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بر ناامیدی غلبه و افرسدگی را متوقف کنید

خـواه روحیـه افرسدهیی داشـته باشـید کـه ممکن اسـت به زودی بهرت شـود
و یـا بـا یـک افرسدگـی مکـرر درگیـر باشـید ،احتماال بـه محـض اینکـه آن
را تجربـه کنیـد ،دلتـان میخواهـد تـداوی کنیـد .بـا ایـن حـال ،افرسدگـی
یـک بیماری پیچیـده اسـت؛ ویژگیهـای ناخوشـایند بسـیاری ماننـد بـروز
ناامیـدی و خلـق و خـوی پریشـان دارد .همچنین ممکن اسـت با اضطراب و
چالشهـای دیگـری ماننـد استرس ناشـی از شـاک روبـرو شـوید...

سربازان؛ قربانیان بیسرنوشت
بــا گذشــت هــر روز میــزان تلفــات ســربازان و نیروهای امنیتی؛ اعــم از پولیس ،امنیــت و اردوی ملی درحــال افزایش و مصونیــت اجتماعی و حیاتی
آنهــا نیــز درحــال تضعیــف و تزلــزل اســت .روزی نیســت کــه چندین تــن از این ســربازان بــه اشــکال متفاوتــی قربانی نشــده و خانوادههــای آنان
بــا سرنوشــت ســیاه گرفتــار نگردنــد .از ســویی هــم ،چشـمانداز جنــگ جــاری روشــن نیســت و همــه روزه ابعــاد پیچیدهتــری بــه خــود میگیرد.
بــه ایــن معنــا کــه معلــوم نیســت تــا چــه زمانــی ایــن وضعیــت ادامــه یافتــه و خــون چندیــن یــا حتــی چندهــزار ســرباز دیگــر بــر زمیــن بریــزد.
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جنگ و عشق

درنگی بر سطرهای رمان «فروپاشی » اثر مهسا طایع

3
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

مشاور امنیت ملی :تحریمهای شورای
امنیت ملل متحد علیه طالبان بسیار مهم
است
2

کشتهشدنسهعضوخانوادۀ
خربنگار ترورشده در غور
2

اولین اقدام نظامی بایدن؛

هدف قرار دادن شبهنظامیان مورد حامیت ایران
8

نخستوزیرارمنستان؛
ارتش این کشور به کودتا متهم کرد
4
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ولې دافغانستان سیاسیون
دموجوده نظام خالف څرګندونې کوي؟
3

سقوط کشور در ساحۀ سرخ قاچاق انسان
چندی پیش وزیر عدلیه در سفرش به نیمروز
(دروازۀ اصلی قاچاق انسان در کشور) گفت که
اگر جلوی قاچاق انسان و مهاجر گرفته نشود،
کشور تحریم خواهیم شد.
نگرانـی وزیـر عدلیـه دقیقـا بـه ایـن خاطر اسـت
کـه در آخریـن ردهبنـدی نهـاد ناظـر بـه قاچـاق
انسـان در جهـان ،افغانسـتان پـس از چندیـن
سـال کـه در ردۀ دوم قـرار داشـت بـه وضعیـت
رسخ یـا ردۀ سـوم تنـزل پیـدا کـرده و مطابـق بـا
سیاسـتهای ایـاالت متحـده ،چیـزی کـه انتظار
کشـورهای سـاحۀ ...
5

خبر

غیرنظامیان در خانههای خود مصون نیستند

شهرزاد اکرب ،رییس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نسبت به حادثۀ تلخ کشته شدن چند تن از بستگان بسمالله عادل ایامق واکنش نشان داد و در برگۀ
تویرتش نوشت« :در افغانستان ،غیر نظامیان حتا در خانههای خود مصون نیستند .مسووالن امنیتی باید وضاحت دهند که بعد از قتل آقای عادل ،تا چه حد از میزان تهدید
و خطر به خانوادۀ او آگاهی داشتند و چه اقدامی برای امنیتشان انجام دادند .چرا باید پی در پی قربانی شویم؟»

متدیدحضورنظامی
آملان تا سال2022؛

راه مدنیت :آملان ماموریت حضور
نظامی خود را در افغانستان تا 31جنوری
سال  2022میالدی متدید کرد و این
متدید نیاز به تایید پارملان فدرال این
کشور دارد.
استیفن سایربت؛ سخنگوی دولت آملان
گفته است« :تاریخ جدید ،رشایط پیچیدۀ
افغانستان را بهدرستی در نظر میگیرد و
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حمدالله محب مشاور امنیت ملی:
تحریمهایشورایامنیتمللمتحدعلیهطالبانبسیارمهماست

راه مدنیت :حمدالله محب مشاور امنیت ملی
افغانستان میگوید که طالبان با استفاده از امتیاز
معافیت سفر از میز مذاکره طفره میروند و در
چنین وضعیتی ،تحریمهای شورای امنیت سازمان
مللمتحد بسیار مهم میباشد.
آقای محب که به تازگی با کمیتۀ  ۱۹۸۸تعزیرات
شورای امنیت سازمان مللمتحد که نظارت از
تحریم بر طالبان را برعهده دارد ،صحبت کرده و
خشونتطلبی طالبان را مورد انتقاد قرار داد.
به گفتۀ مشاور امنیت ملی ،طالبان به خشونتهای
بیسابقه علیه حکومت و جامعه روی آوردهاند و
نیز با استفاده از امتیاز معافیت سفر از میز مذاکره
طفره میروند.
محب همچنان ادامه داد که طالبان تعهدشکنی
میکنند و علیرغم آزادی از زندان به جنگ
بازمیگردند که در چنین وضعیتی ،تحریم شورای
ل متحد بسیار مهم است.
امنیت سازمان مل 
مشاور امنیت ملی همچنان ترصیح کرد که افغانستان

با متحدان کلیدی و اعضای شورای امنیت سازمان
ملل در این خصوص کار میکند تا اطمینان حاصل
گردد که تحریمها باعث تقویت تالشهای صلح شده
و برای جلوگیری از خشونت طالبان از آن استفاده
گردد.
پیش از این نیز ،رییسجمهوری افغانستان در نشست

شورای امنیت سازمان ملل متحد که عقرب سال
جاری برگزار شده بود ،گفته بود که اجرای تحریمها به
حیث یک ابزار برای موفقیت مذاکرات صلح با طالبان
حیاتی است.
رییسجمهور همچنان تاکید کرده بود که تحریمهای
سازمان ملل تنها زمانی موثر خواهد بود که هر تغییر
در میکانیزم جاری صلح مبتنی بر پیرشفت ملموس
در این روند باشد.
تحریمها و تعزیرات سازمان ملل متحد و برخی
از اعضای این نهاد از سالها پیش بدینسو علیه
شامری از رهربان گروه طالبان وضع شده بود که
شامل ممنوعیت سفر نیز میشود؛ اما این تحریمها
پیش از آغاز مذاکرات امریکا و طالبان از سوی سازمان
ملل رفع گردید.
در حال حارض ،ریاست کمیته شورای امنیت سازمان
ملل متحد را که تحریمها علیه طالبان را نظارت
میکند ،هندوستان به عهده دارد و نیز ،ناروی ،ایرلند،
کنیا و مکزیک عضویت این کمیته را دارند.

بنبست در مذاکرات صلح؛

رییسجمهور خواستار ضمانت از جهان شد

راه مدنیت :همزمان با بنبست در مذاکرات
صلح ،رییسجمهورغنی میگوید که نقشۀ راه
صلح تنها مذاکرات با طالبان نیست ،بل بهمنظور
جلوگیری از مداخله در خاک این کشور ،دولت
افغانستان از دنیا ضامنت میخواهد.
محمدارشف غنی ،رییسجمهوری کشور
عرص روز پنجشنبه (۷حوت) در نشست ملی
جوانان تحت عنوان «اعامر صلح ،دولتسازی
و بازارسازی» که در ارگ ریاستجمهوری برگزار
شده بود ،سخرنانی کرد.
آقای غنی با اشاره به اینکه بزرگترین ظرفیت
جوانان کار تیمی است ،افزود :در جمهوریت
قدرت از مردم است و به ارادۀ آنها از یک شخص
به شخص دیگر انتقال میگردد.
او ترصیح منود که صلح یک آرزو نیست ،بل
یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشه راه وجود
دارد«.حق بنیادی یک جامعه ،زندگی در صلح
میباشد و  ۴۰سال میشود که این حق از مردم
غصب شده است».
رییسجمهور با اشاره به روند جاری گفتگوهای
صلح ،گفت«:نقشۀ راه صلح ما تنها مذاکرات
با طالبان نیست ،بلکه ما از دنیا ضامنت

