظـر
میرسـد ایـن مجموعـه اطالعـات به آرامـی در یک کالسـور
جمـع میشـوند تـا در پوشـههای مختلـف ذهنمان جـای
بگیرنـد؛ «امـا در حقیقـت ایـن اطالعـات تثبیـت منیشـوند
مگـر اینکـه خودتـان تلاش کنیـد و مترکـز کنیـد و برخـی
راهربدهـا را بـه کار بگیریـد کـه کمـک کنـد آنهـا را بـه یـاد
آوریـد».
افـراد وقتـی مطالعـه میکننـد یـا چیـزی را بـرای کار خـود
میخواننـد احتماالً همیـن کار را میکننـد امـا بعیـد اسـت
در اوقـات فراغتشـان از رسیـال دختران گیلمـور ۷یادداشـت
بردارنـد تـا بعـد خـود را امتحـان کننـد .سـانا میگوید« :شـاید
ببینیـد و بشـنوید اما احتماالً توجه نداریـد و گوش منیدهید.
بـه نظـرم اغلـب اوقـات مـا اینگونـه هسـتیم».
البتـه متام خاطـرات رسگردان هـم فراموش منیشـوند .بعضی
از آنها شـاید مخفی باشـند ،دور از دسرتس ،تا اینکه رسنخی
آنهـا را تحریـک کنـد و بازیابی شوند-شـاید بـا بخش «آنچه
گذشـت دختران گیلمـور» یـا مکاملهیـی دربـارۀ یـک کتاب
بـا دوسـتی کـه او هـم آن را خوانـده .سـانا میگویـد« :اساسـاً
حافظـه رسارس ارتباطات اسـت».
شـاید ایـن توضیح خوبی باشـد بـرای اینکه چرا پُـل و دیگران
فضـای خوانـدن کتـاب را بـه یـاد میآورنـد امـا محتـوای آن
را خیـر .پُـل یـک «کتـاب کتابهـا» را از دوران دبیرسـتان
خـود نگـه داشـته اسـت -نوعـی حافظـۀ جانبـی -کـه در آن
اسـم متـام کتابهایـی را کـه میخوانـد مینویسـد« .کتـاب
کتابهـا دسرتسـی رسیـع فراهـم میکنـد تـا بدانـم در هـر
لحظـه از زندگـیام در چـه رشایـط روانشـناختی یـا کـدام
مـکان جغرافیایـی بـودهام» .پُـل ایـن مطلـب را در زندگـیام با
کتـاب کتابهـا ۸توضیـح میدهـد ،کتابـی کـه دربـارۀ کتـاب
کتابهایـش نوشـته اسـت« .هـر مدخـل خاطـرهای را از غیب
حـارض میکنـد کـه در غیـر ایـن صـورت از دسـت میرفت یا
بـا گذشـت زمـان محـو میشـد».
کتابهـا فایلهایـی نیسـتند کـه در مغزمـان آپلـود کنیـم ،بـل
بخشـی از تابلوفـرش زندگـی هسـتند کـه در کنـار چیزهـای
دیگـر بافتـه شـدهاند
یـان کـروچ در مطلبـی بـرای نیویارکـر بـا عنـوان «نفریـن
خوانـدن و فرامـوش کـردن» ۹مینویسـد« :خوانـدن وجـوه
بسـیار دارد کـه شـاید یکـی از آنهـا ترکیـب توصیفناپذیـر
و ذاتاً ناپایدار فکر و احسـاس و دسـتکاریهای حسـی باشـد
کـه در لحظـه اتفـاق میافتـد و بعـد محـو میشـود .پـس چـه
مقـدار از خوانـدن رصفاً نوعی خودشـیفتگی اسـت -نشـانهیی
از اینکـه شما کـه بودیـد و در زمـان مواجهـۀ بـا یـک متن به
چـه میاندیشـیدید؟»
بهنظـر مـن ،خودشـیفتگی نیسـت کـه فصلهـای زندگـی را بـا
هنری کـه آنهـا را ایجاد کـرده به یـاد آورید -بهـا ِر رمانهای
عاشـقانه ،زمسـتانِ داسـتانهای جنایـی .امـا ایـن واقعیـت هـم
مطـرح اسـت که اگـر فرهنـگ را با ایـن امید مصرف کنید که
کتابخانهیـی ذهنـی بسـازید تـا هـر زمـان بـه آن رجـوع کنیـد،
احتماالً راه بـه جایـی منیبرید.
کتابهـا ،فلمهـا ،برنامههـا و ترانههـا فایلهایـی نیسـتند که در
مغزمـان آپلـود کنیـم ،بـل بخشـی از تابلوفـرش زندگی هسـتند
کـه در کنـار چیزهـای دیگر بافته شـدهاند .از دور شـاید دیدن
یـک رشـته نـخ دشـوار باشـد امـا آن نخ بـه هر حـال رس جای
خودش نشسـته.
هـوروات میگویـد« :خندهدار اسـت کـه فکر کنیـم خاطرات
کاملاً پـاک میشـوند ،آنهـا وارد ذهـن شما میشـوند و
بههمینخاطـر اسـت کـه االن یک حافظـه دارید .امـا در واقع
مجمـوع آنهـا بـا هـم یـک چیـز را میسـازد و آن ،همـه چیز
ماست».
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زندگی و پیچوخمهایش
مروری بر رمان «چار گرد قال گشتم »...نوشتۀ
رهنورد زریاب
حکیم رشیدی
بـدون شـک«رهنورد زریـاب » از معـدود نویسـندگان کهنـهکار و
ژر فنگر ،در دنیای ادبیات داستانی افغانستان بود.
اگرچـه زندگـی شـخصیاش ،دردرسهـای زیـادی را برایـش پیـش
کشـیده بـود ،بـا ایـن حـال چنیـن میمنایـد کـه اراده و قلـم ایـن
نویسـندۀ کارکشـته ،بـ ه سـادگی عذر نیـاورده و عقب ننشسـته بود.
سـوای آنکـه یـک نویسـنده چقـدر میتوانـد در دنیـای داسـتانی
خـود خلاق باشـد و پیـام داسـتانی خـود را هرنمندانـه بهذهـن
خواننـده منتقـل کنـد ،قلمـش در نهایت مسـیری را پیـش میگیرد
کـه دانـش ،تجربـه و فضـای زندگـی صاحـب قلمآن را میطلبـد.
تاثیـر ایـن قاعـده در حدی اسـت کـه بهسـادگی،هم سـاختار و هم
محتـوای متن را متاثـر خواهد سـاخت .قلم «زریاب » نیز در بیشتر
رمانهایـش بهنحـوی تابـع ایـن اصـل اسـت و خواننـده میتوانـد،
حتـی بـا یـک خوانـش سـطحی ،این نکتـه را در بیشتر نوشـتههای
وی بهسـادگی مشـاهده کنـد ،ماننـد رمانهـای «کاکـه شـشپر و
دختر شـاه پریـان »« ،گلنـار و آیینه » « ،درویش پنجـم » و در نهایت
هـم «چارگـرد قالگشـتم ». ...رمان«چارگـرد قالگشـتم »...یکـی از
کارهـای مشـهور زریـاب نیـز بهحسـاب میآیـد کـه نوشـتهیی ژرف
و جالـب میباشـد.
بـا در نظـر داشـت اینکـه هـر متن یـا اثـر ،میتوانـد بهتعـداد
خوانندگانـش حامـل معنـا و پیـام باشـد ،جنبـۀ تربیتـی -اجتامعی
ایـن رمـان ،بیشتر از سـایر پیامهـا و معانـی مدنظر خالـق آن ،مورد
پسـند و متجیـد واقـع شـده اسـت .نویسـنده از
همان آغـاز ،دردی را روایـت میکنـد کـه تـک تـک مـن و شما
بیـش از چهـل سـال بـا آن زندگـی کردهایـم :جنـگ مـا را بهجـان
هـم میانـدازد ،از هـم دورمـان میکنـد و در نهایـت لبـاس هیـچ
بـه تنمـان میپوشـاند و در ایـن زمینـه ،هیـچ فرقـی بیـن ملیتهـا
و قومیتهـای مختلـف ،بیـن یـک مـادر و خواهـر افغـان بـا سـایر
مـادران و خوهـران ،وجـود نـدارد .درد ،درد اسـت و همیشـه و برای
همـه زجـرآور.
در بخشـی از داسـتان کـه نشستن چند کـودک را بـر بلندترین بام
خانـۀ یـک محلـه ،در یک غـروب خزانـی بهتصویر میکشـد ،صحنۀ
بهشـدت روا نشـناختی طراحی شـده است.
تـک تـک آن کـودکان نشسـته در آن غـروب زیبـا ،در خانوادههـای
متفـاوت بـا سـطح اقتصاد متفـاوت و با زندگی نسـبتا متفاوت بزرگ
شـدهاند ،از همیـن روسـت کـه هـر یـک نگرش خـاص خود
را در تحلیـل و بررسـی قضایـا دارنـد؛ هـر یـک چـون حکیمـی از
حکیمان زمانـه ،بهنحوی بـه قضایـا مینگرند که اقتصـاد ،خانواده
و در نهایـت جریـان تربیتیشـان اقتضـا میکنـد.
و دسـت آخـر هـم مسـالۀ عشـق اسـت کـه عمـق آن ،میتوانـد
بهسـادگی فاصلههـا و تفاوتهـا را محـو کنـد .فـردی افغـان ،در
یـک رابطـۀ عاشـقانه با دخرت «روسـی» قرار میگیرد ،وسـعت عشـق
مرزهـا را بـه رسـمیت منیشناسـد و عشـق همچنـان پایدار اسـت؛
حتـی اگـر در نهایـت و در ظاهـر،
طـرح جدایـی و سـوخنت بـه خـود بگیـرد ،شـاید هـم جدایـی بـرای
آن اسـت کـه بـه مانـدگاری عشـق کمـک کنـد .در ایـن میـان ،امـا
چـه میشـود ،اگـر بـا وصـف آگاهـی از نهایت عشـق ،باز هم عشـق
بورزیـم و زندگـی کنیـم؟ مگـر زندگـی چیـزی جـز عشـق و امیـد
اسـت؟ 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 کـه بچهپوشهـای جـوان را زیـر پـر و
بـال میگیـرد و بـه آنهـا یـاد میدهد کـه چگونـه میتوان یـک مرد
جـوان و قـوی بـود ،و بچهپوشهـا در آینـده بـه چـه ابزارهایی برای
تحقـق ایـن امـر نیـاز دارنـد.