نادری:طالبانعجلهییبرایختمخشونتهاندارند
همچنان انعطافپذیری الزم را برای انجام
واکنش در صورت تغییر وضعیت ناپایدار
امنیت و تهدید امکانپذیر میسازد».
سخنگوی دولت آملان همچنان تاکید کرد
که بر اساس این تصمیم ،حدود یکهزار
و 300نظامی آملانی در افغانستان حضور
خواهند داشت .درحال حارض حدود
یکهزار و یکصد تن از نظامیان آملانی در
افغانستان حضور دارند.
با این همه ،دولت آملان در حالی ،حضور
نظامی خود را در افغانستان متدید میکند
که هفتۀ پیش جلسۀ وزیران دفاع ناتو برگزار
و در این جلسه مقامهای ناتو اعالم کردند
که پیرامون خروج نیروهایش از افغانستان
تصمیمی نگرفتهاند.
ینس استولتنربگ ،دبیرکل ناتو گفته بود:
با آنکه بیشرت نیروهای این سازمان در
افغانستان ،امریکایی نیستند و با وجود
توافقنامۀ امریکا با گروه طالبان ،در نهایت
متام اعضای این سازمان در مورد خروج
نیروها از افغانستان تصمیم جمعی خواهند
گرفت.
در همین حال ،بر بنیاد گزارشها «انه
گریت کرامپ کارنباور» وزیر دفاع آملان
صبح روز جمعه (8حوت) در یک سفر
غیرمرتقبه وارد افغانستان شد و با نظامیان
خود در دو پایگاه نظامی در والیت بلخ
دیدار کرده است.
وزیر دفاع آملان خطاب به رسبازان خود
افزوده که افغانستان به چشماندازهای
عاجل و یک توازن اجتامعی میان گروههای
متخاصم نیاز دارد و در عین حال ،رسبازان
آملانی منیتوانند جایگزینی برای این
روندها باشند ،اما در امر مشارکت با
متحدان به ویژه در شامل این کشور
میتوانند سهم ارزندهیی داشته باشند.
او گفت« :ما به ادامۀ حامیت از روند صلح
افغانستان آماده هستیم .با توجه به وضعیت
امنیتی ،حفاظت از رسبازان ما در اولویت
بسیار باال قرار دارد و بدین منظور ما با
رشکای خود همۀ اقدامات الزم را انجام
میدهیم .بیرون کشیدن منظم قطعات
آملانی از افغانستان به عنوان هدف نهایی
باقی میماند».
گفتنی است ،دولت افغانستان با اینکه از
استمرار نیروهای خارجی استقبال میکند،
اما تاکید کرده که این نیروها بیشرت در
زمینۀ آموزش و مشورهدهی به نیروهای
امنیتی مرصوف خواهند بود.
درحال حارض90 ،درصد عملیاتهای
زمینی علیه گروههای مسلح به ویژه طالبان
مستقالنه توسط نیروهای امنیتی افغان
اجرا میشود و در صورتیکه رضورت باشد،
دولت افغانستان از نیروهای خارجی کمک
میطلبد.

راه مدنیـت :نـادر نـادری ،عضـو هیـات
مذاکرهکننـدۀ دولـت میگویـد کـه
مذاکرهکننـدگان طالبـان بـرای از رسگیـری
مذاکـرات صلـح و توقـف خشـونتها در کشـور
عجله ندارند.

آقای نـادری در گفتگو
بـا تلویزیـون ملـی،
هیـات مذاکرهکننـده
طالبـان را بـه تاخیـر
در رشوع دور دوم
مذاکـرات صلـح متهـم
کـرد.
او افـزود« :هیـات
مذاکرهکننـدۀ صلـح
جمهـوری اسلامی
افغانسـتان از دیـر
زمانـی از مقدمه بیرون
شـده اسـت .اولویت ما
ایـن اسـت کـه جنـگ
متوقـف شـود ،امـا
متاسـفانه عجلهیـی کـه ما داریـم ،جانب مقابل
هنـوز نـدارد ،امیدواریم که پـس از این مجالس
معنـادار باشـد».
ایـن عضـو هیـات مذاکرهکننـده دولت با اشـاره

بـه سـفرهای منطقهیـی طالبـان گفـت کـه در
مـورد سـفرهای ایـن گـروه بـه پاکسـتان و چنـد
کشـور دیگـر منطقهیـی اتهـام وارد اسـت و بـر
اسـاس ویدیوهای نرششـده ،برگـزاری مجالس
آنهـا شـفاف نیسـت که چه بحثهایـی صورت
گرفتـه و نیـاز اسـت کـه بـه مـردم افغانسـتان
وضاحـت دهند.
همزمـان بـا بنبسـت در مذاکـرات صلـح ،ایـن
عضـو هیـات مذاکرهکننـده دولـت همچنـان
تاکیـد کـرد کـه هیات طالبـان خواسـتار رهایی
زندانیـان دیگـر ایـن گـروه از بنـد حکومـت
هسـتند.
پـس از امضـای توافقنامـه امریـکا بـا طالبـان،
فقـط یکبـار گفتگوهـای مسـتقیم میـان
دولـت و گـروه طالبـان در دوحـه پایتخـت قطـر
انجـام شـده اسـت .قـرار بـود کـه دور دوم ایـن
مذاکرات پس از رخصتی بیسـت روزۀ هیات دو
طـرف ،آغـاز شـود اما با گذشـت نزدیـک دو ماه
هنـوز دور دوم ایـن مذاکرات آغاز نشـده اسـت.

کشتهشدنسهعضوخانوادۀ خربنگارترورشدهدرغور
راه مدنیـت :پنجشنبهشـب (7حـوت) افـراد
مسـلح ناشـناس بـه منـزل بسـمالله عـادل ایامق
کـه چنـدی قبـل جـان باختـه بـود ،حمله کـرده و
شماری از اعضـای خانـوادۀ او را بـه قتـل
رساندهاند.
مجیـب خلوتگـر ،رییـس اجرایـی حامیتکننـدۀ
رسـانههای آزاد(نـی) در صحبـت بـا روزنامـۀ راه
مدنیـت میگویـد کـه ایـن رویدادهـا میتوانـد
منجـر به اعمال محدودیتها در رسـانهها شـود؛
امـا نیـاز اسـت کـه حکومـت هرچـه زودتـر ایـن
رویـداد را بررسـی و روشـن سـازد کـه ایـن قتـل
رابطهیـی بـه کار خربنـگاری شـهید ایامق داشـته
یـا خیر.
در همیـن حـال محمـد مهـدوی ،عضـو شـورای
والیتـی والیـت غـور بـه روزنامـۀ راه مدنیـت گفـت

کـه پنجشنبهشـب (7حـوت) افـراد مسـلح گـروه
طالبـان بـه منـزل بـرادران بسـمالله عـادل ایامق
حملـه و رسانجـام برادر ایماق را بهنام صبغتالله
کـه در میـان نیروهای پولیـس کار میکرد ،همراه
بـا یـک کودک ایـن خانواده به قتل رسـانده و یک
بـرادر دیگـر وی را زخمـی کردند.
ایـن عضـو شـورای والیتـی همچنـان میگوید که
تاهنـوز منابـع امنیتـی در مـورد ایـن رویـداد ابراز
نظـر نکـرده ،امـا منابـع محلـی روایـت میکننـد
کـه افـراد مسـلح طالبـان بـه بـرادر آقـای ایماق
کمیـن کـرده بودنـد و او را در مسـیر راه بـه قتـل
رسـاندهاند .آقـای عادل ایامق خربنگار و مسـوول
رادیـو صـدای غـور ،حـدود دو مـاه پیـش در مرکز
ایـن والیـت تـرور شـد .بـر بنیـاد گزارشهـای
منترششـده ،اعضـای خانـواده و نزدیـکان عـادل

ایماق در یـک حرکـت اعرتاضـی ،اجسـاد افـراد
کشتهشـده را در برابر سـاختامن والیت غور آورده
و خواهـان بازداشـت عاملان آنهـا شـدهاند.
حملـه افـراد مسـلح طالبـان بـه منـزل بسـمالله
عـادل ایماق واکنـش نهادهـای حقـوق بشری را
برانگیختـه اسـت.
شـهرزاد اکبر ،رییـس کمیسـیون حقـوق برش در
توییتـی ،ایـن رویـداد را تلـخ و دردنـاک توصیـف
کـرده و نوشـته اسـت« :غیرنظامیـان حتـا در
خانههـای خـود مصـون نیسـتند .مسـووالن
امنیتـی بایـد وضاحت دهند که بعـد از قتل آقای
عـادل ،تـا چـه حـد از میـزان تهدیـد و خطـر بـه
خانـواده او آگاهـی داشـتند و چـه اقدامـی بـرای
امنیتشـان انجـام دادنـد .چـرا بایـد پیدرپـی
قربانـی شـویم؟»

روال غنی:
شورای عالی زنان در امور صلح ایجاد میشود
راه مدنیـت :روالغنـی؛ بانـوی اول کشـور
میگویـد کـه به زودی شـورای عالی زنـان در امور
صلح ایجاد و به کارش آغاز خواهد کرد.
ظهـر روزجمعـه( 8حـوت) ارگ ریاسـتجمهوری
افغانسـتان در مراسـمی از سـفرای کشـورهای
عضو سـازمان ناتـو میزبانی کرد و در این مراسـم،
بانـوی اول کشـور پیرامـون نقـش و جایـگاه زنـان
در رونـد صلـح و دسـتآوردهای آنهـا در دو دهـه
اخیـر توضیحـات ارایـه منود.
در ایـن مراسـم ،روالغنی افزود که دسـتآوردهای
زنـان نبایـد در مذاکـرات صلـح قربانـی شـوند .او
همچنـان خبر داد کـه بـه زودی ،شـورای عالـی
زنـان در امـور صلـح بـه کارش آغـاز خواهـد کرد.
در همیـن حـال ،محمـدارشف غنـی؛

رییسجمهوری کشـور در این مراسـم از قهرمانی
و شـجاعت نیروهـای امنیتـی در امـر مبـارزه بـا
تروریـزم یـادآوری کـرده و بـه ختـم خشـونتها در
افغانسـتان تاکیـد ورزیـد.
رییسجمهـور افـزود کـه حکومـت افغانسـتان در
راسـتای حکومـتداری خـوب و مبـارزه بـا فسـاد
متعهـد میباشـد.
در عیـن حـال ،آقـای غنـی ضمـن قدردانـی از
کمـک و همـکاری کشـورهای عضـو سـازمان ناتو
در چـوکات ماموریـت حامیـت قاطـع ،بـه حفـظ
جمهوریـت ،دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته بـه
ویـژه حقـوق زنـان تاکیـد کـرد.
بـا ایـن حـال ،سـفرای کشـورهای عضـو سـازمان
ناتـو بار دیگـر تعهـد و حامیتشـان را از نیروهای

امنیتـی افغـان ،رونـد صلـح ،آتشبـس ،حفـظ
جمهوریـت و دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته
اعلام منودنـد.

میخواهیم و هیچ کسی حق ندارد که در خاک
ما مداخله کند».
محمدارشف غنی با بیان اینکه ماحول ملی،
منطقهیی و بیناملللی برای صلح آماده است،
اما باید با تدبیر عمل کنیم ،خاطرنشان ساخت
که آرزوی بنیادی مردم افغانستان ختم خشونت
۴۰ساله در کشور است و خشونت را به هرنامی
که باشد ،دیگر نخواهند پذیرفت..
حفظ جمهوریت و دستآوردها ،تامین حقوق
شهروندان بهویژه حقوق زنان ،پاسداری از
ارزشهای قانون اساسی ،ایجاد فرصتهای
بیشرت به جوانان ،وحدت ملی ،برقراری آتشبس
و اجامع سیاسی از خواستهای عمدۀ جوانان
حارض در این نشست از رییسجمهور بود.
***
وزارت صحت عامه:
در یک سال بیش از  55هزار نفر به کرونا
مبتال شدند

راه مدنیت :همزمان با یک سالگی شیوع
ویروس کرونا در افغانستان ،مسووالن وزارت
صحت عامه میگویند که در یک سال اخیر بیش
از  55هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شدند.
عثامن طاهری مشاور روابط عامه وزارت صحت
عامه روز جمعه( 8حوت) به رسانهها گفت که
طی یک سال اخیر نزدیک به  300هزار نفر
تست کرونا دادند که از این میان ،بیش از 55
هزار نفر آنها به کوید 19مبتال شدند.
بربنیاد آمارهای این وزارت ،در یک سال گذشته،
دو هزار و  443نفر ابتال به کرونا جان باختهاند
و نیز وضعیت صحی 49 ،هزار و  285مریض
ویروس کرونا بهبود یافتند.
به گفتۀ مشاور روابط عامه وزارت صحت عامه،
در  34والیت افغانستان ،مراکز صحی مریضان
کوید 19فعال هستند اما هماکنون در 12
والیت کشور  18البراتوار تشخیص ویروس کرونا
فعالیت دارند.
عثامنی همچنان گفت که ظرفیت تشخیص
البراتوارهای دولتی روزانه شش هزار و ظرفیت
تشخیص البراتوارهای شخصی هفت هزار در روز
میباشد.
او همچنان اضافه کرد که در آیندۀ نزدیک
البراتوارهای تشخیص ویروس کرونا در متامی
والیات فعال خواهد شد.
گفتنی است ،نخستین مورد ثبت ویروس کرونا
در روزهای آغازین ماه حوت سال گذشته در
والیت هرات به ثبت رسید .بیشرتین بیامران
ویروس کرونا در ده والیت افغانستان به ویژه
هرات ،کابل ،بلخ و ننگرهار به ثبت رسیده بود.
یک سال پس از شیوع ویروس کرونا ،دولت
افغانستان هماکنون واکسیناسیون این بیامری را
دریافت و روند تطبیق آن را برای مردم افغانستان
آغاز کرده است.
بر بنیاد گزارشها ،قرار است که تطبیق واکسین
کرونا برای بیش از  200هزار نفر در افغانستان
تطبیق شود.

حکایت روز

طالبان در تلفات بیشتری مسوولیت دارند

دفرت شورای امنیت ملی در رابطه با گزارش یوناما اعالم کرد :این گزارش طالبان را مسوول 46درصد تلفات ملکی میداند ،اما در حقیقت این
مسوولیت بیشرت است ،زیرا طالبان زمینۀ فعالیت اکرث گروههای تروریستی را در کشور مساعد ساخته است.
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خیرمحمد سلطاين

افغانسـتان له داسـې قومي اوګوندي جوړښتونو
څخـه جـوړ هېـواد دی چـې بایـد پـه حکومتـي
چـارو کـې ټولـو ته ونـډه ورکـړل يش .پـه هېواد
کـې اوسـني ګوندونـه هـم پـه قومـي او سـمتي
بڼه تشـکیل شـوي دي .داسـې ګوند به پیدا نه
يش چـې پـه ملي بڼـه تاسـیس شـوی وي چې
دهېـواد او خپلـو وګـړو له پـاره برنامـې ولري.
پـه ځـای د دې چـې دهېـواد لـه پـاره ملي
برنامـې وړاندې کـړي دوی خپـل ګوندي ملګرو
تـه تـر هـر څـه وړانـدې لومړېتـوب ور کـوي او
آن ځينـې يـې دا سـې هـم شـته چې لـه بهرنیو
هېوادونـو څخـه متویلیـږي او د پردیـو موخـو له
پـاره کار کـوي .کلـه چـې زمـوږ پـه ګـران هېواد
کـې یـو مرکـزي نظـام منځتـه راغلـی او پـه ډېره
سـتونزه يـې د خپلـو وګـړو اعتماد السـته راوړی
دپرمختـګ پـه لـور يـې ورو ورو قدمونـه اوچـت
کړي.
نـو زمـوږ دښـمنان پـه دې پوهیـديل چـې پـه
افغانسـتان کـې د یـو قـوي نظـام پاتـې کېـدل
د دوی پـه ګټـه نـه ،بلکـې د دوی پـه خسران
متامیـږي .نوبیـا يـې د هغو اشـخاصو پـه ذرېعه
چـې دوی دخپلـو شـومو موخـو لـه پـاره پـه
افغانسـتان کـې ګماريل ځکـه چـې د همدغـو
پـه ذرېعـه ګټـه پورتـه کـوي.
همـدا ډلـې او ټپلې په یوې اوبلـې پلمې راپورته
شـوي د خپلـو نظامونو په خلاف يې خپلې ژبې
تېـرې کـړي او یایې وسـلواله مباریـزه پیل کړې.
ځینـې يې بیا داسـې هم شـته چې کـه په نظام
یـا حکومـت کې ورتـه ونـډه ورکول کېـږي چوپه
خولـه وي .کـه چېـرې دنظـام مرشتابـه لـه خـوا
ورتـه ونـډه نـه ورکـول کېـږي بیانـو دحکومت په
مخالفـت کـې دومـره انحـراف کـوي چې سـړی
دومـره مایوسـه کـړي چې ووایـې چې پـه هېواد
لـه رسه نظام شـته نه.
خوشـبختانه بایـد ووایـو چـې اوس هغـه افغانان
او افغانسـتان نـه دی چـې څـو لسـیزې مخکـې
د داسې کسانو مخه باید

ډب يش او دملت ریښتینو
بچیانو ته باید دحکومتي

ادارو مسولیتونه وسپارل يش.

یو خو به دفساد مخه ونیول

يش اوبل دا چې په حکومت

به دخلکو اعتامد زیات يش په
نظام کې تغیر او تبدیل ډېر

اړین دی .که له اداري فساد

څخه پاک حکومت ولرو قانون

په کامله توګه تطبیق کړي

هېوادوالو رسه يې چې کومې

ژمنې کړي پوره کړي هېڅ

لورې ته به پر نظام دنيوکو
چانس نه برابريږي.

و اوس هـر افغـان وګـړی پـه دې پوهېدلـی چې
هېـواد يـې نامـوس دی هېـواد يـې غـزت دی
تـر چـې افغانـان وي یـو رس لـوړی افغانسـتان
بـه وي .دا ملـت دا مړنـی ملـت تـر بـل هـر څـه
خپـل ټاټـويب رسه ډېـره زیاتـه مینـه لـري .اوس
هېـوادوال پـوه شـوي دتعلیـم انـدازه يـې لـوړه
شـوي دمهاجـرت ترخـو تجروبـو څخـه یـې پنـد
اخېسـتی هیڅوک يې نه يش تېر ایسـتلی چې
بیـا بـه د هغو مغرضو سیاسـیونو پـه خوله باندې
چـې د پردیـو موخـو لـه پـاره پـه هېـواد کـې یـو
ځـل بیـا اړو دوړ جـوړول غـواړي.

هغـه پـردي پـال سیاسـون دې پـه دې بانـدې
ښـه غوږونـه خلاص کـړي چـې نـور هغـه وخـت
پـای ته رسـېدلی چـې په هېواد کې يـې د پردیو
اهدافـو لـه پـاره يـې خپـل کـور پـه کنډولـه بدل
کـړو .څو نسـله ځوانان مو د تعلیـم څخه محروم
پاتـې شـول دیـوه کـور بچیـان یـې پـه خپـل
منـځ کـې رسه وجنګـول قومـي ،ژبني ،سـمتي،
مذهبـي اختالفونـه یـې رامنځتـه کـړي وو.
دهمدغـو سیاسـیونو زامنـو ،لورګانـو او دکورنـۍ

کـې پـه هېـڅ صـورت الس وهنـه موجـوده نـه
وي .او بـل دا چـې یـو پر مختللـی زراعت چې
ټولـې غلـې دانې مو خپلو کرنیـزو ځمکو څخه
السـته رايش.
نـو مهمـه کار دغـه ده چې اوبه ورتـه مهار کړو.
کلـه چې د اوبو مهارولو خربه ګرمه يش نو کور
دې ننـه او بهـر زموږ پر نظامونو فشـارونه زیات
شـوي .دا ځکه چـې زموږ د ګاونډیـو هېوادونه
پـه دې کـې لـوی الس لـري .د هغو کسـانو په