قانومنندترینکشورهایجهانکدامند؟

تریبون

شاخص حاکمیت قانون ( )WJP Rule of Law Indexشاخصی است که در  ۱۲۸کشور جهان وحوزه قضایی این کشورها به بررسی
میزان حاکمیت قانون و شفافیت میپردازد.
این شاخص توسط سازمان پروژه عدالت جهانی که یک سازمان مدنی بیناملللی متشکل از دهها وکیل از ملیتهای مختلف است
سنجیده میشود.
قانومنندترین و شفافترین کشورهای جهان دمنارک ،ناروی ،فنلند ،سویدن ،آملان ،کانادا ،اسرتالیا ،سنگاپور ،انگلیس و جاپان هستند.
بیقانونترین و غیرشفافترین کشورها ونزوال ،کانگو ،مرص ،افغانستان ،پاکستان ،زیمباوه ،اوگاندا ،بنگالدش ،اتیوپی ،میامنار ،آنگوال،
ایران ،نیجریه و ترکیه هستند.
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تابآوری؛ مهارت مورد نیاز زندگی امروز
کودکان برای غلبه بر بسیاری از نامالیمات که در زندگی با آنها روبهرو میشوند ،به تابآوری
نیاز دارند .آنها به تنهایی نمیتوانند این کار را انجام دهند
مینا دشتبالی /بخش دوم

بهطـور کلـی هـر یـک از عوامـل و برچسـبهای
تـابآوری کـودکان کـه در بـاال توضیـح داده شـد،
مجمـوع آموزشهـا و اقداماتـی را کـه کـودکان و

فراوانـی و طبـق یـک پـروژۀ بیناملللـی در ارتبـاط
بـا تـابآوری کـودکان و والدیـن ،به رشح زیر اسـت:
مـرگ پـدر و مادر یـا مادربزرگ و مادربـزرگ /طالق/

والدیـن آنهـا میتواننـد برای ارتقـا تـابآوری ،انجام
دهنـد ،نشـان میدهـد .بایـد توجه داشـت که متام
کـودکان و یـا متـام والدیـن بـه کل ایـن مجموعـه
نیازی ندارند.
برخـی از ویژگیهای بیشتر و برخـی از ویژگیهای
کمتر اسـتفاده میکننـد .بـا ایـن وجـود هـر چـه
اسـتفاده از ایـن ویژگیهـا و آموزش آنهـا به کودکان
افزایـش یابـد ،کـودکان تابآوری بیشتر و در نتیجه
پاسـخ بهرتی بـه مشـکالت خواهند داشـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه تـابآوری یـک ظرفیـت
اساسـی انسـانی اسـت کـه در همـۀ کـودکان
نیـاز بـه پـرورش دارد .والدیـن و سـایر مراقبیـن
کـودک ،از طریـق گفتـار ،کـردار و محیطـی کـه
فراهـم میآورنـد ،تـابآوری را در کـودکان تقویـت
میکننـد .
بزرگسـاالنی کـه ارتقـای تـابآوری ،حامیتهای
خانوادگـی و نهادهـای مرتبـط بـا کـودک را در
دسترس او قـرار میدهنـد ،در واقـع کـودکان را
تشـویق میکننـد تـا به طـور فزایندهیی ،مسـتقل،
مسـوول ،هـمدل و نوعدوسـت باشـند و بـا امیـد،
ایمان و اعتماد بـه افـراد و موقعیتهـا نزدیـک
شـوند .آنهـا بـه کـودکان مـی آموزنـد کـه چگونـه
بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کننـد ،مشـکالت را حل
کننـد و افـکار ،احساسـات و رفتارهـای منفـی را با
موفقیـت کنترول کننـد.
امـا کـودکان بـرای مواجـه بـا چـه مشـکالتی

جدایـی /بیماری والدیـن یـا خواهـر و بـرادر /فقـر/
نقل مکانکردن خانواده یا دوسـتان /آزار جسـمی و
جنسـی /رهاشـدن /خودکشـیکردن /ازدواج مجـدد
والدیـن /بیخامنانـی /بیماری و بسرتیشـدن در
شـفاخانه /بازگردانـدن اجبـاری به خانـواده از مراکز
نگهـداری /وجـود یـک عضـو معلـول در خانـواده /از
دسـتدادن شـغل یـا درآمـد والدین
بایـد توجـه داشـت که تـابآوری برای سلامت روان
کودکان بسـیار مهم است .کودکانی که از تابآوری
بیشتری برخـوردار هسـتند بهرت میتوانند استرس

حس شوخطبعی
بهزیستی جسمی
ظرفیت فکری و شایستگیهای شناختی باالتر
عوامل محیطی -اجتامعی مورد نیاز:
وجـود تعاملات خانوادگـی گسترده و حامیـت
کننـد ه
وجود رابطۀ نزدیک با یک مربی
وجود تجارب مثبت در مکتب
وجود حامیتهای اجتامعی
وجود محیط مذهبی یا اعتقادی
وجود فعالیتهای فوق برنامه
نتیجهگیری
تـابآوری در واقـع مجموعـۀ از صفاتـی اسـت کـه
بـه طـور طبیعـی بـا برآوردهشـدن نیازهـای اساسـی
ایجـاد مـی شـود .ایـن صفـات بـه شایسـتگیهای
اجتامعـی ،ماننـد همدلـی و مهارتهـای ارتباطـی،
توانایـی حـل مسـاله ،اسـتقالل و برنامهریـزی و
هدفمنـدی بـرای آینـده میانجامـد .بنابرایـن یک
کـودک تـابآور بهتر میتوانـد بـا تقاضـای کمک از
دیگـران و ارزیابـی آگاهانـۀ گزینهها بـه چالشهای
روبـهرو پاسـخ دهـد .چنیـن کودکانـی همچنیـن
قـادر خواهنـد بـود احسـاس هویـت و خوشبینی را
در برابر مشـکالت حفـظ کنند .مطالعـات همچنین
نشـان دادهانـد کـه در صـورت تامیـن نیازهـای
اساسـی ماننـد امنیـت ،عشـق و اعتماد بهنفـس و
عـزت نفـس در سلسـله مراتـب نیازهـای مازلـو ،این
صفـات بـه طـور طبیعـی بـا تـابآوری همراه اسـت.
برخـی از عوامـل تـابآوری ،فـردی و درونی هسـتند
کـه شـامل مهارتهایـی ماننـد حل مسـاله ،کنرتول
خـود ،تنظیـم احساسـات و خودکارآمـدی اسـت.
امـا عوامـل بیرونـی نیـز مهم هسـتند .برخـی از این
تاثیـرات مربـوط بـه سیسـتم دلبسـتگی اسـت ،از
جملـه داشتن والدیـن یـا مراقبیـن حامـی ،روابـط
نزدیـک بـا دیگـر بزرگسـاالن دلسـوز و روابـط

را کنترول کننـد؛ زیـرا ایـن یـک پاسـخ معمـول بـه
حوادث دشـوار اسـت.
اگـر بخواهیـم مباحـث بـاال را به صورت کلـی عنوان
کنیـم ،شـکل زیـر گویـای آمـوزش تـابآوری بـه
کـودکان اسـت:
یکـی دیگـر از سـواالت مهـم در آمـوزش تـابآوری
بـه کـودکان ایـن اسـت کـه اساسـا عوامـل فـردی و
محیطـی در ارتقای تـابآوری کودکان چیسـت؟ در
ادامـۀ ایـن نوشـتار عوامـل فـردی و محیطـی مـورد
نیـاز و مهـم بـرای ارتقـا سـطح تـابآوری کـودکان
ذکـر خواهـد شـد:
عوامل فردی مورد نیاز:
تنظیم عواطف
درک کنرتول و توانایی تاثیرگذاری بر زندگی خود
عزتنفس و خودکارآمدی
توانایـی برنامهریزیکـردن و داشتن هدفـی در
زندگـی
وجود مهارتهای اجتامعی و مهارتهای ارتباطی
همدلی

نزدیـک بـا همسـاالن.
برخـی دیگـر نیز در سیسـتمهای فراتـر از خانواده،
مدرسـه و جامعـه محلـی گنجانـده شـدهاند کـه
شـامل ویژگیهـای فرهنگـی ،مذهبـی و اعتقـادی
در یـک جامعـه انـد .در راسـتای همیـن ویژگیهـا
ماستن معتقـد اسـت« :کودکـی در تعامـل بـا
دوسـتان ،خانـواده و اجتماع گنجانیـده شـده
اسـت و همچنیـن نحـوۀ عملکـرد سـایر سیسـتمها
نقـش بهسـزایی در توانایـی آن کـودک بـرای غلبـه
بـر نامالیمات دارد ».بنابرایـن بدیهـی اسـت کـه
ارتقـای تـابآوری در کـودکان یـک امر چنـد وجهی
و دارای مجموعهیـی از عوامل اسـت .ایـن عوامل از
والدیـن آگاه و آمـوزش مهارتهـا بـه کـودکان رشوع
و بـه امنیـت در جامعـه و وجـودنهادهـای مسـوول
و آموزشـگر ختـم مـی گـردد .بنابرایـن در پایـان بـر
نقـش خانـواده ،گـروه همسـاالن ،مدرسـه و جامعـه
بـرای آمـوزش تـابآوری بـه کـودکان تاکیـد مـی
گـردد.

آنها منی دانند که اگر
برای لحظ هیی از این
منای شهای ظاهری و
منایشی فارغ شوند
بالفاصله ناخودآگاه
تاریخی و ساختار قومی و
قبیل هی و فرق هی یشان خود
را به منت م یرساند و دوباره
هامن جمود و تعصب و
خرافات ته نشین شده
است که در قالب
سیاس تورزی و تحلیل و
نقد و ..باز می گردد.
بـه تـابآوری نیـاز دارنـد؟ کـودکان بـرای مواجـه
بـا بسـیاری مشـکالت معمـول و غیـر معمـول بـه
تـابآوری نیـاز دارنـد .ایـن مشـکالت بـر اسـاس

جهان مدرن
فرهاد قنبری

شما مدرن به دنیا می آیید ،مدرن نمیشوید!
(ژان بودریار)

شـاید بزرگتریـن معضلـی کـه جهـان سـوم و خاورمیانـه با
آن مواجـه اسـت ،در همیـن جملـه کوتـاه بودیـار خالصه شـده
باشد.
از شـاهزاده عربسـتان تا بشـار اسد و سـایر حاکامن این منطقه
فکـر مـی کننـد بـا پوشـیدن دریشـی و نکتایی ،اصلاح صورت
و خریـد چنـد تابلوی نقاشـی گرانقیمت ،نشسـت و برخاسـت
بـا حاکمان غربی ،فالـو کردن چنـد هرنمند هالیـوودی و چند
توییـت بـه زبان انگلیسـی و گفتن چند جمله در رسـای آزادی
و امثالهـم ،مدرن می شـوند.
آنهـا منـی داننـد کـه مـدرن بـودن شـیوهیی از بـودن در جهان
اسـت .آنهـا من یداننـد مـدرن بـودن بیـش از آنکـه قابـل تقلید
باشـد ،ریشـه در محیـط زندگـی و شـیوه تربیتـی دارد .آنهـا
من یداننـد مـدرن بـودن شـیوهیی از شـناخت و فهـم جهـان
است.
آنهـا من یداننـد کـه حتـی خود دانسـته یـا ندانسـته مهمرتین
دشـمنان جهـان مدرننـد و متـام نقـد آنهـا بـه لی ربالیـزم و
دموکراسـی غربـی و امپریالیـزم و ..ریشـه در همان ضدیت آنها
بـا شـیوه زیسـت مـدرن دارد.
آنهـا منـی داننـد کـه اگـر بـرای لحظ هیـی از ایـن منای شهـای
ظاهـری و منایشـی فـارغ شـوند بالفاصلـه ناخـودآگاه تاریخـی
و سـاختار قومـی و قبیلـهی و فرق هی یشـان خـود را بـه متن
م یرسـاند و دوبـاره همان جمـود و تعصب و خرافات ته نشـین
شـده اسـت کـه در قالـب سیاسـتورزی و تحلیـل و نقـد و ..باز
می گـردد.
بزرگتریـن مشـکل جوامـع خاورمیانـه بـا جهان غرب نه ریشـه
در لی ربالیـزم و نئولی ربالیـزم و دموکراسـی دارد و نـه از سـابقه
امپریالیسـتی ایـن کشـورها نشـات م یگیـرد( .کـه اگـر چنین
بـود اکنـون بایـد روسـیه جایـگاه دشـمن اول و اصلـی مـا را
اشـغال م یکـرد ).مشـکل اصلی متـام گفتامنهای سـتیزهجو