نـورو غـړو يـې پـه بهرنیـو هېوادونـو کـې پـه لوړو
زده کـړو بوخـت وو .دنورو مظلومـو افغانانو زامنو
څخـه یـې ډال او سـپر پـه توګـه ګټـه اخسـته
دخپلـو نـاوړه اهدافـو لـه پاره يـې دنـورو مظلومو
افغانانـو زامـن رسه وجنګـول پـه دې بې مفهومه
جګـړه کـې ډېـر مظلـوم ځوانـان مو ووژل شـول.
څـوک پکـې معیوب او آن ځینې خـو ال اوس هم
نادرکـه دي .چـې کورنـۍ يـې اوس هـم دلېـدو
پـه متـه ناسـتې دي .کـه دغـه سیاسـون اوس
هـم همغـه خوبونه وینـي چې بیا بـه دا ملت تېر
بـايس دا آرمـان بـه ګـور تـه یويس.
دهېـواد وګـړي نـور بایـد هوښـیار اوويس هغـو
ډلـو او ټپلـو تـه اجـازه ورنـه کـړي چـې پـه تېـرو
وختونوکـې راتـه تجربـه شـول .ازمایـل شـوي
چـې بیـا ازمایـو دا خطا يـي ده بغیـر ده ویجاړۍ
بربـادۍ څخـه یـې ملـت تـه کومـه بلـه السـته
راوړنـه نـه درلـوده د داسـې کړیـو ګټـې یواځـې
او یواځـې پـه جګـړه کـې نغښـتې دي .څوک په
کـې تجـاران شـول ځینې بیا پـه کـې دمیلونونو
ډالرو څښـتنان شـول ملت یې دسـوال په ګدۍ
کېنولو.
پوښتن خـو یـو وار چاتـرې ونه کړه چې ال پسـې
لګیـا دي نظـام ننګـه وي دهېـواد وګـړو ازهـان
مغشوشـه وي .نـور د دې وخـت رارسـېدلی چې
ملـت را پاڅـي ګـرم ته ګرم ووایـي اود خپل نظام
مالتـړ وکـړي .کـه د نظام په راس کـې احمد وي
یـا محمـود کـه مـوږ یـو قـوي مرکـزي نظـام ولرو
انشـاالله چـې لـه شـته سـتونزو څخـه به ډېـر ژر
را ووځو.
پـه یـو هېـواد کې قـوي نظـام هغـه وخـت راتلی
يش چـې وګـړي يـې مالتـړ وکـړي حکومتـي
چارواکـو تـه هم پـه کار دی چې خپل مسـولیت
وپيـژين او څـه چـې ورسـپارل شـوي پـه سـمه
توګـه يـې رستـه ورسـوي .لـه خپلو شـخيص ګټو
څخـه تېر دهېـواد ميل ګټو ته ژمـن وويس .ميل
ګټـې یعنـې څـه؟ د قـوي اقتصـاد درلـودل هغه
وخـت قـوي اقتصـاد لرلـی شـو چـې دهېـواد په
وارداتـو او صادراتوهمدارنګـه پـه بهرنیـو مرسـتو

مرسـته دا کار کـوي چـې دوی د خپلـو اهدافو
لـه پـاره زموږ هېواد کـې دهمدغو کړنـو له پاره
ګماريل .کـه چېـرې مـوږ د اوبو پـه مهارولو بر
اليس شـوو زمـوږ ګاونـډي هېوادونه لـوی زیان
رسه مـخ کېـږي .همدارنګـه دهېـواد ځنګلونـو
سـاتل زمـوږ ملي وجیبـه ده او پـه ښـه توګـه
تـرې باید سـاتنه وکـړو .د اريض متامیت څخه
دفـاع مو مسـلم حق دی .دا ټـول هغه څه دي
چـې موږ ورتـه ميل ګټـې وایو.
ددغـو شـیانو سـاتنه هغـه وخـت کولـی شـوو
چـې یـو قـوي مرکـزي نظـام ولـرو .د افغـاين
ټولنـې وګـړو تـه په کار چـې په هـر حالت کې
دخپـل حکومت مالتـړ وکړي .دهغو سیاسـونو
پـه خولـه تېرنوځـو کـوم چـې هر وخـت دخپل
نظـام مخالفـت کـوي .کـوم کارونـه چـې زموږ
نظـام يـې غـواړي چـې رسته يـې ورسـوي لکه
داوبـو راګرځـول یـا د ځمکـې النـدې کانونـو
راسـپړنه یادملي ځواکونـو پیـاړي کـول دا
دهېـواد پـر دوښـمن ښـه نـه لګيـږي.
دا کار دوی تـه داسـې دی لکـه پـه سترګو
اغـزی نو ځکـه زموږ په کور دې ننه يې داسـې
کـړۍ راتـه روزيل چـې د خپلـو حکومتونـو
مخالفـت کـوي .او نظامونـو پـه پاشـلو کـې
تجربـې لـري .پـه کـور دې ننه او لـه کور څخه
بهـر دافغانسـتان دوښـمنان دې پـه دې ښـه
وپوهیـږي.
چـې افغانـان بـه هېـڅ وخت دخپـل هېـواد او
خپـل نظـام پـه مقابـل کـې اسـلېحه پورتـه نه
کـړي .او نـه بـه دهغـو ګوندونـو مرشانـو تر شـا
ودرېـږي چـې پـه ( )٧٠لسـیزه کې يـې هېواد
لـه خـاورو رسه خـاورې کـړو او ځانونـه يـې
میلونـران کـړل افغانانـو د نظـام پاشـل تجربـه
کـړي بیـا بـه پـه هېـڅ صـورت تاریـخ تکـرار نه
کړي.
زمـا پـه اند دموجـوده نظـام بڼه موقتـې ادارې
تـه وړل دا نـو ملـت تـه داسـې ده لکـه د زهـرو
ګـوټ پـه رس اړول وي .پـه قطر کـې د طالبانو
سـیايس دفتر هم تـر اوسـه دموقـت حکومت

سربازان؛ قربانیان بیسرنوشت
مهرتخیل

نهــم حــوت بــه نــام «روز ســرباز» مســما شــده اســت؛
روزیکــه قــرار اســت از فداکاریهــای نیروهــای امنیتــی
قدردانــی و ارجگــذاری گــردد .از ایــن روز همــه ســاله بــا
برگــذاری مراســم نمادیــن و بیانیههــای ســمبولیک تجلیــل
شــده و از ایثارگریهــای آنــان توســط مــردم ،دولــت و
نهادهــای غیردولتــی بــه اشــکال مختلــف گرامیداشــت
میشود.
امســال امــا ایــن روز درحالــی فــرا میرســد کــه بــا
گذشــت هــر روز میــزان تلفــات ســربازان و نیروهــای
امنیتــی؛ اعــم از پولیــس ،امنیــت و اردوی ملــی درحــال
افزایــش و مصونیــت اجتماعــی و حیاتــی آنهــا نیــز درحــال
تضعیــف و تزلــزل اســت.
روزی نیســت کــه چندیــن تــن از ایــن ســربازان بــه اشــکال
متفاوتــی قربانــی نشــده و خانوادههــای آنــان بــا سرنوشــت
ســیاه گرفتــار نگردنــد.
از ســویی هــم ،چشــمانداز جنــگ جــاری روشــن نیســت
و همــه روزه ابعــاد پیچیدهتــری بــه خــود میگیــرد .بــه
ایــن معنــا کــه معلــوم نیســت تــا چــه زمانــی ایــن وضعیــت
ادامــه یافتــه و خــون چندیــن یــا حتــی چندهــزار ســرباز
دیگــر بــر زمیــن بریــزد.
شــکی نیســت کــه دفــاع از تمامیــت ارضــی ،اســتقالل
ملــی و منافــع مردمــی ،آرمانهایــی هســتند کــه نیروهــای
فــداکار امنیتــی بــرای آن مبــارزه نمــوده و حاضرنــد جــان
شیرینشــان را از دســت دهنــد ،امــا مســأله اصلــی ایــن
اســت کــه بســیاری از بازیهــای پشــت پــرده و عوامــل
داخلــی و خارجــی آن ،آرمانهــا و اهــداف مقــدس ایــن
ســربازان را بــا ابهــام مواجــه ســاخته و در مــواردی نیــز
بیمهریهــای موجــود ،انگیــزه و روحیــۀ آنــان را زیــر
ســوال بــرده ارزش جــان نثاریهایشــان را کاهــش
میدهــد.
روایتهــا ،شــواهد و مســتندات تلــخ زیــادی از گیرمانــدن
ســربازان نیروهــای امنیتــی در محاصرههــای چندی ـنروزه
وجــود دارد کــه اوج عــدم تعهــد را در قبــال آنــان بــه
نمایــش میگــذارد.
هــم اکنــون ،خانوادههــای بســیاری از ســربازان فقیــد
نیروهــای امنیتــی ،در فقــر ،تنگدســتی و بیچارگــی بــه ســر
میبرنــد کــه هیــچ پناهگاهــی ندارنــد و نــه هــم چترهــای
مصونیتــی و حمایتــی برایشــان وجــود دارد.
بــا درک ایــن شــرایط و تحلیــل وضعیــت موجــود ســربازان،
تجلیــل از «روز ســرباز» ،نبایــد بــا ایــراد بیانیههــای
نمادیــن خالصــه شــود.
تجلیــل از ایــن روز بایــد فرصتــی باشــد بــرای پرداختــن
بــه مهمتریــن مســایل و اساســیترین فاکتورهایــی کــه
چنیــن وضعیــت تلــخ و موهومــی را بــرای ســربازان کشــور
رقــم زده اســت.
عمدهتریــن مــواردی کــه بایــد در ایــن روز مــورد توجــه
قــرار گیــرد ایــن اســت کــه بایــد گــره کــور مذاکــرات صلــح
بــاز شــده و جلــو قربانــی شــدن روزافــزون ســربازان کشــور
گرفتــه شــود.
از جانبــی نیــز ،میکانیزمهــای مصونیتــی بــرای
خانوادههــای ســربازان و شــهدای کشــور مــد نظــر گرفتــه
شــود تــا آنــان بــا احســاس اینکــه تعهــدات قــوی در قبــال
فداکاریهایشــان وجــود دارد ،احســاس وفاداریشــان
بــه منافــع ملــی افزایــش یافتــه و باالتریــن روحیــه و
انگیــزه را در راه مبــارزه بــرای حفــظ ارزشهــای ملــی و
میهنیشــان داشــته باشــند.

خبر نـه دې را بـر سـېره کـړې .او دلتـه پـه هېـواد کـې ځینو
سیاسـیونو د دې لـه پارګرمـه کـړې چـې پـر حکومـت له دې
الرې څخـه فشـار وارد کـړي تـر څـو یا پـه حکومـت کې ځان
تـه ځـای پیـدا کـړي اویـا ورتـه بهـرين بـاداران دا خبره کوي
چـې بیـا اوبـه خـړې کـړي کبان پـه کـې اونیيس.
زمـوږ پـه ګـران هېـواد کې یـو ځل بیـا اړو دوړ پیـدا کړي یوې
بلـې سترې غمیـزې ته ملـت ور ټېـل وهـي .زموږ په اوسـني
نظـام کـې هـم داسـې اشـخاص او کـړۍ موجـودې دي چې
ملي ګټـو تـه ژمـن نـه دي او دنظـام پـه کمـزورۍ کـې لـوی
الس لـري.
د داسـې کسـانو مخه باید ډب يش او دملت ریښـتینو بچیانو
تـه بایـد دحکومتـي ادارو مسـولیتونه وسـپارل يش .یو خو به
دفسـاد مخـه ونیـول يش اوبـل دا چې په حکومـت به دخلکو
اعتماد زیـات يش په نظام کې تغیر او تبدیـل ډېر اړین دی.
کـه لـه اداري فسـاد څخه پـاک حکومت ولرو قانـون په کامله
توګـه تطبیـق کـړي هېوادوالـو رسه يـې چـې کومـې ژمنـې
کـړي پـوره کـړي هېـڅ لـورې تـه بـه پـر نظـام دنيوکـو چانس
نـه برابريږي.
کلـه چـې پـه هېواد کـې وګـړي د مخالفتونو پر ځـای د خپل
نظـام مالتـړ وکـړي لـرې به نه وي چـې ډېر ژر به د یـو لوی او
چټک پرمختګ شـاهدان و اوسـو.