و تهاجمـی در خاورمیانـه ریشـه در مخالفـت و عدم شـناخت و
پذیـرش جهـان مـدرن توسـط ایـن گفتامنهاسـت .از نیروهای
کمونیسـت و چری کهـای مجاهـد و فدایـی و لنیسـتها
و مائوئیسـتها تـا بنیادگرایـان دینـی و طالبـان و القاعـده و
محافظ هکاران همه در این پدیده مشترک هسـتند و آن سـتیز
بـا مولف ههـای زیسـتی جهـان مـدرن اسـت.
بسـیاری از ایـن رگ گردنهـای بـاد کـرده ضدآمریکایـی و
ضداروپایـی کـه هـر چیـز غربی را به امپریالیزم و فسـاد نسـبت
م یدهنـد ،در واقـع سـتیزهجویان جهـان ماقبـل مـدرن در
مقابـل جهـان مـدرن هسـتند .بسـیاری از ایـن عنوانهـای هر
روزه محافظـهکاران علیـه مفاهیمـی ماننـد حقـوق بشر غربـی
و آزادی غربـی و دموکراسـی غربـی و جایـگاه زن در غـرب و
فلان و فلان نـه بـرای
نقـد جهـان غـرب بل از
آنها منی دانند که اگر
موضـوع دفاع از زیسـت
برای لحظ هیی از این
جهـان ماقبـل مدرن در
منای شهای ظاهری و
مقابـل جهـان مـدرن
منایشی فارغ شوند
است.
بالفاصله ناخودآگاه
یـک
آنهـا
همـه
امـا
تاریخی و ساختار قومی و
فرامـوش
را
واقعیـت
قبیل هی و فرق هی یشان خود
مـی کننـد و آن اینکـه
را به منت م یرساند و دوباره
بخواهنـد یـا نخواهنـد
هامن جمود و تعصب و
متـام جهـان دیـر یـا
خرافات ته نشین شده
زود بـا هـر روشـی کـه
است که در قالب
شـده چارهیـی جـز
سیاس تورزی و تحلیل و
پذیـرش مولف ههـای
نقد و ..باز می گردد.
زیسـت جهـان مـدرن
نخواهـد داشـت و در
ایـن راسـتا هر کشـوری
کـه مقاومـت بیشتری در مقابـل جهـان مـدرن منایـد ،نفـوذ
مولف ههـای زیسـتی مـدرن را در بدتریـن شـکل و صورتـش
تجربـه خواهـد کـرد.
پ.ن :بدیهـی اسـت ایـن نـگاه بـه معنـای تطهیـر تاریـخ پـر از
کشـتار و خشـونت و اسـتعامر غرب نیسـت ،بل مسـاله بررسی
ریشـه اصلـی مخالفـت گفتامنهـای رادیـکال خاورمیانـه در
مقابـل زیسـت جهـان غـرب اسـت.

دانـش و تکـنالوژی

بیلگیتس:سفربهمریخفرصتسوزیاست

آیفون ۱۳پرو بدون وجود پورت
عرضه خواهد شد
احتماال آیفـون ۱۳پـروی اپل ،اواخر سـال میلادی عرضه خواهد شـد.
طبـق تصاویـر منتشر شـده از ایـن دسـتگاه جدیـد ،بهنظـر میرسـد هیـچ
پورتی در آن به کار نرفته است.
اپـل در سـال  2020از  4مـدل تلیفـون آیفـون رومنایـی کـرده بـود .طبـق
اخبـار منتشر شـده آیفـون  ۱۳پـرو در اواخـر سـال  ۲۰۲۱عرضـه خواهـد
شـد .مشـخصات مدلهای پرو و پرومکس نیز با منایشگرهای  ۶.۱و ۶.۷
اینچـی پیـش از ایـن منترش شـده بـود .هماکنـون رندرهایـی از این تلیفون
جدیـد منترش شـده که نشـان میدهد قرار اسـت بـدون وجود پـورت عرضه
شـود .کاربـر بـرای چارج این تلیفون تنها از چارج بیسـیم اسـتفاده خواهد
کرد.
بـا توجـه بـه گزارشهـای گذشـته مبنـی بـر اسـتفاده از چـارج بیسـیم،
اکنـون ایـن موضـوع تاییـد شـده اسـت .در این تصاویر مشـخص اسـت که
محصـول جدیـد بـا تـچ کوچکتـری عرضـه خواهـد شـد .همچنیـن فیـس
آیـدی بـه همـراه تچ آیـدی زیر منایشگـر در این تلیفـون قرار گرفته اسـت.
بـ ه ایـن ترتیـب تلیفونهـای آیفـون ۱۳بـرای بـازدن قفـل مجهز بـهدو روش
بایومرتیـک خواهنـد بود.
طراحی قرارگیری دوربینهای چندگانه در پنل پشتی نیز به صورت
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گیتـس در جریـان پادکسـت  Swayنرشیـه نیویـارک تایمـز میگویـد کـه فـرار بـه کـره مریـخ -رویـای ایلان ماسـک ،موسـس کمپانـی فضایـی
اسـپیس اکـس و دیگـر متفکریـن آرمانشـهرگرایی تکنالوژیـک -چیـزی نیسـت کـه بـه عقیـده او بهرتیـن گزینـه ممکن باشـد .او این بحـث را پیش
میکشـد کـه کارهـای مهمتـری بـرای انجـام دادن در زمیـن داریـم ،برای مثـال کاهش ردپای کاربنـی صنایع مختلف یا توسـعه و توزیع واکسـین .در
قیاس با متام اینها ،گیتس قادر به درک متایل به سفر -یا فرار -به سیاره رسخ نیست.
او میگویـد« :مـا اساسـا در حوزههـای دشـوار کار خاصـی منیکنیـم :حوزههایـی نظیـر فلزات ،مالت و گوشـت .و متاسـفانه چیزهایی که مـردم به آن
ک نفره -تنها یک سـوم از مشـکل را تشـکیل دادهانـد .بنابراین باید روی دو سـوم باقی مانـده کار کنیم».
فکـر میکننـد -ماننـد بـرق و موترهـای تـ 
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غذاهایناسالمفقطمضرنیستند؛بلممکناستاعتیادآورهمباشند
برخی کارشناسان علم تغذیه معتقدند غذاهای بسیار فراوریشده ،مانند چپس ،کچالو و ایسکریم اعتیادآور هستند و مغز
را بهسوی پرخوری هدایت میکنند.
پنـج سـال پیـش ،گروهـی از دانشـمندان علـم
تغذیـه ،مطالعـه کردنـد کـه امریکاییهـا چـه غذاهایی
میخورنـد و بـه نتیجـۀ تعجـبآوری رسـیدند :بیـش از
نیمـی از متـام کالریهایـی کـه هـر امریکایـی
بهطورمتوسـط مصرف میکنـد ،از غذاهـای بهشـدت
فراوریشـده میآیـد کـه بهعنـوان فرموالسـیونهای
صنعتـی تعریـف میشـود و مقادیر زیـادی قند ،منک،
روغـن ،چربـی و دیگـر افزودنیهـا را باهـم ترکیـب
میکند.
بهگـزارش نیویارکتایمـز ،غذاهـای بـا درجـۀ فـراوری
زیـاد بـا وجـود ارتباطشـان بـا چاقـی ،بیماری قلبـی،
دیابـت نـوع ۲و دیگـر مچاکلیـت سلامتی ،همچنـان
در رژیـم غذایـی امریکاییهـا حـرفاول را میزننـد.
ایـن نـوع غذاهـا ارزان و راحـت هسـتند و بهدلیـل
طعـم دلچسـب بهطـور گسترده عرضـه میشـوند .بـا
اینحـال ،بسـیاری از دانشـمندان میگوینـد یکـی
دیگـر از دالیل مصرف فراوان این نوع غذاها آن اسـت
کـه بـرای بسـیاری از افراد فقط نـه تنها وسوسـهانگیز؛
بـل اعتیـادآور نیـز هسـتند .البتـه دانشـمندان در
اینبـاره اختلاف نظـر دارنـد.

یک ماژول چهارکنج و متفاوت با آیفون ۱۲است .احتامال آیفون ۱۳پرو
بهمنایشگر  LTPOو فناوری صفحۀ همیشه روشن مجهز خواهد بود.
دوربین آیفونهایجدید نیز به فناوری قابلیت عکاسی نجومی خودکار
مجهز میشوند.
***

کمبود انرژی ،کارخانۀ ساخت
چیپ سامسونگ را تعطیل کرد
بهگـزارش  ،The Vergeسامسـونگ موقتـا مجبـور شـد تولیـد چیـپ در
کارخانـۀ خود در شـهر آسـتین ایـاالت متحـدۀ آمریکا را متوقـف کند .دلیل
ایـن توقـف تولیـد کمبـود انـرژی در ایالـت تگـزاس اعلام شـده اسـت.
سامسـونگ در بیانیـهاش اعلام کـرد بـا پیبـردن بهکمبـود انـرژی در ایـن
شـهر ،رشایط مناسـبی فراهم کرد تا با رعایت مسـایل امنیتی ،اینکارخانه
مـدت محـدودی تعطیـل شـود .البتـه بهمحـض اینکـه رشایـط انـرژی
بهحالت معمول بازگردد ،فعالیت این کارخانه از رس گرفته میشود.
سـازمان انـرژی شـهر آسـتین بهدلیـل کمبـود انـرژی بـ ه رشکتهـای بزرگ
فعـال در ایـن منطقـه دسـتور داد که فعالیتشـان را متوقف کننـد .کمبود
انـرژی در شـهر آسـتین باعـث شـده اسـت دویسـتهزار خانـه در این شـهر
بـدون برق باشـند.
هنـوز مشـخص نیسـت کارخانـۀ تولیـد مکپروی رشکـت اپل واقع در شـهر
آسـتین نیـز فعالیتـش را متوقـف میکنـد یـا خیـر .سـخنگوی اپـل هنـوز
دربـارۀ این موضوع واکنشـی نشـان نداده اسـت .یکی دیگـر از رشکتهای
فعـال در شـهر آسـتین NXP ،اسـت کـه قطعـات نیمرسـانا تولیـد میکند.
ناگفتـه منانـد فعالیـت ایـن رشکـت هـم فعلا متوقـف شـده اسـت .از قـرار
معلـوم این خاموشـی و فعالیتنکـردن کارخانۀ سامسـونگ ،میلیونها دالر
رضر بـرای ایـن رشکـت بههمـراه دارد .وبسـایت  Tom’s Hardwareسـال
 ۲۰۱۸بـه ایـن موضـوع اشـاره کرد که توقـف ۳۰دقیقهیی خـطتولید یکی

از کارخانههـای سامسـونگ در کوریایجنوبـی باعـث کمبـود ۱۱درصـدی
حافظـۀ فلـش  NANDبـرای چندیـن مـاه شـد .ازآنجا کـه این قطـع انرژی
کارخانـۀ شـهر آسـتین سامسـونگ بـا اعلام قبلـی انجـام شـده بـود ،بعیـد
بهنظـر میرسـد سامسـونگ بـا رضر زیـادی مواجـه شـود .کارخانـۀ شـهر
آسـتین سامسـونگ وظیفـۀ تولید حافظههـای مختلـف را برعهـده دارد .در
سـالهای گذشـته ،ایـن کارخانـه حافظههـای  DRAMو  NANDو حتـی
پردازندههـای موبایـل تولیـد کـرده اسـت .در وبسـایت سامسـونگ ،گفته
شـده اسـت کـه ایـن کارخانه درحالحـارض چیپهـای ۱۴نانومتری تولید
میکنـد .چند وقت پیش نیز ،مشـخص شـد سامسـونگ قصـد دارد در این
کارخانـه رونـد تولیـد چیپهـای  ۳نانومتری را رشوع کند.

معلومات

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

اخیـرا مجلـۀAmerican Journal of Clinical
 Nutritionپشـتصحنۀ اعتیـاد غذایـی و این موضوع
را بررسـی کرده اسـت که آیا غذاهای فوقفراوریشـده
ممکـن اسـت در پرخـوری و چاقـی موثـر باشـند؟
در ایـن مطالعـه ،بحـث میـان دو کارشـناس برجسـته،
یعنـی داکتر اشـلی گیرهـارت ،دانشـیار گـروه
روانشناسـی دانشـگاه میشـیگان و داکتر یوهانـس
هیبربنـد ،رییـس گـروه روانپزشـکی و روانشناسـی
دانشـگاه دویسـبورگ اسـن آملـان ،مطـرح میشـود.
داکتر گیرهـارت ،روانشـناس بالینـی ،بـه ایجـاد
«مقیـاس اعتیـاد بهموادغذایـی ییـل» کمـک کـرده که
پرسـشنامۀ اسـت کـه از آن بـرای تعییـن ایـن موضوع
اسـتفاده میشـوند کـه فـرد عالیـم رفتـار اعتیـادآور
دربرابـر غـذا را نشـان میدهـد یـا خیـر.
داکتر گیرهـارت و همکارانـش در مطالعـۀ روی بیـش
از پنجصـد نفـر دریافتنـد کـه برخـی از غذاهـا احتامال
موجـب رفتارهـای غذایـی شـبیه اعتیـاد میشـوند؛
ماننـد ولع شـدید ،کنرتولنکـردن و ناتوانی در کاهش
مصرف .در صـدر این فهرسـت پیتـزا ،چاکلیت ،چپس
کچالـو ،شـیرینیها ،بسـتنی ،کچالـو رسخشـده و
چیزبرگـر قرار داشـت.
داکتر گیرهـارت در پژوهشـش ،دریافـت کـه غذاهـای
بهشـدت فراوریشـده اشتراکات زیـادی بـا مـواد
اعتیـادآور دارنـد .اجـزای آنهـا همچـون سـگرت و
کوکاییـن ،از گیاهـان و غذاهـای طبیعـی گرفتـه و
ترکیباتـی کـه موجـب کاهـش جـذب آنهـا میشـود
(ماننـد فیبر ،آب و پروتییـن) ،از آنهـا حـذف میشـود.
سـپس لذتبخشتریـن عنـارص آنهـا تخلیـص و بـه
فراوردههـای تبدیـل میشـود کـه بهرسعـت جـذب
خـون میشـوند و توانایـی آنهـا را بـرای فعالکـردن
بخشهایـی از مغـز افزایـش میدهـد کـه پـاداش و
عواطـف و انگیـزش را تنظیـم میکننـد.
بهگفتـۀ داکتر گیرهـارت ،منـک ،غلیظکنندههـا،
طعمدهندههـای مصنوعـی و دیگـر افزودنیهـای
موجـود در غذاهـای بهشـدت فراوریشـده بـا تقویـت
ویژگیهایـی ماننـد بافـت و احسـاس دهانـی جاذبـۀ
آنهـا را افزایـش میدهـد ،بـه هامن شـکلی که سـگرت
حـاوی مجموعـۀ از افزودنیهـای طراحیشـده بـرای
افزایـش قابلیت اعتیادآوری اسـت .بـرای مثال ،منتول
بـه پوشـاندن طعـم تلـخ نیکوییـن کمـک میکنـد؛
درحالیکـه کاکایـو کـه در برخـی از سـگرتها اسـتفاده

میشـود ،مجـاری هوایـی را متسـع میکنـد و جـذب
نیکوتیـن را افزایـش میدهـد.
داکتر گیرهـارت بیـان میکنـد وجهـی مشترک
میـان وسوسـهانگیزترین غذاهـای فوقفراوریشـده
ایـن اسـت کـه آنهـا حـاوی مقادیـر زیـادی چربـی و
کاربوهایدریتهـای تصفیهشـده هسـتند .ایـن ترکیب
قـوی بهنـدرت در غذاهـای طبیعـی دیـده میشـود که
انسـان بـرای خـوردن آنهـا تکامـل پیـدا کـرده اسـت؛
ماننـد میوهها ،سـبزیجات ،گوشـت ،مغزهـای گیاهی،
عسـل ،لوبیـا و دانههـا .بسـیاری از غذاهایـی کـه در
طبیعـت یافـت میشـوند یـا از کاربوهایدریـت یـا از
چربیهـا رسشـار هسـتند؛ امـا معمـوال حـاوی مقادیـر
زیـادی از هـر دو نیسـتند .داکتر گیرهـارت میگویـد:
مـردم پاسـخ رفتـاری اعتیـادآوری دربرابـر غذاهـای
طبیعـی مفیـد بـرای سلامتی تجربـه منیکننـد .ایـن
زیرمجموعـۀ از غذاهـای بهشـدت فراوریشـده اسـت و
شـبیه روشـی مهندسـی میشـوند کـه مـواد اعتیـادآور
دیگـر را میسـازیم .اینهـا غذاهایـی هسـتند کـه
میتواننـد موجـب ازدسـترفنت کنترول و بـروز
رفتارهـای اجباری و مشکلسـاز شـوند؛ درسـت شـبیه
آنچـه در الـکل و سـگرت
میبینیـم .
داکتر گیرهـارت در
دریافـت
مطالعهیـی
کـه وقتـی افـراد مصرف
بهشـدت
غذاهـای
فراوریشـده را کاهـش
میدهنـد ،عالیمـی ماننـد
تحریکپذیـری ،خسـتگی
شـدید ،احسـاس غـم و
عطـش شـدید را تجربـه
میکننـد کـه شـبیه
عالیـم تـرک اعتیـاد اسـت
و در مرصفکننـدگان
موادمخـدر دیده میشـود.
پژوهشـگران دیگـر در
مطالعـات تصویربـرداری مغـز دریافت هانـد ،افـرادی کـه
بهطورمـداوم غذاهـای بیکیفیـت را مصرف میکننـد،
بـا گذشـت زمـان دربرابـر آنهـا میتوانند مقاومـت پیدا
کننـد کـه موجـب میشـود بـرای رسـیدن بـه همان
سـطح از لـذت ،بـه مقادیر بیشتری از آنها نیاز داشـته
باشـند.
داکتر گیرهـارت بـا بیامرانـی روبـهرو شـده اسـت
(برخـی چـاق و برخـی الغـر) که بـرای کنترول مرصف
غذاهـای بهشـدت فراوریشـده تقلا میکننـد و بـه
نتیجهیـی منیرسـند .برخـی سـعی میکننـد در حـد
متعـادل از ایـن غذاهـا بخورنـد؛ امـا ناگهـان متوجـه
میشـوند کـه کنترول خـود را از دسـت دادهانـد و تـا
حـدی از ایـن غذاهـا میخورنـد که احسـاس بیامری و
پریشـانی میکننـد .بسـیاری از بیماران وی بـا وجـود
گریبانگیربـودن بـا دیابـت کنرتولنشـده و افزایـش
وزن بیشازحـد و دیگـر مچاکلیت سلامتی منیتوانند
ایـن غذاهـا را تـرک کننـد.
او گفـت :بسـیاری از مراجعهکننـدگان مـن از
پیامدهـای منفـی مصرف غذاهـای بهشـدت
فراوریشـده آگاه هسـتند و معمـوال استراتژیهای
مختلفـی ماننـد رژیمهـای غذایـی مختلـف را امتحـان
کردهانـد تـا بتواننـد مصرف این نـوع غذاهـا را کنرتول
کننـد .درحالیکـه ایـن تالشهـا ممکـن اسـت بـرای
مـدت زمـان کوتاهـی موثـر باشـد ،تقریبـا همیشـه آنها
بـه وضعیـت قبـل برمیگردنـد.
داکتر هیبربنـد بـا ایـن تصـور مخالـف اسـت کـه
هـر غذایـی اعتیـادآور اسـت .بنابـر اسـتدالل وی،
درحالیکـه چیپـس کچالـو و پیتـزا بـرای برخـی افـراد
ممکـن اسـت مقاومتناپذیـر بهنظـر برسـد ،موجـب
تغییـر در حالـت ذهـن منیشـوند کـه مشـخصۀ
مـواد اعتیـادآور اسـت .بـرای مثـال ،سـگرت کشـیدن
یـا نوشـیدن مرشوبـات الکلـی یـا مصرف هیروییـن
بهرسعـت روی مغـز تاثیـر میگـذارد؛ امـا غـذا این طور
نیسـت.
داکتر هیبربنـد معتقـد اسـت :شما میتوانیـد هـر
داروی اعتیـادآوری را مصرف کنیـد و همیشـه همان
داسـتان اسـت کـه تقریبـا هر کسـی پـس از مرصف آن
دچـار تغییـری در حالـت ذهـن میشـود .ایـن نشـان
میدهـد کـه ایـن مـاده روی سیسـتم عصبـی مرکـزی
شما اثرگـذار اسـت؛ امـا همـۀ مـا غذاهـای بهشـدت
فراوریشـده را مصرف میکنیـم و کسـی ایـن تغییـر

حالـت ذهـن را تجربـه منیکنـد؛ زیـرا تاثیـر مسـتقیم
ناشـی از یـک مـاده ،روی مغـز وجـود نـدارد.
در اختلاالت مصرف مـواد ،افـراد بـه مـادۀ شـیمیایی
خاصـی ماننـد نیکوتیـن موجـود در سـگرت یـا اتانـول
موجـود در مرشوبـات الکلـی وابسـته میشـوند کـه
روی مغـز اثـر میگـذارد .آنهـا در ابتـدا بـرای رسـیدن
بـه رسخوشـی بهدنبـال ایـن مـادۀ شـیمیایی میرونـد
و سـپس بـرای تسـکین عواطـف منفی و افسرده به آن
وابسـته میشـوند .بااینحـال بهگفتـۀ داکتر هیبربند،
در غذاهـای بهشـدت فراوریشـده هیـچ ترکیبی وجود
نـدارد کـه بتوانـد بهعنـوان مـادۀ اعتیـادآور در نظـر
گرفتـه شـود .درحقیقت ،شـواهد نشـان میدهـد افراد
چاقـی کـه پرخـوری میکننـد ،معمـوال طیـف وسـیعی
از غذاهـا را بـا بافتهـا و طعمهـا و ترکیبـات مختلـف
مصرف میکننـد.
طبـق اسـتدالل داکتر هیبربنـد ،پرخـوری تـا حـدی
تحتتاثیـر بازاریابـی صنایـع غذایـی قـرار دارد کـه هر
سـال بیـش از بیسـتهزار محصـول جدیـد را وارد بازار
و بـه مـردم دسترسـی بیپایانـی بـه انـواع مختلـف
غذاهـا و نوشـیدنیها میدهـد.
وی افـزود« :ایـن تنـوع غذاهاسـت کـه بسـیار جذاب و
مشکلسـاز اسـت ،نـه مـادۀ واحدی کـه در ایـن غذاها
وجود دارد».
افزونبرایـن مخالفـان موضـوع اعتیـاد غذایـی اشـاره
میکننـد کـه بیشتر افـراد هـر روز و بدون نشـاندادن
عالیـم اعتیـاد ،غذاهـای بهشـدت فراوریشـده را
مصرف میکننـد .باوجـود ایـن ،داکتر گیرهـارت
متذکر میشـود مـواد اعتیـادآور متـام مرصفکنندگان
را بـه خود وابسـته منیکننـد .طبق پژوهشهـا ،حدود
دوسـوم از مرصفکننـدگان سـگرت معتـاد میشـوند؛
درحالیکـه یکسـوم افـراد اعتیـاد پیـدا منیکننـد.
فقـط حـدود ۲۱درصـد از مرصفکننـدگان کوکاییـن
در طـول زندگـی خودمعتـاد میشـوند؛ درحالیکـه
فقـط ۲۳درصـد از افـرادی کـه الکـول مینوشـند ،بـه
آن اعتیـاد پیـدا میکننـد.
مطالعـات نشـان میدهـد طیـف وسـیعی از عوامـل
در اختالالت مرصف مواد،
افراد به مادۀ شیمیایی خاصی
مانند نیکوتین موجود در
سگرت یا اتانول موجود در
مرشوبات الکلی وابسته
میشوند که روی مغز اثر
میگذارد .آنها در ابتدا برای
رسیدن به رسخوشی بهدنبال
این مادۀ شیمیایی میروند و
سپس برای تسکین عواطف
منفی و افرسده به آن وابسته
میشوند .بااینحال بهگفتۀ
داکرت هیبربند ،در غذاهای
بهشدت فراوریشده هیچ
ترکیبی وجود ندارد که بتواند
بهعنوان مادۀ اعتیادآور در نظر
گرفته شود .درحقیقت ،شواهد
نشان میدهد افراد چاقی که
پرخوری میکنند ،معموال طیف
وسیعی از غذاها را با بافتها و
طعمها و ترکیبات مختلف
مرصف میکنند.
ماننـد جنتیـک ،سـابقۀ خانوادگـی ،تجربـۀ آسـیب
روحـی و رشایـط اجتامعیاقتصـادی و محیطی بر این
موضـوع موثرنـد کـه آیـا فـرد بـه مادهیـی اعتیـاد پیـدا
میکنـد .داکتر گیرهـارت میگویـد« :اکرث افـراد مواد
اعتیـادآور را امتحـان میکننـد و معتـاد منیشـوند؛
بنابرایـن ،اگـر ایـن غذاهـا اعتیـادآور هسـتند ،انتظـار
نداریـم همـۀ افـراد جامعه بـه آنهـا اعتیاد پیـدا کنند».
او بـرای افـرادی کـه در زمینـۀ محدودکـردن مصرف
غذاهـای بهشـدت فراوریشـده مشـکل دارنـد،
راهکارهایـی ارایـه میدهـد .وی بـه ایـن افـراد توصیـه
میکنـد آنچـه میخورنـد ،یادداشـت کننـد تـا بتواننـد
غذاهایـی را بشناسـند کـه بیش از همه آنها را بهسـوی
خـود جلـب میکننـد؛ یعنـی غذاهایی کـه موجب ولع
شـدیدی میشوند و وقتی خوردنشـان را رشوع کردید،
دیگـر منیتوانیـد از خـوردن آنهـا دسـت برداریـد.