مسابقات نوبل تحصیلی با میزبانی هرات

دور دوم رقابتهای هولت پرایز (جایزۀ نوبل محصلی) امسال با میزبانی هرات برگزار میشود .تاکنون شامری از دانشگاههای افغانستان میزبان و برگزار کننده دور اول رقابت های هولت
پرایز بودهاند .در این رقابتها هر سال یک چالش جهانی اعالن می گردد تا متام محصالن برای حل چالش بهرتین طرح ها را ارائه کنند .اکنون دانشگاه هرات ،میزبان بیشرت از چهل تیم
رقابت کننده از دانشگاههای والیات مختلف به مرحلهی منطقهیی ( )Impact summitمیباشد که در نهایت طرح برتر ،شانس رقابت در دور سوم را مییابد که در قرص ارشیج لندن
برگزار میشود.
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فرهنگ

جنگ و عشق

درنگی بر سطرهای رمان «فروپاشی » اثر مهسا طایع

«مهسـا طایـع» سالهاسـت کـه در عرصـۀ رمـان و داسـتان
قلـم و قـدم میزنـد و آثـار زیـادی در ایـن زمینـه بهوجـود
آورده اسـت .او در رمـان فروپاشـی سـعی داشـته تـا متـام
حوصلـهاش را مصروف ایـن سـازد کـه چندیـن روایـت را
یکجـا جمـع کنـد و همچـون مشـتاقی کـه هیـچ صبری
نـدارد ،پیهـم و زودتـر از موعـد بهخلق حادثهها دسـت زده
اسـت .یکـی از موتیفهـای زنـده و پویای ایـن رمان جنگ
اسـت؛ جنگـی که مـردم ما سالهاسـت بـا آن دسـت و پنجه
نـرم میکننـد و هنـوز هم که هنوز اسـت رس خالصـی ندارد.
ایـن موضـوع جـا نمایـۀ بسـیاری از شـاهکارهای ادبـی دنیا
شـده و نویسـندگان همیشـه کوشـش کردهانـد ،جنایـات و
سـیهروزیهایی را کـه در دامـن جنـگ رخ میدهـد ،در
دنیـای رمـان و شـعر مانـدگار کنند تـا آیندگان بداننـد که چه
بـر نسـل برش گذشـته اسـت.
نبردی را کـه مهسـا طایـع در ایـن داسـتان بهروایت کشـیده،
نبردی اسـت کهنـه و فرسـوده کـه نسـلی را بهفرسـودگی
رسـانده اسـت.
ایـن روایـت از هجـوم شـوروی سـابق بـ ه کشـور آغـاز و تـا
پیـروزی مجاهـدان ادامـه مییابـد .البتـه نبایـد از یـاد بـرد،
روایـت یـک زن از نبرد ،متفـاوت از روایـت یک نویسـندۀ
مـرد اسـت؛ چـون زنـان تجربهیـی از نبرد داغ درون جبهـه
ندارنـد و هـرگاه کـه وارد چنیـن وادیهایـی میشـوند،
اغلـب بهنظـر خـام میرسـند .در ایـن داسـتان هـم هرچنـد
شـخصیتها در جبهههـای جنـگ هسـتند ،نویسـنده گاهـی
تنهـا اشـارهیی بـه ایـن مسـاله میکنـد ،ولـی دیگـر حـوادث
داسـتان بـر ایـن مسـاله چربیـده اسـت.

(ص (75
نویسـنده کمتر بـهدرون شـخصیتها مراجعـه میکنـد.
بیشتر در سـطح روایـت نشسـته و بـه مسـایل روانـی جنـگ
کمتر پرداختـه اسـت .نویسـنده نسـل دانشـگاهی آن دوران
را معرفـی میکنـد.
زنـان جـوان داسـتان ماننـد فرخنـده بیشتر دانشـگاهی و
کتـا بخوانانـد ،امـا بیشتر زندگـی ایـن زنـان در حـوادث
دیگـری میگـذرد و چنـان درگیـر آن حـوادث میشـوند که
خواننـده فرامـوش میکنـد ،آنهـا درس و دانشـگاهی نیـز
دارنـد کـه بهدلیـل جنـگ متوقـف شـده اسـت.
میرسـهراب شـخصیتی بسـیار منفـی اسـت ،حـرص عجیبـی
بهفریـب زنـان زیبـا دارد و یکـی از زورگیـران و قاتلان
ی کـه در گذشـته گرفتـار درس و
زبردسـت اسـت .در حالـ 
دانشـگاه بـوده اسـت .دلیـل اینکـه میرسـهراب چنیـن چهـره
عـوض میکنـد ،هیـچ مشـخص منیشـود.
حـوادث در داسـتان خیلـی زودتـر از موعـد اتفـاق میافتـد،
بـدون اینکـه بهپختگـی الزم رسـیده باشـند.
مثلا فرخنـده در یـک زمـان در کابـل اسـت و در زمانـی
دیگـر از شمالی و پغمان رس بـر مـیآورد .همچنیـن حبیب
در یـک لحظـه و بـه اثـر احسـاس تنـد ،تصمیـم میگیـرد
،پـدرش را بـه قتـل برسـاند
«حبیـب بیآنکـه دسـتهایش بلـرزد ،ضامـن نارنجـک را
کشـید و چنـد ثانیـه بعـد صـدای انفجـار در محلـه پیچیـد».
(ص)128
شـیوۀ روایـت نویسـنده همان شـیوۀ کالسـیک؛ یعنـی
نقلکـردن داسـتان از زبـان سـوم شـخص اسـت .بسـیاری از

شـخصیتهای داسـتان در حیـن آنکـه کـه مشـغول نربدنـد،
فکـر و ذهنشـان درگیـر حـوادث خانوادگـی و عشـقی
نیـز میباشـد .بایـد گفـت نویسـنده در بـه تصویرکشـیدن
حاشـیههای ایـن جنـگ یعنـی مسـایل خانوادگی و عشـقی،
توانایـی و عالقـۀ بیشتری نشـان داده اسـت:
«حـال و روزمـان را کـه میبینـی .روسهـا از زمیـن و زمـان
ِ
عملیـات بازدارنـده بـا مـن اسـت».
رسمـان ریختهانـد .طـرح
(ص)70
«یوسـف رسش را روی نقشـه خـم کـرد و بـه سـبک
سـنگینکردن مسـیر عملیـات پرداخـت .خونسردیاش
ارسلان را دیوانـه میکـرد :یوسـف محـض رضـای خـدا
بـه خـودت بیـا .دخرتکاکایـت گـم شـده و تـو ایـن جـا »....

حـوادث داسـتان را خـود نویسـنده خالصـه و جمعبنـدی
میکنـد .بهطـور مثـال خواننـده خـودش منیتوانـد بـه صبح
رسـیدن شـب را حـس کنـد و ایـن راوی اسـت کـه بـه او
میفهامنـد کـه شـب بـه صبـح رسـید.
«او تنهـا کسـی بـود کـه میتوانسـت ،یوسـف را از وضـع
موجـود باخبر سـازد .باالخـره آن شـب جانفرسـا هـم بـه
صبـح رسـید) ».ص( ۶۲
نویسـنده کمتر خـود را در الیههـای داسـتان درگیـر
میسـازد .تنهـا در بعضـی از قسـمتهای داسـتان ایـن گونـه
روایـت بـه تکگویـی تبدیـل میشـود کـه باعـث تنـوع در
ذهـن خواننـده میشـود ،آنجا که یوسـف با خـودش حرف
میزنـد:

«اگـر بهخانـه بـاز نگـردی ،خفـه میشـود یوسـف .زیـر آوار
ایـن رشمسـار و درد خفـه میشـود( ».ص)135
نویسـنده در ایـن داسـتان خواسـته خیلـی از مسـایل را در
یکجـا بریـزد ،یعنـی بحـری در کـوزه .بههمیـن دلیـل
گاهـی خواننـده گیـج میشـود و منیتوانـد حجـم ایـن همه
حادثـه را درسـت هضـم کنـد .مثلا در جایـی از زبان
صاحبـو کـه زنـی کتابخـوان و صاحبنظر اسـت بـ ه تاریخ
افغانسـتان در زمانـی دورتر اشـاره میکند:
«بـه سـبکی پـر از کنـارش بیـرون میخزید تـا دوبـاره برگردد
بـه اتاقـش و بخوانـد کـه باالخـره حبیبالله
چطـور بـا اسـتفاده از رشایـط رسکـوب و خفقانـی کـه
امیرعبدالرحمـن خـان ایجـاد کـرده بـود ،بهعیاشـی و
خوشباشیهای ممتد میپرداخت ) »....ص( ۴۱
عشـق بههامن شـیوۀ سـنتی بـا درد و فـراق و از خودگذریها
همـراه اسـت .هامنطوری که در بسـیاری
از داسـتانهای عاشـقانه روایت شـده اسـت .عاشـق در یک
لحظـه تصمیـم میگیـرد که جانفشـانی بزرگـی را در
پـای معشـوق داشـته باشـد .کاری کـه یوسـف بهخاطـر
فرخنـده میکنـد کـه البتـه بهنظـر مخاطـب امـروزی
کمـیدور از عقـل میمنایانـد کـه چنیـن تصمیمـی بهطـور
آنـی و لحظهیـی گرفتـه شـود .زمانـی کـه یوسـف بهجـای
فرخنـده ،اسـم پـری را انتخـاب میکنـد .عشـق انسـان
امـروزی ،همچـون خـودش سـاده و دچـار روزمرگی اسـت،
امـا عشـق در درون ایـن داسـتان ،از دنیـای مـادی و زمینـی
مقـداری فاصلـه گرفتـه و رنـگ آرمانـی بـه خـود میگیـرد.
توصیفهـای عاشـقانه همـراه بـا همان سـوز و نالههـای
همیشـگی اسـت.
«حبیـب در نامـهاش نوشـته بـود :هرطـور شـده ،امشـب باید
تـو را ببینـم .از سـیاهی رس شـب تـا سـپیدۀ
صبـح پـای چنـار نزدیـک زیـارت منتظـرت میمانـم .هـر
زمـان پنداشـتی مناسـبتر اسـت ،راهـی شـو .بـا قلبـی پـر از
عشق،چشـم بهراه تـوام .آه محبوب بینوای مـن!» (ص( ۵۵
بانـو طایـع در توصیـف صحنههـا بهویـژه توصیـف طبیعـت
قلـم رسـایی دارد.
«بـا اینکـه تـا سـپیدۀ صبـح بـرف همچنـان میباریـد ،امـا
آفتـاب تیـزی رس زد و اتـاق راپـر نـور کـرد( ».ص)۱۰۰
نویسـنده وقتـی اثـری را خلـق میکنـد ،بدون طـرفداری و
جبههگیـری بایـد بـه روایـت آن بنشـیند .خالق
اثـر فقـط کارش روایت اسـت و نباید قضاوتـی در این زمینه
کـه چـه جناحی خوب اسـت و چـه جناحی بد،
داشـته باشـد ،ولـی در ایـن رمـان میتوانیـم رد پـای ایـن
طرفـداری را میتوانیـم:
«ارتش شـوروی که با رویای تسـلط بر افغانسـتان و رسکوب
مقاومـت مردم در برابر دولت کمونیسـتی به
افغانسـتان لشکرکشـی کـرده بـود ،عاقبـت پـس از نهسـال و
انـدی جنـگ و درگیـری ،وادار بهپذیـرش شکسـت و
خـروج نیروهایـش از افغانسـتان شـد و زمینـه بـرای حضـور
مجاهـدان و حکومـت آنـان فراهـم گردیـد( ».ص)260
ایـن جملـه بیشتر از آنکـه شـباهتی بـه تکهیـی از داسـتان
داشـته باشـد ،شـبیه گـزارش اسـت .از همیـن یـک جملـه
بهخوبـی ایدیالـوژی نویسـنده مشـخص میشـود .مثـل
دورانـی کـه داستاننویسـان طرفدار حزب خلـق و پرچم ،در
راسـتای نظـرات حـزب قلـم میزدند .دنیـای ادبیـات ،دنیای
چنیـن گونـۀ از سیاسـت نیسـت وگرنـه اثـر ادبـی بهنوشـتۀ
سیاسـتزده تبدیـل میشـود کـه ارزش آن را در دامان هامن
جنـاح سیاسـی میتـوان سـنجید.
آنچـه در نهایـت میتـوان گفـت ایـن اسـت کـه نویسـنده به
زنـان نقـش بسـیار پررنگـی بخشـیده اسـت .زنان
در ایـن داسـتان نقـش بسـیار فعالـی داشـته و صاحـب
صالحیتانـد .صاحبـو ،فرخنـده ،خالـه صنوبـر و  ...زنانـی
ت کـه اگـر شخصیتشـان ییشتر پـردازش
جسـور و باکفایـ 
میشـد ،از ایـن هـم خوشتـر میدرخشـیدند.
بانـو طایـع از داستاننویسـان پردرخشـش ماسـت کـه بـا
نوشتن ایـن رمـان مخاطبـان خـود را دلگـرم بهخلـق آثـاری
درخشـانتر سـاخته اسـت .برایـش آرزوی بهـروزی دارم.

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

یادداشت روز

برای نام نامی سرباز؛
امید روزهای دشوار مردم
سید نعمت ضیا
رسبـازان و نیروهایـی کـه بـرای تامیـن امنیـت یـک رسزمیـن
فعالیـت میکننـد ،متشـکل از دالورتریـن و شـجاعترین افـراد آن
خاکانـد .رسبـاز زمانـی کـه پرتلـه و یونیفـورم عسـکری را بـه تـن و
سلاح را بـه شـانه میانـدازد با خون خویـش پیامن وفـاداری ،عیاری
و تعهد به هموطنان خود را امضامیکند.
در سـاختار نیروهـای امنیتـی مـا جوانـان تحصیلکـرده از رسارس
کشـور شـاملاند کـه در کنـار هـم بـرای توسـعه ،ترقـی و ثبـات وطن
میرزمنـد .آنـان روزهـای دشـواری را سـپری کردهانـد .کابوسهـای
خطرناکـی بـرای ایـن نیروها دیده شـد ،اما آنان متام ایـن خیالهای
خـام را بـا اسـتقامت ،صداقـت و پایـداری باطـل سـاختهاند.
احسـاس وطندوسـتی و بـاور بـه ارزشهـا و منافع ملـی عامل اصلی
حضـور رسبـازان کشـور در میدانهـای نبرد اسـت .اگـر انگیـزه و
احسـاس وجـود نداشـته باشـد ،محـال اسـت که یـک انسـان جانش
را بـه خطـر انـدازد ،از رسش بگـذرد و بـا خونـش مشـق آزادی و عـزت
مناید.
بیـش از 65هـزار تـن از نیروهـای امنیتـی کشـور در 19سـال
اخیـر بـرای دفـاع از منافـع ملـی ،ارزشهـای انسـانی ،حقـوق بشر،
آزادیهـای مدنـی و متامیـت ارضـی شـهید شـدهاند .خانوادههـای
این نیروها در سـوگ عزیزان خود با مشـکالت بسـیاری دسـتوپنجه
نـرم میکننـد.
جنگ در برابر چه کسانی؟
رسبـازان کشـور بـه صورت مشـخص در برابر گروه طالبـان میجنگند
کـه در ایـن روزهـا از میـز مذاکـرات صلـح فـرار کردهانـد .آنها چرتی
بـرای تروریـزم بیناملللیانـد کـه چندیـن گـروه تروریسـتی دیگـر در
سـایۀ طالبـان دسـت به خشـونت و قتـل و کشـتار میزنند.
طالبـان چـه از افـراد ملکی و چه نظامـی قربانیهای زیـادی گرفته،
امـا در خـط مقـدم دفـاع و نربد در برابر آنـان نیروهای دلیـر امنیتی و
دفاعی کشـور قـرار دارند.
هـدف نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور تامیـن امنیـت شـهروندان
اسـت تـا در سـایۀ امنیـت در مسـیر توسـعه و پیرشفـت قـدم بردارنـد،
جوانـان ایـن رسزمیـن در دورترین نقاط کشـور با آرامش بـه فراگیری
دانـش و دانایـی اقـدام مناینـد ،سـاختار و نظـم دولتـی در رسارس
کشـور حاکم باشـد تـا مردم از بدبختـی و بینظمی نجـات پیدا کنند
و هیـچ افغـان بـا رسخوردگـی و مظلومیـت مهاجـرت نکند.
هـدف طالبـان ایـن اسـت کـه افغانسـتان را بـار دیگـر بـه نیابـت از
حامیـان خود سـقوط دهند ،نظـم دموکراتیک دولتـی را نابود ،دروازۀ
مکاتـب و پوهنتونهـا را مسـدود کنند ،تعلیم و تحصیـل را برای زنان
و دختران حـرام و بیسـوادی و جهالـت را بـار دیگر نهادینه سـازند و
حقـوق بشر و آزادی بیـان را بـا شلاق جـواب دهنـد .در نهایـت باید
گفـت ،طالبـان بـه دنبـال ایـن اسـت کـه سـاختار ذهنـی مسـخره و
بـدوی خـود را در جامعـه پیـاده کننـد و افغانسـتان را رسافکنـدۀ دنیا
سازند.
امـا طالبـان بایـد بدانند که این خیال باطل اسـت .بهرتیـن راه برای
طالبـان ایـن اسـت کـه بیاینـد قانـون اساسـی را بپذیرنـد و بـه خاطر
جنایـات و قتـل و کشـتارهای کـه انجـام دادهانـد از مـردم معـذرت
بخواهنـد و انسـانگونه در جامعـه زندگـی کننـد.
حامیت جمهوریت و مردم
دولـت بـا تکیـه بـه صداقـت و دلیـری نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در
برابـر گـروه طالبـان و دیگـر گروهای دهشـتافگن قرار گرفته اسـت.
حامیـت رهبران و سیاسـتمداران باعـث میشـود کـه نیروهـای
امنیتـی کشـور بـا قـدرت بیشتر در خـط مبـارزه حضـور یابنـد.
مهمتریـن اصـل بـرای نیروهـای دفاعـی و امنیتـی رضایـت و حامیت
مـردم اسـت .خوشـبختانه ،در 19سـال اخیر مـردم به صـورت عموم،
صادقانـه از رسبـازان وطـن حامیـت کردهانـد .ایـن نیروهـا امـروز
بهعنـوان بخشـی از هسـتی کشـور شـناخته میشـوند .قدردانـی
مـردم از فداکاریهـای نیروهـای امنیتـی باعـث افزایـش روحیـه در
آنـان میشـود .مـا همواره باید نشـان دهیم که شـهروندادن کشـور با
قدرشناسـی تالشهـای نیروهـای امنیتـی کشـور را نادیـده نگرفتـه و
در سـختترین رشایـط در کنـار آنـان قـرار گرفتهانـد.
مسوولیت در برابر خانوادههای شهدا
دولـت وظیفـه دارد که خانوادههای شـهدای نیروهای امنیتی کشـور
را مـورد توجـه قـرار دهـد و تـا حـد امـکان مانـع فقـر و بیرسنوشـتی
فرزنـدان شـهدا شـود .حامیـت خانوادههـای شـهدای نیروهـای
امنیتـی باعـث میشـود کـه همسـنگران آنـان بـا قـدرت و شـجاعت
بیشتر در برابـر دشـمنان افغانسـتان بجنگنـد.
از اقدامـات ارزشـمندی کـه میتـوان بـرای حفـظ نام و یـاد رسبازان
شـهید کشـور انجـام داد ،ایجـاد قربسـتان و آرامگاهـی اختصاصـی،
بـرای مثـال بـا نـام «گلـزار شـهدای نیروهـای امنیتـی» در هـر والیت
اسـت تا متام رسبازان شـهید در آن به خاک سـپرده شـوند و مخترص
بیوگرافـی هـر رسبـاز شـهید بر مـزار آنان حک و سـاالنه از این شـهدا
تجلیـل کنند.
ایـن کار باعـث میشـود کـه مردم متوجه شـوند ،مسـیر و راهـی را که
ایـن کشـور طـی کرده به آسـانی به دسـت نیامـده ،بل هـزاران جوان
در ایـن راه دشـوار خـون داده و رس باختهاند.

روایت

شانس مدیریت زنان با منرات عالی برابر با مردان با بدترین منرات

تحقیق تازهیی که از سوی محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا انجام گرفته و نتایجاش در نرشیهیی دانشگاهی منترش شده
اعالم میکند :شانس زنانی که در مدرسه باالترین منرات تحصیلی را کسب کردند برای مدیر شدن و سمتهای رسپرستی ،با مردانی که
بدترین کارنامه تحصیلی را دارند ،برابر است.
تحقیق این دانشگاه همچین نشان داد در مجموع پدران ،چهار برابر بیشرت از مادران در مشاغل ریاست و نظارت بر دیگران کار میکنند.
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سقوط کشور در ساحۀ سرخ قاچاق انسان
با وجود چندین کمیسیون عریض و طویل مبارزه با قاچاق انسان و مهاجر ،افغانستان پس از ده
سال به وضعیت سرخ تنزل یافته است
معصومه امیری
چنـدی پیـش وزیر عدلیه در سـفرش بـه نیمروز
(دروازۀ اصلـی قاچـاق انسـان در کشـور) گفـت کـه
اگـر جلـوی قاچـاق انسـان و مهاجـر گرفتـه نشـود،
کشور تحریم خواهیم شد.
نگرانـی وزیـر عدلیـه دقیقـا بـه این خاطر اسـت که
در آخریـن ردهبنـدی نهـاد ناظـر بـه قاچـاق انسـان
در جهـان ،افغانسـتان پـس از چندیـن سـال که در
ردۀ دوم قـرار داشـت بـه وضعیـت رسخ یـا ردۀ سـوم

را عـدم همـکاری و هامهنگـی نهادهـای مربـوط
بـه کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و
مهاجـران میدانـد.
او میگویـد در حـال سندسـازی بـرای افزایـش
پاسـخگویی مسـووالن اسـت .ریاضـت ،بدتـر شـدن
رتبهبنـدی را در ارتبـاط بـا وخیمشـدن وضعیـت
اقتصـادی و امنیتـی کلـی در جامعـه میدانـد.
یک سوءتفاهم بد اما واقعی

همچنیـن گزارشهـای بسـیاری بـه پولیـس رسـیده
کـه از اجبـار بـه فحشـا پـس از ازدواج یـا اختطـاف
بـه منظـور بهرهگیـری جنسـی خبر میدهـد
کـه مصادیـق مهمـی از قاچـاق انسـان شـناخته
میشـود ،امـا موردی کـه بسـیاری از نهادهای ناظر
مناطقی که قاچاق انسان

در آن بیشرت و با هدف کار

اجباری و سوءاستفادهجنسی
صورت میگیرد ،والی تهایی

در شامل رشق (بدخشان،
تخار ،کندز ،بلخ)جنوب

غرب(نیمروز و قندهار)،

غرب(،هرات) ،مرکز (کابل) و

رشق(ننگرهار) میباشد .همه

این مناطق ب هعنوان مناطق

کلیدی فعالیت قاچاق انسان

شناخته شده است .مشخص
نیست که چه اقداماتی برای

بهبود یا مبارزه در این

والی تها انجام شده است.

تنـزل پیـدا کـرده و مطابـق بـا سیاسـتهای ایـاالت
متحده ،چیزی که انتظار کشـورهای سـاحۀ رسخ را
میکشـد ،تحریمهـای سیاسـی و اقتصـادی اسـت.
ردۀ افغانستان در جهان
دفتر نظـارت و مبـارزه بـا قاچـاق انسـان در امریـکا
هر سـاله گزارشـی را منترش میکند و رتبۀ کشـورها

قاچاق انسان دومین
صنعت بزرگجنایی در
جهان ،پس از تجارت مواد
مخدر است .ارزش تقریبی
قاچاق انسان در جهان
32میلیارد دالر برآورد
م یشود که شای عترین آن
قاچاقجنسی و قاچاق کار
است .از منون ههای مهم آن
در افغانستان بچ هبازی،
کودکرسبازی و تکدیگری
اجباری است که احتامال
عدم رسیدگی به این موارد،
مه مترین عام لهای سقوط
دهندۀ رتبه بندی اخیر
کشور م یباشد.
را از ایـن نظـر اعلام میکنـد .ایـن رده بنـدی بـا
چهـار رنـگ سـبز ،زرد ،نارنجـی و رسخ کـه به ترتیب
بهرتیـن بـه بدتریـن اسـت ،شـناخته میشـود.
رنـگ سـبز یـا  tier1مربـوط بـه کشـورهایی اسـت
کـه اسـتندردهای اقـدام بـرای حفاظـت از قربانیان
قاچـاق انسـان ( )TVPAرا بـه درسـتی رعایـت
میکننـد .زرد یـا  tier2رتبـۀ کشـورهایی اسـت
قـادر بـه رعایـت کامـل ایـن اسـتندرد نبـوده ،امـا
تالشهـای چشـمگیری در ایـن رابطـه داشـتهاند.
بـا کمـی اندکـی فاصلـه رنـگ نارنجـی تالشهـای
انـدک را نشـان داده ،امـا رنـگ رسخ تنهـا معنـای
شکسـت میدهـد.
افغانسـتان پـس از دهسـال حضـور در ردههای زرد
و نارنجی امسـال رسخ شـده اسـت .یـک زنگ خطر
واقعی!
امـان ریاضـت ،سـخنگوی وزارت عدلیـه در گفتگـو
بـا گزارشـگر روزنامـه راه مدنیـت ،علـت این سـقوط

جالـب اسـت کـه یکـی از گزارشهـای موجـود بـه
زبـان انگلیسـی ،بـه سـوءتفاهمی لغـوی اشـاره و آن
را یکـی از دالیـل درک نادرسـت مسـووالن از ایـن
معضـل عنـوان کـرده اسـت.
در زبان انگلیسـی بین  traffickingو smuggling
تفـاوت قایـل میشـوند ،امـا در فارسـی کـه در ایـن
گـزارش بهعنـوان پرکاربردتریـن زبـان کشـور معرفی
شـده ،بـرای هـر دو از واژۀ «قاچـاق» اسـتفاده
میشـود .اصطالحـی کـه معمـوال تـردد دادن اشـیا
و افـراد بـدون مجـوز رسـمی و قانونـی دانسـته
میشـود ،در حالی کـه در تعاریف نهادهای قضایی
چیـزی کـه ما آن را قاچاق انسـان ترجمـه میکنیم،
«اسـتخدام ،پنـاهدادن ،حمـل و نقـل ،تأمیـن یـا
بهدسـت آوردن شـخصی بـرای کار یـا خدمـات ،از
طریـق اسـتفاده از زور ،کالهبـرداری یـا اجبـار بـه
منظـور انقیـاد بـه بندگـی دانسـته میشـود».
چیـزی کـه لزومـا معنـای انتقـال را منیدهـد.
مقایسـۀ ایـن تعریـف بـا اصطلاح رایـج میـان مـا
توجیـه بـد ،امـا واقعـی از یکـی از علـل اهمال در
جلوگیـری از ایـن مشـکل اسـت.
وضعیت جاری
قاچـاق انسـان دومیـن صنعـت بـزرگ جنایـی در
جهـان ،پـس از تجـارت مـواد مخـدر اسـت .ارزش
تقریبـی قاچـاق انسـان در جهـان 32میلیـارد دالـر
بـرآورد میشـود کـه شـایعترین آن قاچـاق جنسـی
و قاچـاق کار اسـت .از منونههـای مهـم آن در
افغانسـتان بچهبـازی ،کودکرسبـازی و تکدیگری
اجبـاری اسـت کـه احتماال عـدم رسـیدگی بـه ایـن
مـوارد ،مهمتریـن عاملهـای سـقوط دهنـدۀ رتبـه
بنـدی اخیـر کشـور میباشـد.
در تحقیقـات سـازمان جهانـی مهاجـرت کـه طـی
ده سـال ( )2013-2003انجـام گرفتـه ،آمـده
کـه برخـی از مناطـق افغانسـتان از لحـاظ قاچـاق
داخلـی شـناخته شـدهترند و توزیـع جغرافیایـی از
لحـاظ مبـدا و مقصـد قاچـاق در داخـل و اطـرف
9والیـت متمرکـز شـده اسـت.
مناطقـی کـه قاچـاق انسـان در آن بیشتر و بـا
هـدف کار اجبـاری و سوءاسـتفاده جنسـی صـورت
میگیـرد ،والیتهایـی در شمال رشق (بدخشـان،
تخـار ،کنـدز ،بلخ) جنـوب غرب(نیمـروز و قندهار)،
غرب(،هـرات) ،مرکـز (کابـل) و رشق(ننگرهـار)
میباشـد.
همـه این مناطـق بهعنـوان مناطق کلیـدی فعالیت
قاچـاق انسـان شـناخته شـده اسـت .مشـخص
نیسـت کـه چـه اقداماتـی بـرای بهبـود یا مبـارزه در
ایـن والیتهـا انجـام شـده اسـت.