خالقیت

پیام تسلیت مسی و نیامر بهمناسبت درگذشت مادر رونالدینیو

لیونل مسی و نیامر با همتیمی سابق خود که بهتازگی مادرش را از دست داده است ،ابراز همدردی کردند .دنا میگلینا مادر رونالدنییو دیروز
در سن 71سالگی بهدلیل ابتال به ویروس کرونا در شفاخانۀ در شهر پورتو الکگره از دنیا رفت .مادر رونالدینیو از دو ماه پیش درگیر این
ویروس بود.
لیونل مسی و نیامر در پیامهایی جداگانه به رونالدینیو که مادرش را در سن 71سالگی از دست داد ،تسلیت گفتند و با او ابراز همدردی کردند.
در پیام مسی آمده است«:فقط میتوانم برای تو و متام اعضای آروزی صرب و استقامت کنم و بگویم که در کنارتان هستم .هیچ واژهیی نیست که
با آن بتوانم بگویم چقدر متاسفم .منیتوانم باور کنم .واقعا از شنیدن این خرب متاسف شدم و امیدوارم که روح در آرامش باشد».
سال دهم سهشـنبه  5حوت 1399
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دزدیدن چاکلت از فروشگاه و سرقت توام با خشونت ،دو عمل
کام ً
ال متفاوت است

منبع :ایمپاورینگ پرنت /جیمز لمان /زهرا بهرهمندی

در طـول ایـن سـالها ،بسـیاری از والدیـن از من سـوال کردهاند« :آیا دزدی وسـایل
خـرد ماننـد کلچـه یا لوازم آرایشـی یـا لباس هامننـد دزدیهای کالن ،مهم اسـت؟»
حقیقـت ایـن اسـت کـه دزدی ،دزدی اسـت .این عملـی غیر قانونی ،ضـد اجتامعی
و از همـه بدتـر تبـاه کننـده رشـد ،شـخصیت و یکپارچگـی کـودک بـا اسـتفاده از
توجیهـات و بهانههـا اسـت .بـا این حال ،دزدیـدن چاکلت از فروشـگاه و رسقت توام
بـا خشـونت ،دو عمـل کامالً متفاوت اسـت.
رسقـت اشـتباه اسـت و بهرتیـن راه بـرای درک آن بررسـی تفکـر کـودک اسـت.
کودکانـی کـه دزدیمیکننـد معمـوالً بـر آنچـه کـهمیدزدند حـس مالکیـت دارند،
حتـی اگـر خودشـان یـا والدینشـان توانایـی پرداخـت هزینه آن شـی را ندارنـد .این
روزهـا حـس رقابـت شـدیدی در بین نوجوانـان و کـودکان در مورد داشتن چیزهای
جـذاب ،پوشـیدن لباسهـای فشـنی ،آرایش ،و داشتن وسـایل تزیینی وجـود دارد.
بسـیاری از اطفـال در پاسـخ بـه ایـن پدیـده بـه رسقـت رویمیآورند .گاهـی اوقات
آنهـا بـه دلیـل احسـاس هیجانـی که بـه آنهـامیدهـد ،دزدیمیکنند یا ایـن کار را
تحـت تاثیـر همسـاالن انجـاممیدهند.
بخـش عمدهیـی از مشـکل بـه ایـن دلیـل اسـت کـه جامعـه مـا فاقـد تصویـری
کاملاً عینـی از اخالقیـات اسـت  .امـروزه در اکثر فلمهـا و آهنگهـا ،آدمهـای بـد
کارهـای خـوب و افـراد خـوب کارهـای بـد انجـاممیدهنـد و همـه بـه یـک شـکل
بـه نظـرمیرسـند .بنابرایـن کـودکان کاری را کـه انجـاممیدهنـد از ایـن طریـق
توجیـهمیکننـد .تعجـبآور نیسـت وقتی اطفـال این احساسـات متناقـض راجع به
صداقـت ،شـخصیت و قضـاوت بیـن درسـت و غلـط را پیـدامیکننـد.
آنچه در فکر کودک هنگام رسقت از مغازهمیگذرد ،چیست؟
تفکـر یـک کـودک در پـس ایـن نوع رفتار این اسـت کـه «هیچ کس آسـیبمنیبیند
و فروشـگاه پـول زیـادی دارد ».آنهـا توجیـه میکننـد کـه بـرای پذیرفتهشـدن (در
بیـن دوسـتان یـا همصنفیهـا) بایـد ایـن شـی را داشـته باشـند .آنهـا ممکـن اسـت
بگوینـد«،والدیـن مـن اجـازه منیدهنـد مثـل ایـن لبـاس یـا لـوازم آرایـش را بخـرم،
بنابرایـن مجبـورم آن را بـدزدم ».امـا ایـن را بـه خاطـر بسـپارید :وظیفـه ما بـه عنوان
والدیـن ،معلمان و درمانگـران ایـن اسـت کـه بـه شـدت از ایـن مفهـوم کـه رسقـت
اشـتباه اسـت دفـاع کنیـم .ایـن را بـه فرزنـدان خـود بگوییـد« :رسقـت بـه دو دلیـل
اشـتباه اسـت :ایـن کار غیرقانونـی اسـت و شما را در معـرض دسـتگیری و پیگـرد
قانونـی قـرارمیدهـد .همچنیـن آسـیبزا اسـت زیـرا وقتـی چیـزی را کـه متعلـق به
شما نیسـت را از جایـی برمیداریـد ،شـخصی در جایـی دیگـر متضررمیشـود».
ایـن مسـاله را بـرای کـودک توضیـح دهیـد کـه اگـر چیـزی رامـیدزدد ،آن دکان یا
فروشـگاه قیمـت محصـوالت خـود را باالتـرمیبـرد تـا رضر خـود را جبران کنـد ،در
نتیجـه دیگـر افـراد مجبورنـد پـول بیشتری بپردازند.
اگـر طفـل شما در حال دزدی گرفتار شـود ،این رفتـارش باید برای شما پیامدهای
معنـیداری داشـته باشـد .بـه عنوان پـدر یا مـادر بدانید که مهمرتیـن جنبه تصمیم
طفـل شما بـرای رسقـت ،طـرز تفکـر او قبـل از رسقـت اسـت .او باید عواقب ناشـی
از رسقـت را بپـردازد ،و همچنیـن دالیـل آن را توضیـح دهـد .از او بپرسـید« ،قبـل از
رسقـت ایـن شـی بـه چـه چیـزی فکـر میکـردی؟» ایـن را بـه خاطـر بسـپارید :در
بررسـی همیـن توجیهـات و بهانههـا ،یادگیـری واقعـی صـورت خواهـد گرفت.
مطمینـا جزایـی ماننـد وادارکـردن طفـل بـرای برگردانـدن کاالی دزدیـده شـده بـه
دکان ،عذرخواهـی و جبران خسـارت مالی ،همه موارد بسـیار خوبـی در این معادله
اسـت .ایـن نـوع پاسـخگویی میتوانـد در جلوگیری از رسقـت در آینده بسـیار مثمر
مثـر باشـد ،اگـر بـا بررسـی تفکر نادرسـتی که آنهـا را به انجام آن سـوق داده اسـت،
همـراه باشـد .همچنیـن آنهـا را تنبیـه کنیـد که «شما منیتوانیـد به مـدت دو هفته
بـه دکان برویـد ،سـپس دوهفتـه بـدون دزدی کـردن بـه دکان بـرود ».اگـر والدین از
مـن بپرسـند «از کجـا میدانـم که دیگـر دزدی منیکننـد؟» من میگویم «تشـویش
نکنیـد .آنهـا بایـد فرصتـی دیگـر بـه دسـت آورند .شما همیشـه نیسـتید کـه پولیس
آنهـا باشـید .همیشـه بـه آنهـا فرصـت دهید اعتماد شما را دوباره جلـب کنند».
رسقت همراه با پرخاشگری :ذهنیتی کامالً متفاوت
«پرخاشـگری» بـه معنـای «تهدیـد بـه خشـونت یـا آسـیب زدن یـا اسـتفاده از ابـزار
خشـونت یـا آسـیب» اسـت .بعضـی از اطفـال بـه مرحلهیـی از دزدی رسـیدهاند کـه
بـرای گرفتن امـوال شـخص دیگر به او آسـیب فزیکی میرسـانند .هنـگام برخورد با
ایـن مـوارد ،مترکـز باید بر عواقب بسـیار شـدید برای جلوگیـری از رفتـار آینده طفل
باشـد ،و همچنین بررسـی بسـیار متمرکز افکار ،نه احساسـات ،انجام شـود؛ افکاری
کـه شـکلدهنده اساسـی ایـن نـوع رفتارهـا هسـتند .وقتـی مـردم دزدی همـراه بـا
خشـونت انجـام میدهنـد ،رصیحـاً میگوینـد« :مـن آنقـدر بـد هسـتم کـه اگـر مال

خـود را بـه مـن ندهی ،به تو آسـیب میرسـانم» ،که بسـیار متفـاوت از دزدی پنهانی
از یـک دکان اسـت کـه دزد پیـش خـود میگویـد« ،ایـن کار بـه دکاندار صدمـه
نخواهـد زد ،آنهـا پیسـه زیـاد دارنـد ».ایـن دو طـرز تفکـر بسـیار متفـاوت هسـتند و
بایـد بـه مسـاله خشـونت بـا تـوان بیشتری پرداختـه شـود .بگذاریـد رصیـح بگویم:
رسقـت تـوام بـا پرخاشـگری یـک رفتـار شـدیدا ضداجتامعـی اسـت .هنگامـی که با
افـرادی رسوکار داریـد کـه رفتارهای مجرمانه از خود نشـان میدهنـد ،اغلب متوجه
میشـوید کـه در برخـورد رودررو ،آنهـا میتواننـد بسـیار جـذاب ،دلپذیـر و باهـوش
باشـند .بسـیاری از مجرمـان دارای مهارتهـای اجتامعـی سواسـتفادهگرایانه
پیرشفته هسـتند.
تفـاوت یـک مجـرم بـا یـک غیـر مجـرم در ایـن اسـت کـه مجـرم حـارض اسـت بـرای
رسـیدن بـه خواسـتههای خـود از خشـونت و پرخاشـگری اسـتفاده کنـد ،در حالـی
کـه غیرمجـرم در آن مـوارد مرزهـای بسـیار قـوی دارد .بنابرایـن وقتی کـودکان مایل
بـه اسـتفاده از خشـونت و پرخاشـگری بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود هسـتند ،ایـن
رفتـار میتوانـد یـک شـاخص کلیـدی باشـد که نشـان میدهد آنهـا کامالً در مسـیر
اشـتباه قـرار گرفتهانـد .البتـه همیشـه حـاالت دیگـری هـم وجـود دارد کـه در آن
کـودکان دیگـر ،کـودکان را تهدیـد میکننـد کـه راه آنهـا را در پیـش بگیرنـد و یـا
بیباکـی نوجوانـان گاهـی اوقـات میتوانـد منجـر بـه تهدیـد شـود.
فـرد بالـغ هوشـیار مجبـور اسـت تفـاوت آنهـا را کشـف کنـد .اما اشـتباه نکنیـد ،اگر
کـودک شما از تهدیـد بـه خشـونت و پرخاشـگری بـرای رسقـت اسـتفاده میکنـد،
بایـد بـا او بسـیار سـختگیرانه برخـورد شـود .بـاز هـم ،مقابلـه بـا قـدرت رسـانهها در
جامعـه مـا کـه دایام از پرخاشـگری و خشـونت به عنوان وسـیلهیی قانونـی برای حل
مشـکالت دفـاع میکننـد ،بسـیار دشـوار اسـت .رسـانههای مـا ایـن ایـده را تبلیـغ
میکننـد کـه اگر شما به اندازه کافـی زورگو باشـید و خواسـتهیی غیرقانونی دارید،
بـا یـک سیسـتم توجیهگـر خـوب میتوانید هـر عملـی را توجیـه کنیـد؛ میتوانید از
پرخاشـگری و خشـونت بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود اسـتفاده کنید.
بنابرایـن پیامـی کـه اطفـال دریافـت میکننـد ایـن اسـت« :اگـر میتوانیـد عملی را
توجیـه کنیـد ،انجـام آن مشـکلی نـدارد ».همـه مـا میدانیم کـه کـودکان میتوانند
هـر چیـزی را توجیـه کننـد .بنابرایـن جامعـه باید در برابـر پرخاشـگری و تهدیدهای
مربـوط بـه رسقـت یـا هـر چیـز دیگـری واکنـش شـدیدی نشـان دهـد .منظـور ایـن
اسـت کـه بـه اطـراف خـود نـگاه کنیـد .بـه متـام خشـونتها و پرخاشـگریها،
کشـتارهای بیمعنـی نـگاه کنیـد؛ اکنـون بـه ایـن فکـر کنیـد :در ذهـن کودکانـی
کـه مرتکـب ایـن خشـونت میشـوند ،ایـن مفکـوره وجـود دارد کـه انجـام ایـن کار
درسـت اسـت .اگـر بـه ریشـه خشـونت نـگاه کنیـد ،بـه الگـوی تفکـر نـگاه کنیـد،
متوجـه میشـوید کـه بسـیار هولناک اسـت .به همین دلیـل تیرانـدازی در مکاتب و
کشـتارهایی ماننـد  Columbineو  Virginia Techرا میبینیـد ،جایـی کـه کودکان
خشـونتهای وحشـیانهیی را علیـه دیگـر کـودکان انجـام میدهنـد و آن را توجیـه
میکننـد زیـرا خـود را قربانـی میداننـد .رسقـت اشـتباه و آسیبزاسـت؛ امـا رسقت
تـوام بـا پرخاشـگری و خشـونت مسالهسـازتر اسـت و بایـد بـا آن برخورد جـدی کرد.
خیر و رش :تفاوتی وجود دارد
مـن واقعـاً بـا آنچـه والدیـن در ایـن روزهـا بـا آن رودررو هسـتند ،همـدردی میکنم.
مفهـوم خیـر و رش در تاریـخ اخیـر مـا افـول واقعـی داشـته اسـت ،بـا مفاهیـم
«مرصفگرایـی» و «متلـک» جایگزیـن شـده اسـت .در تلاش بـرای مقهـور کـردن
رسقـت ،کـودکان مـا آموزشهای معنـوی و اخالقی محـدودی دارند کـه میتوانند از
آنهـا بـه عنـوان نقطـه مرجع اسـتفاده کنند .هر آمـوزش معنوی و اخالقـی که دارند،
بـه راحتـی توسـط رسـانهها کـه دایـم در حـال فریـاد کشـیدن بـر رس آنهـا هسـتند،
تحـت شـعاع قـرار میگیـرد .توجیهگـری بیـش از حـدی بـرای رفتـار کـودکان وجود
دارد؛ بزرگسـاالن میگوینـد «ایـن فقـط مرحلهیـی اسـت کـه طفـل آن را پشـت رس
میگـذارد» ،یـا او ( ADDاختلال کمتوجهی-بیـش فعالـی) دارد ،یـا پـدرش معتـاد
اسـت ،و بهانههایـی ماننـد اینهـا ادامـه دارد تـا زمانـی کـه طفـل بـه مشـکل جـدی
روبرو شـود.
مـواردی ماننـد مراحـل رشـد یـا تشـخیص سلامت روان یـا تأثیـرات خانوادگـی باید
بـه عنـوان موضوعـات جـدای از رسقـت یا پرخاشـگری مـورد بررسـی قرار گیرنـد .آیا
ایـن مسـایل نیـاز بـه رسـیدگی دارنـد؟ البته کـه دارنـد .آیا مهم هسـتند؟ کاملا .آیا
بایـد اجـازه داد رسقـت یا پرخاشـگری را توجیـه کنند؟ هرگز .مهم نیسـت که چگونه
والدینی دارید ،مهم نیسـت که چه وضعیتی از نظر بهداشـت روانی داشـته باشـید،
مهـم نیسـت در چـه مرحلهیـی باشـید؛ رسقـت اشـتباه اسـت زیرا بـه دیگران آسـیب
میرسـاند .ایـن بایـد بـه عنـوان یـک اصل بـرای همه روشـن و واضح باشـد.

خالقیــت ،توانایــی قــراردادن عناصــر روزمــره و عــادی کنــار هــم
اســت ،بــه طــوری کــه نــه تنهــا ترکیــب جدیــدی حاصــل شــود بلکــه
برای افراد معنادار باشد و نحوه درک آنها از دنیا را تغییر بدهد.
اغلــب فکــر میکنیــم آزادی و خالقیــت دو یــار جداییناپذیرنــد ،امــا
تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع فکــر کردهایــد کــه محدودیتهــا و
قیدوبندهــا ممکــن اســت خالقیــت شــما را تقویــت کننــد؟ قانــع نشــدید؟
کارشناســان میگوینــد «نیــاز مــادر اختــراع اســت» و هیچچیــز مغــز
شــما را بــه انــدازه یــک «نــه» قاطــع و محکــم ،بــه کار نمیانــدازد.
پروفســور کترینــل ترومــپ ،روانشــناس شــناختی از دانشــگاه اوپــن
یونیورســیتی میگویــد« :اینکــه خالقیــت یــک دشــت بیکــران از
احتمــاالت و امکانــات اســت ،افســانهیی بیــش نیســت .واقعیــت ایــن
اســت کــه افــراد اگــر در ایــن دشــت بیکــران خارقالعــاده قــرار
بگیرنــد ،ممکــن اســت از کار بیفتنــد».
نیوتــن در قرنطیــن بــه نظریــه حســاب دیفرانســیل رســید و دکتــر زئــوس
(پیــرو شــرطی کــه بســته بــود) کل یــک کتــاب را تنهــا بــا ۵۰فعــل
نوشــت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه پروفســور ترومــپ عقیــده دارد کــه
«محدودیــت ســتون خالقیــت اســت».
اگــر هیــچ محدودیتــی نباشــد ،یــا حوصلهمــان ســر مــیرود یــا
بــه آســانی حواســمان پــرت میشــود .بارونــس ســوزان گرینفیلــد،
عصبشــناس و متخصــص خالقیــت ،بــا ایــن عقیــده موافــق اســت .او
میگویــد« :رشــد مغــز انســان شــبیه رشــد شــاخههای درخــت اســت.
هرچــه ایــن شــاخهها بیشــتر رشــد کننــد ،اتصــاالت بیشــتری ایجــاد
میشــود و ایــن اتصــاالت اســت کــه شــما را بــه آن لحظــه "یافتــم"
میرســاند ».امــا او قبــول دارد کــه مــرز بیــن فایــده و ضــرر باریــک
اســت« :محدودیتهــا میتواننــد هــم بــرای خالقیــت مفیــد باشــند
وهــم مشــکلآفرین ».بــدون محدودیــت ،حوصلهمــان ســر مــیرود
وبیانگیــزه میشــویم .امــا اگــر محدودیتهــا زیــاد باشــند ،مضطــرب
میشــویم و از پــا در میآییــم .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه «نمــودار
خالقیــت» بــه شــکل یــک برعکــس اســت کــه نقطــه اوج آن همیشــه در
نیمــه اســت.
اما خالقیت چیست؟
انــدی وارهــول مجموعــه «گونههــای در خطــر» خــود را بــا عنــوان
«حیوانــات آرایــش شــده» خطــاب میکــرد از نظــر بارونــس گرینفیلــد،
خالقیــت نوعــی مقاومــت اســت« :زمانــی کــه بــه مشــکل یــا چالشــی
برمیخوریــد ،در برابــر آن مقاومــت میکنیــد و ایدههــا ایــن موقــع
اســت کــه بــه ذهــن شــما میرســند».
اگــر بخواهیــم غیرانتزاعــی توضیــح بدهیــم ،نظــر گرینفیلــد ایــن اســت
کــه خالقیــت ،توانایــی قــراردادن عناصــر روزمــره و عــادی کنــار هــم
اســت ،بــه طــوری کــه نــه تنهــا ترکیــب جدیــدی حاصــل شــود بــل
بــرای افــراد معنــادار باشــد و نحــوه درک آنهــا از دنیــا را تغییــر بدهــد.
دکتــر ولکــر پتنــت ،مــدرس روانشناســی در دانشــگاه اوپــن یونیورســیتی،
حتــی تعریــف ســادهتری دارد« :یعنــی ســاختن چیزهــای جدیــدی کــه
تــا بــه حــال وجــود نداشــتهاند ».دکتــر پتنــت همچنیــن بیــن انــواع
محدودیتهــا تفــاوت قایــل اســت :محدودیتهــای عمــدی و غیــر
عمــدی.
کیــا کانســتنس ،هنرمنــد ،تجربــه دســت اولــی در اینبــاره دارد.
«محدودیتهــای بیرونــی میتواننــد سیاســی یــا اجتماعی-اقتصــادی
باشــند .هنرمنــد زن دورگــه و سیاهپوســت از طبقــه کارگــر بــودن،
احتمــاال در دنیــای هنــر کــه بــه طــور تاریخــی پدرســاالرانه ،ســفید و
مختــص طبقــه متوســط بــوده ،محدودیــت بــه حســاب میآیــد».
کانســتنس چالشهــای فیــت رینگلــد ،یکــی از هنرمنــدان مــورد
عالقــهاش را بــه خاطــر دارد« :او میخواســت از ایــن بومهــای خیلــی
خیلــی عظیــم درســت کنــد ،همانطــور کــه مردهــای بســیاری آثــار
هنــری مدرنیســت عظیــم درســت میکننــد».
اثــر فیــت رینگلد«لحــاف داســتان پرچــم» ( )۱۹۸۵اثــر فیــت رینگلــد
کــه هــم اکنــون در مــوزه هنــر اسپنســر بــه نمایــش درآمــده اســت.
امــا بــرای اجــرای کار ،فضــای الزم را در خانــه خــودش نداشــت؛ بنابرایــن
شــروع بــه درســت کــردن ایــن لحافهــای عظیــم کــرد ،لولهشــان
میکــرد و بــا خــود بــه گالریهــای متعــدد میبــرد .او نمونــه خوبــی
اســت از اینکــه یــک هنرمنــد چطــور در محاصــره محدودیتهــا بــه
شــکوفایی میرســد ».پــس بــه جــای آنکــه «محدودیتهــای بیرونــی»
را منفــی ببینیــد ،بهتــر اســت از آنهــا بهــره ببریــد ،شــاید حتــی بهتریــن
چیــزی باشــد کــه ســر راهتــان قــرار گرفتــه اســت .متقابــا اگــر هیــچ
محدودیتــی وجــود نــدارد ،خودتــان عمــدا چندتایــی ایجــاد کنیــد ،چــون
ممکــن اســت مقــدار خوبــی از خالقیتتــان را شــکوفا کنــد.
چگونــه محدودیــت ایجــاد کنیــم و خــاق شــویم؟ پروفســور ترومــپ
توصیــه میکنــد« :آشــناییزدایی کنیــد و نوگــرا باشــید ...اگــر همیشــه
شــعر مینوشــتید حــاال نثــر بنویســید».
دکتــر پتنــت هــم توصیــه مشــابهی دارد« :اگــر در یــک گــروه موســیقی
هســتید ،امــا فکــر میکنیــد داریــد درجــا میزنیــد ،ســاز خودتــان را
عــوض کنیــد .ایــن کار میتوانــد ایدههــای تازهیــی بــرای آهنگهایتــان
هــم بــه شــما بدهــد».
مهلت پايان کار داشته باشيد
کانســتنس ،هنرمنــد بریتانیایــی ،پیشــنهاد میکنــد کــه بــرای پایــان
کارهــا مهلــت تعییــن کنیــد
یک زمان مشخص از روز را به تمرین خالقیت اختصاص بدهید.
دکتــر پتنــت میگویــد :زمــان خاصــی را مشــخص کنیــد کــه قــرار
اســت در آن جــز کار خالقــه ،کار دیگــری انجــام ندهیــد .ایــن یکــی
از روشهایــی اســت کــه افــرادی بــا وقــت آزاد انــدک از آن اســتفاده
میکننــد تــا کتابشــان را بنویســند .بــه خانوادهتــان بگوییــد کــه ایــن
زمــان بــه چــه کاری اختصــاص دارد تــا از فضــا و زمــان بــرای خلــق اثــر
خالقهتــان محافظــت کنیــد .تعییــن مهلــت بــرای تمــام کــردن هــر کار
هــم خیلــی کمــک میکنــد .کیــا کانســتنس میگویــد :وقتــی فرصــت
کمــی بــرای انجــام کاری داریــم ،معمــوال مهمتریــن اطالعــات جلوتــر از
باقــی چیزهــا بــه ذهــن مــا میآینــد .اگــر هیچکــدام از مــوارد بــاال
جــواب نــداد ،ایدههــای متفاوتــی را امتحــان کنیــد .مثــل ایــن یکــی کــه
پروفســور ترومــپ بــرای نقاشــی کــردن پیشــنهاد میدهــد.
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توافق موقت سه ماهه آژانس بیناملللی انرژی امتی با ایران

رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بیناملللی انرژی میگوید که با کاهش بازرسیهای آژانس بهدلیل توقف پروتکل الحاقی ،طرفین به یک تفاهم موقت
و سه ماهه در مورد بازرسیهای رضوری دست یافتند.
گروسی شامگاه یکشنبه (3حوت) هنگام بازگشت از تهران که با جمعی از خربنگاران در میدان هوایی بیناملللی وین صحبت میکرد ،گفت«:بر اساس
توافق جدید ،به صورت موقت و به مدت سه ماه راستیآزماییهای فنی در مواردی مشخص و نظارتهای الزم بر فعالیتهای ایران انجام خواهد شد».
آقای گروسی در روز نخست هفته جاری به ایران سفر کرد تا در خصوص آیندۀ روابط آژانس بیناملللی انرژی امتی و ایران بر رس برنامه هستهیی مذاکره
کند.
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از  ۱۵تا  ۸۳سالگی در زندان؛

سیاهپوست امریکایی پس از  68سال زندان طعم آزادی را چشید
جـو الیگـون ،مـرد امریکاییکـه در 15سـالگی بـه
حبـس ابـد محکوم شـده بود ،پـس از نزدیـک به هفت
دهـه از زندانـی در ایالـت پنسـیلوانیای امریـکا آزاد
شـد .بـه گـزارش یورونیـوز ،ایـن سیاهپوسـت در سـال
 1953کـه پانـزده سـال بیشتر نداشـت ،بـه جـرم

مشـارکت در یـک منازعـه چاقوکشـیکه منجـر بـه دو
قتـل شـده بـود ،بـه حبـس ابـد محکـوم گردیـد .جـو
الیگـون ۶۸سـال را در زندانـی سـپری کـرد ،پـس از
آزادی دنیـای خـارج را زیبا توصف منوده ،گفت«:دیگر
بچـه نیسـتم ،انسـان بزرگی هم نیسـتم ،بـل پیرمردی

هسـتم کـه هر روز پیرتر میشـود ».در همیـن حال ،ردلی
بریـج وکیـل آقـای الیگـون بـه رسـانهها گفت«:کودکیکه
در سـال  ۱۹۵۳مرتکـب جنایـت شـده اسـت ،دیگر وجود
نـدارد .وی بـه انـدازه کافـی بـرای خسـاراتیکه بـه جامعه
زده شـده ،بهـا پرداختـه اسـت .اکنـون زمـان آن رسـیده تا
آخریـن سـالهای زندگـیاش را در خارج از زنـدان آزادانه
سـپری کنـد ».محکمـه ،جـو الیگـون را بـه اتهـام دو قتـل
عمـد مقرص شـناخت امـا وکیل او همـواره ایـن اتهامات را
رد کـرده اسـت .مقاومـت جـو الیگـون در برابـر آزادی
مرشوطش در ایاالت متحده کمسابقه است.
مخالفت کودک زندانی با آزادی مرشوط
دهـه هفتاد میلادی ،جو الیگون و دو تن از همدسـتانش
از سـوی مسـووالن ایالـت پنسـیلوانیا مـورد «عفـو و آزادی
مشروط» قـرار میگیرنـد امـا جـو الیگـون ایـن آزادی را
منیپذیـرد .وی(الیگـون) بـار دیگـر حکـم دیـوان عالـی
ایـاالت متحـده مبنـی بـر آزادی مشروط خـود در سـال
 ۲۰۱۷را قبـول منیکنـد .در واقـع طبـق حکـم دادگاه
عالـی ،حبـس ابـد جـو الیگون بـه ۶۰سـال زنـدان تقلیل
پیـدا میکنـد امـا او در حالیکـه نپذیرفـت ،آن زمـان بـه
خربنـگاران افـزود«:آزادی مشروط پـس از دهههـا زنـدان
بـه هیچوجـه بـه او طعـم آزادی را منیدهـد ».رسانجـام
وکیـل جـو الیگـون در سـال  ۲۰۲۰موفـق شـده محکمـه
فـدرال را قانـع کنـد کـه «حبـس ابـد بـرای جرمیکـه یک
نوجـوان مرتکـب شـده اسـت ،مغایـر قانـون اسـت».
مهمتریـن نگرانـی بردلـی بریـج وکیـل آقـای الیگـون ایـن
اسـت کـه زندگـی در خـارج از زنـدان بـرای کسـی که ۶۸
سـال اسـت ،دنیای خـارج را ندیده بسـیار سـخت خواهد
بود.
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نُه دور مذاکره فشرده؛ نیروهای هند و چین از
یک ناحیه مرزی مورد منازعه عقبنشینی کردند
هنـد و چیـن بـا صـدور بیانیـه مشترک از عقبنشـینی نیروهـای
خود از منطقه مرزی مورد منازعه در هیاملیا خرب دادند.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،بـر اسـاس بیانیـه مشترک هنـد و
چیـن ،نیروهـای دو طـرف روز شـنبه( 2حـوت) رونـد عقبنشـینی از
دریاچـه پانگونـگ تسـو را بـه پایـان رسـاندند.
هنـد و چیـن اعلام کردنـد کـه بـرای کاهـش تنـش در سـایر نقـاط
تلاش خواهنـد کـرد .در یازدهـم فربوری مـاه جـاری ،مقامهای چین
و هنـد قصـد خـود بـرای عقبنشـینی از ایـن دریاچـه را اعلام کـرده
بودند.
در بیانیـه وزیـران دفـاع دو کشـور آمـده اسـت« :دو طـرف بـه طـور
مثبـت ارزیابـی کامل تکمیـل انفصال نیروهای خط مقـدم در منطقه
دریاچـه پانگونـگ را بررسـی و خاطـر نشـان کردنـد کـه این یـک گام
مهـم بـه جلو بود که زمینـه مطلوبی را برای حل مشـکالت باقیمانده
در امتـداد خـط کنترل واقعـی در بخـش غربی فراهـم کرد».

فراخوان معرتضان میامنار علیه کودتا به اعتصاب عمومی

مخالفـان کودتای نظامی در میامنار روز دوشـنبه(4
حـوت) فراخوانـی را بـرای اعتصابـات عمومـی و ادامـه
اعرتاضات صادر کردند.
بـه گـزارش رادیـو فـردا ،بهدنبـال جـان باختن دو
معترض ،شماری از مقامهـای میامنار هشـدار دادهاند
کـه ایـن تقابـل بـه بهـای جـان افـراد بیشتری متـام
خواهـد شـد .تلویزیـون دولتـی میامنار(امآرتـیوی) در
واکنـش به فراگیر شـدن اعرتاضات در این کشـور اعالم
کرد«:معرتضـان میخواهنـد مردم را تحریـک کنند و به
ویـژه بـه احساسـات نوجوانـان و جوانان متوسـل شـوند
کـه به تقابـل با نیروهـای امنیتی روی بیاورنـد ،امریکه
بـه بهـای جـان آنهـا متـام میشـود».
نظامیـان میامنـار علیرغم اسـتقرار نیروهای بیشتر در
مناطـق مختلـف ایـن کشـور و وعـده برگـزاری انتخابات
مجـدد پارملانـی امـا هنـوز نتوانسـته از گسترش

اعرتاضـات جلوگیـری و جنبـش نافرمانـی مدنـی علیه
کودتـا را متوقـف کننـد.
در همین حال ،خربگزاری رویرتز در این راسـتا نوشـته
اسـت« :در کشـوریکه مـردم خیلـی بـه خوشیمنـی
و بدیمنـی روزهـا اعتقـاد دارنـد ،بـرای معرتضـان روز
( ۲۲.۲.۲۰۲۱چهـارم مـاه حوت) معنـای خاصی دارد
و آنهـا ایـن روز را بـا  ۸.۸.۱۹۸۸مقایسـه میکنند که
نسـل گذشـته در آن روز اعرتاضـات گستردۀ را علیـه
حکومـت نظامـی وقـت ترتیـب داد ،اعرتاضاتیکـه بـه
خـاک و خـون کشـیده شـد ».رسکـوب معرتضـان ایـن
بـار کمتـر از آن زمـان خونیـن بـوده ،امـا بـا ایـن حـال
دسـتکم سـه نفـر کشـته شـدهاند کـه مـرگ دو نفـر
آنهـا روز شـنبه در شـهر ماندالـی رقـم خـورد .امـا ایـن
اتفـاق مانـع معرتضان نشـد که آنها بیشتر بـه جادهها
برامدنـد .طوریکـه یانگـون ،بزرگتریـن شـهر میامنـار

در ایـن روز صحنـه اعرتاضـات دههـا هـزار نفـر بـود.
گفتنـی اسـت ،بسـیاری از کشـورهای جهـان بـه ویـژه
امریـکا ،بریتانیـا و آملـان کودتـا در میامنـار را محکـوم
کردهانـد .شـامگاه یکشـنبه(3حوت) وزیـر خارجـه
ایـاالت متحـده بـه حکومت نظامـی میامنـار در رابطه با
اقدامـات خشـونتآمیز آن علیه معرتضان ،هشـدار داد.

در بیانیـه مشترک هنـد و چیـن همچنـان تاکیـد شـده کـه سـایر
مناطـق مـرزی همچنـان متشـنج باقی مانده اسـت و گفتگوهـا ادامه
خواهـد یافـت«.دو طـرف توافـق کردنـد کـه از اجماع مهـم رهبران
کشـورهای خـود پیـروی کنند ،بـه متاسهـا و گفتگوها ادامـه دهند،
اوضـاع را تثبیـت و کنترل کننـد ،بـرای حـل و فصل قابل قبول سـایر
مسـایل باقیمانـده بـه روش ثابـت و منظـم تلاش کننـد».
این توافق پس از  9دور مذاکره فرشده بهدست آمده است.
در جنـوری سـال  ،2020درگیـری نظامـی در منطقـه مـرزی مـورد
منازعـه بـه کشـته شـدن  24رسبـاز هنـدی و چینـی منجـر شـد.
هنـد و چیـن  ۳۴۴۰کیلومتر مرز مشترک دارنـد و در مناطقی دچار
اختالفـات ارضـی هسـتند .ارتشهـای دوطـرف کـه از بزرگتریـن
نیروهـای نظامـی جهـان هسـتند ،تـا کنـون بارهـا در ایـن مناطـق بـا
هـم درگیـر شـدهاند.

دیدگاه شام

نعیم نظری؛

معاون کمیسیون حقوق بشر:

دولتوطالبانکمیتهمشرتکتشکیلدهند

کمیســیون بارهــا تاکیــد کــرده کــه وضعیــت شــهروندان
ملکــی افغانســتان از دیــد امنیــت فوقالعــاده ناگــوار اســت .نــه
دولــت توانســته بــرای شــهروندان ملکــی تامیــن امنیــت بهتــر
بکنــد و نــه گروههاییکــه در تقابــل بــا نظــام و دولــت مــی
جنگنــد ،اصــول حقــوق بشردوســتانه بینالمللــی را رعایــت
کردهاند .به هیچوجه این وضعیت پذیرفتنی نیست.
هنوزهــم شــاهد رویدادهــای فوقالعــاده خشــونتبار هســتیم.
حادثهییکــه حداقــل همیــن روزهــا ُرخ داد ،دو طفــل در کنــار
مادرشــان بــا زجــه و نالــه فریــاد میکشــند کــه مــادر برخیــز؛
ایــن قلــب هــر انســانی حتــا انســانهای بســیار عــادی را بــه
درد مــیآورد.
کمیســیون یــک بــار دیگــر بازهــم بــا تاکیــد تکــرار میکنــد کــه
عاملیــن ایــن قضایــا دســت از ایــن گونــه رویکردهــا بردارنــد
و شــهروندان بیدفــاع را هــدف قــرار ندهنــد ،بــه روشهایــی
روی نیاورنــد کــه ســبب قربانــی افــراد ملکــی شــوند .بــا تاســف
تاکنــون شــاهد ایفــای نقــش قابــل قبــول از ســوی حکومــت
بــرای تامیــن امنیــت شــهروندان نیســتیم.
از طــرف دیگــر ،دولــت همــواره گــروه طالبــان را بــه عنــوان
حامــی اصلــی ایــن گونــه تلفــات قلمــداد میکنــد ،گــروه
طالبــان هــم در ایــن رابطــه مســوولیت نمیگیــرد ،تقاضــای
کمیســیون ایــن اســت کــه از ســوی هــر دو طــرف یــک کمیتــه
مشــترک تشــکیل دهنــد و ایــن کمیتــه مشــترکا قضایــا را بــه
شــکل دقیــق بررســی بکننــد.
اگــر جانــب مقابــل حاضــر نیســت ،دولــت بایــد از پیشــرفت
تحقیقــات بــه شــکل منظــم و مســتند بــرای شــهروندان گــزارش
بدهــد کــه پشــت ایــن گونــه قضایا دســت کــدام گــروه قــرار دارد
و کیهــا ســبب تلفــات افــراد ملکــی در افغانســتان میشــوند.

محمد رادمنش؛

فتانه گیالنی؛

کارشناس نظامی

فعال حقوق زن

دشمن از عدم همکاری مردم با دولت استفاده میکند
هماکنــون ســطح فقــر از  72فیصــد هــم باالتــر رفتــه و بــر
ایــن اســاس ،مــردم حــس میکننــد کــه دولــت نتوانســته
خدماتــی را کــه انتظــار داشــتند ،انجــام دهــد .روی ایــن لحــاظ،
بــا دولــت همــکاری کمتــر دارنــد و دشــمن هــم میتوانــد از
ایــن خالــیگاه اســتفاده کنــد .فعــا  22گــروه فعالیتهــای
تروریســتی دارنــد ،ایــن گروههــا ،از همیــن وضعیــت فقــر مــردم
اســتفاده میکننــد .مــا آرزومنــد بــه انجــام خدماتــی هســتیم کــه
ایــن خالـیگاه از بیــن بــرود و مــردم بــا دولــت همــکاری کننــد.
وقتــی در بیــن دســتگاه دولــت و بهخصــوص میــان ســه قــوه
دولــت همــکاری الزم وجــود نداشــته باشــد ،یقینــا اینطــور
مســایل شــکل میگیــرد کــه افــرادی کــه مســتحق مجــازات
اســت ،مطابــق قانــون محکــوم نمیشــود یــا رونــد مجــازات
کنــد اســت .در عیــن حــال ،در دســتگاه دولــت هــم
بیاتفاقیهــای وجــود دارد کــه شــما هــر روز مشــاهده میکنیــد
و همیــن بیاتفاقیهــا باعــث میشــود کــه روابــط دیگــری بــه
شــکل زیرزمینــی بــه وجــود آیــد .ایــن روابــط بــا افــرادی اســت
کــه یقینــا نظــم جامعــه را خــراب میســازند و افرادیکــه
میخواهنــد از همیــن طــور اشــخاصی دفــاع کننــد ،بایــد
مجــازات شــوند .اگــر مجــازات نشــوند ،افرادیکــه اعمــال
نابخشــودنی انجــام میدهنــد ،مــورد مجــازات قــرار نمیگیرنــد.
جامعــه متشــکل از مــردم و دولــت اســت ،یعنــی حتــا در دســتگاه
دولــت افــرادی هســتند کــه قبــا بــه نــام ســتون پنجــم یــاد
میشــدند ،اگــر اینهــا مــورد محاکمــه قــرار نگیرنــد ،مــا هــر
روز به چنین حادثههایی مواجه خواهیم شد.

مردمعلیهدولتوطالبانبرخیزند

جامعــه جهانــی طــی بیســت ســال اخیــر از
حکومتهــای ناتــوان و ضعیــف حامیــت کردهانــد.
بهدلیــل همیــن حامیتهــا از یــک حکومــت ضعیــف،
حــاال وضعیــت بــه جایــی رســیده کــه وحشــت در میــان
متــام مــردم فراگیــر و همــه از وضعیــت امنیتــی خــود
پریشــان هســتند .فکــر میکنــم کــه مــردم افغانســتان
بایــد هامننــد قیــام ســوم حــوت  1358کــه ضــد
کمونیســتها قیــام مســلحانه کــرده بودنــد ،اینبــار هــم
امــا یــک قیــام صلحآمیــز ملــی و رسارسی علیــه ایــن نظــام
و گــروه طالبــان کننــد .بــه هــر شــکلیکــه میشــود ،ایــن
جنــگ خامتــه یابــد .در افغانســتان دههــا دولــت خارجــی
حضــور دارنــد و همینطــور دههــا دســتگاه اســتخباراتی
کار میکننــد کــه منیدانیــم کــدام دســتگاه اســتخباراتی
در عقب این ترورها و انفجارهای اخیر قرار دارند.
بــا توجــه بــه اینکــه خارجیهــا نیــت پــاک در مــورد تامیــن
صلــح در افغانســتان ندارنــد ،پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه
مــردم بایــد قیــام کننــد تــا ایــن حکومــت خــود را اصــاح
کنــد و بــرای ایــن جنــگ نامقــدم و بیمعنــای اســتخباراتی
نقطــه پایــان گذاشــته شــود .بایــد مــردم هــم علیــه دولــت
برخیزنــد و هــم علیــه طالبــان .مــن منیگویــم کــه مــردم
برخیزنــد و اســلحه بگیرنــد و بــه شــدت مخالــف مســلح
شــدن هســتم امــا قیــام صلحآمیــز رسارسی .بنابرایــن،
هــر دو طرف(دولت-طالبــان) احســاس مســوولیت کننــد
و در ضمــن اگــر جامعــه جهانــی واقعــا دوســت واقعــی
مــردم افغانســتان اســت ،بفرماینــد بــه تعهــدات خــود
عمــل کننــد و دو طــرف را تحــت فشــار قــرار دهنــد تــا ایــن
جنــگ و خونریــزی قطــع شــود.

سیدمحمد فیروزی؛
استاد دانشگاه

حوادث کابل ،نسلجدید را بهسویخشونتگراییسوق میدهد
شــکی نیســت کــه وضعیــت امنیتــی در شــهر کابــل بســیار
شــکننده و ملتهــب اســت .درچنــد مــاه اخیــر بــه شــدّت ایــن
ناامنیهــا افــزوده شــده و کمــر روزی را میتــوان بــدون خــر
انفجــار و انتحــار در ایــن شــهر ،بــه پایــان رســانید .مجریــان و
عامــان ایــن ناامنیهــا در پیگســرش خشــونت روانــی،
افزایــش بیاعتــادی مــردم نســبت بــه مســووالن ،فــرار رسمایــه
و فرارمغزهاســت و شــکی هــم نیســت کــه مســووالن سیاســی و
امنیتی در مهار این وضعیت عاجزهستند.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه تبلیــغ و ترویــج خشــونت،
بزرگمنایــی حــوادث ،بــاال نشــان دادن ارقــام قربانیــان و
زخمیــان ،خواســته یــا ناخواســته کلیــت جامعــه را بــه نفــع
عامــان و ذینفعــان ایــن وضعیــت ســوق میدهــد .از ســوی
دیگــر دستبهدســت کــردن تصاویــر و فلمهایــی از قربانیــان
رویدادهــای امنیتــی ،نســل جدیــد را بــه ســوی خشــونت
و خشــونتگرایی ســوق میدهــد و ناامنــی روانــی را در
زیرســاختهای ذهنــی افــراد تعبیــه میکنــد.
تبلیــغ بیــش از حــد و فراتــر از واقعیــت از ایــن خشــونتها
عواقــب و پیامدهــای دیگــری نیــز بــر جامعــه و شــهروندان نیــز
بهجــای میگــذارد .چنانچــه پژوهشهــای جامعهشناســان
نشــان میدهــد کــه قــرار گرفــن اعضــای جامعــه در ناامنــی
روانــی و فضــای بیاعتــادی؛ آســیبهای اجتامعــی چــون
دروغپــروری ،خیانــت ،کاهــش عواطــف انســانی ،افزایــش
نگرشهــای منفــی نســبت بهزندگــی ،بیبرنامهگــی و...
مشــکالت عدیــدۀ دیگــر را بــر جامعــه و اعضایــش تحمیــل
میکنــد .