بیناملللـی از آن شـکایت دارنـد ،سوءاسـتفاده از
رسبـازان کـودک توسـط قومندانهـا و زورمنـدان
محلـی اسـت کـه بـا وجـود شـکایتها هیـچ خبری
از محاکمـۀ آنـان در دسـت نیسـت.
پرداخـت دختران و زنـان بـه عنـوان وجهاملصالحـه
یـا بدهـی در افغانسـتان همچنـان رایـج اسـت،
گزارشهـای موجـود اعلام کردهانـد ایـن قربانیـان
اغلـب مجبـور بـه فحشـا یـا کار اجبـاری شـدهاند
و چـون خانـوادۀ قربانیـان در قربانیشـدن فـرد
نقـش داشـته ،اسـناد بـه سـختی قابـل جمـعآوری
میباشـد.
ایـن دسـت مـوارد نشـاندهندۀ ایـن اسـت کـه
مشـکل قاچـاق انسـان درون مرزهای افغانسـتان به
مراتـب فجیعتـر و بـه علـت ناامنی و تسـلط فرهنگ
سـنتی در بسـیاری موارد غیر قابل رسـیدگی است.
تعهدات افغانستان در مبارزه با قاچاق
افغانسـتان در شـمول کشـورهایی اسـت که اسـناد
و اعالمیههـای بسـیاری را بـه امضـا رسـانده؛ از
جملـه اعالمیـه جهانـی حقـوق بشر کـه در آن حـق
افـراد بـه آزادی از بردگـی ترصیـح شـده ،همچنیـن
عضویـت در میثـاق بیناملللـی حقـوق مدنـی و
سیاسـی ،کنوانسـیون رفـع هـر نـوع تبعیـض علیـه
زنـان ،کنوانسـیون حقـوق کـودک و پروتکلهـای
آن ،پروتـکل مشـارکت کـودکان در درگیریهـای
مسـلحانه و چندیـن و چنـد پروتکل مبـارزه و منع از
قاچـاق و سوءاسـتفاده از زنـان و کـودکان کـه همـۀ
اینهـا افغانسـتان را بـه توجـه و رسـیدگی ملـزم
میکنـد.
اقدامات کشور تا به اکنون
در قوانیـن جزایـی کشـور قاچاق انسـان ،اختطاف،
قاچـاق مهاجـر ،بچهبـازی و اسـتخدام اطفـال در
قطعـات پولیـس همگـی جرم شـناخته شـده و برای
آن مجـازات تعیین شـده اسـت.
در کنـار ایـن ،کمیسـیونهای بسـیاری بـا نـام
مبـارزه بـا قاچـاق انسـان شـکل گرفتـه؛ از جملـه
کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش در مبـارزه با قاچاق
انسـان و کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا قاچـاق افـراد
کـه کمیسـیونهای والیتـی را در 12والیـت در
سـال 1394تشـکیل داده اسـت.
جـای تاسـف و نگرانـی اسـت کـه بـا ایـن هزینـه و
زمـان اداری کـه رصف تدویـن قوانیـن و تشـکیل
کمیسـیونهای متعدد شـده ،کشـور نه تنها در این
زمینـه دسـتآوردی چندانـی نداشـته ،بل شـواهد و
قرایـن میرسـاند کـه سـال 2020بدتریـن سـال
در ده سـال اخیـر در رابطـه بـا قاچـاق انسـان بـوده
است.

دختری در دام اعتیاد
شمیم فروتن

او را در یکـی از جلسـات ،میـان یـک گفتمان داغ ادبـی دیـده بـودم.
دختری قدبلنـد بـا چهرهیـی جـذاب ،امـا الغـر و ب یحوصلـه کـه در
گوش هیی ا ٓرام نشسته و به زمین چشم دوخته بود.
شـبنم (نـام مسـتعار) از والیـت فـراه بـرای ادامـۀ تحصیل بـه کابـل م یا ٓید
و در یکـی از لیلی ههـا سـاکن م یشـود .او کـه از افرسدگـی و ب یخوابـی
شـدید رنـج م یبـرد ،بعـد از معرفـی شـدن بـا پسری در دانشـگاه بـا
تابلی تهـای دیازپـام ا ٓشـنایی پیـدا م یکنـد.
شـبنم کـه حلق ههـای سـیاه دور چشمانش را احاطـه کـرده ،سـخنانش را
ای نگونـه ا ٓغـاز م یکنـد« :در رشوع فقـط از تابلی تهـای دیازپـام اسـتفاده
با ٓور اسـت .وقتـی متواتـر از ا ٓن
م یکـردم کـه یـک نـوع مخـدر خـوا 
تابلی تهـا اسـتفاده کـردم ،وابسـتگ یام بیشتر شـد و بعـد از یـک سـال
بـه شـدت بـه ا ٓن تابلی تهـا معتـاد شـدم و بعـد رشوع کـردم بـه مصرف
کـردن شیشـه ،ک مکـم عالوه بـر تابلی تهای دیازپـام و شیشـه گ هگاهی از
تریـاک و پیریگبلیـن نیـز اسـتفاده م یکـردم».
شـبنم کـه در ایـن ماجرا فقط خـودش را مقرص م یداند ،سـگرتش را ا ٓتش
م یزنـد و سـخنانش را ادامـه م یدهـد« :حـاال کـه وضعیتـم اصال مناسـب
نیسـت و لکـ ۀ ننـگ خانـواده شـدهام ،هرگـز تصمیـم برگشـت بـه خانـه را
ندارم».
او کـه بـا لبـان ترکخـوردهاش چنـد پُـک محکـم بـه سـگرت م یزنـد،
دربـارۀ چگونـه ب هدسـت ا ٓوردن ایـن مـواد م یگویـد« :یافتن مـواد مخدر در
افغانسـتان خیلی سـاده اسـت ،خصوصا در شـهر کابل ،اینجا هرکس که
بخواهـد م یتوانـد بـه ا ٓسـانی و بـی دردرس از دواخان ههـای شـهر کابـل بـه
انـواع و اقسـام تابلی تهـای مخـدر دس ترسـی پیـدا کنـد».
شـبنم م یگویـد« :در اوایل کسـانیدیگـری بودند که با گرفتن پول برایم
مـوادمخـدر تهیـه م یکردنـد؛ امـا حـاال آنقدر پول نـدارم و مجبور هسـتم
خـودم ایـن کار را انجـام دهم .من تابلی تهای مواد مخـدر را از دواخان هها،
چـرس و تریـاک را از دکانهـای کـه قبلا برایـم شناسـایی شـدهاند ،تهیـه
م یکنـم؛ امـا بـرای خریـدن شیشـه معمـوال بـاالی پـل سـوخته مـیروم و
بـا دادن پـول بـه یکـی از معتـادان ،شیشـه تهیـه م یکنـم ».شـبنم دربـار ٔه
اولیـن تجربـهاش بـرای تهیۀ شیشـه م یگویـد« :اوایل رفنت به پل سـوخته
و ا ٓن هـم بـرای گرفتن شیشـه کار ا ٓسـانی نبـود؛ امـا وابسـتگی بـه مـواد
مجبـورم م یکـرد .وقتـی متـام بدنـم درد م یکشـید و تـاب و تحملـم را از
دسـت مـیدادم ،متـام حرم تها را به باد فراموشـی سـپرده ،ناخـودا ٓگاه به
هامن سـمت کشـیده م یشـدم».
شـبنم کـه بـا اسـتفاده از انـواع مخـدرات مثـل تابلیـت کا ،دیازپـام،
پریگبلیـن ،ترامـادول ،شیشـه ،چـرس و تریـاک ،نشـههای مختلفـی را
تجربـه کـرده ،در مـورد تابلیـت کا م یگویـد« :ایـن اواخـر کـه بیشتر از
تابلیـت کا اسـتفاده م یکـردم کاملا برایـم محسـوس بـود کـه در ترکیـب
خـود بـه مقـدار زیـاد شیشـه دارد».
او دربـار ٔه تاثیـرات ایـن تابلیـت م یگویـد« :بعـد از هـر اسـتفاده ذهـن و
روانـم ب ههـم م یریـزد ب یاشـتها و ب یخـواب م یشـوم .حـس تشـنگی
دیوانـهام م یکنـد .انـرژیام را از دسـت م یدهـم و بـا آنهمـه مشـکالت،
بازهـم حسـی را کـه در وجـودم تولید م یکند ،وابسـتگ یام را به ا ٓن شـدت
م یدهـد و در یـک حالـت ب یخوابـی و اغما ،متـام دردهایـم را بـا شـنیدن
موسـیقی و شـعر رفـع م یکنـم.
در ابتـدا کـه از تابلیـت کا اسـتفاده م یکـردم ،برایم فوقالعاده بـود ،اما به
مـرور زمـان اسـتفاده از ا ٓن ن هتنهـا کـه برایم لذتبخش نیسـت؛ بـل هر روز
نیازم به ا ٓن بیشتر م یشـود».
شـبنم کـه مـدت یـک سـال در وزارت مهاجـران و مـدت کوتاهـی در یکـی
از رشکـت خصوصـی وظیفـه داشـته و متـام پولهایـش رصف مـواد مخـدر
شـده در ایـن ارتبـاط م یگویـد« :در ایـن اواخـر کـه توانایـی کار کـردن
هـم از دسـتم رفتـه ،گاهـی در تنگنـای ب یپولـی و در نبـود تابلیـت کا
درد وحشـتانکی را تجربـه م یکنـم و احسـاس م یکنـم کـه کسـی
اسـتخوانهایم را بـه چاقـو م یکشـد».
هـر قـدر در یـک جامعـه سـطح نابرابـری باالتـری در حوزههـای مختلـف
وجـود داشـته باشـد ،ا ٓسـی بهای اجتامعـی در ا ٓن بـه گون ههـای مختلفـی
گسترده خواهـد بود.
اعتيـاد هـم در کنـار دیگـر معضلات اجتامعـی در ميـان زنـان امـری
تازهیـی نيسـت و در سـالهای اخیـر بـه تعـداد آنهـا افـزوده شـده اسـت.
روانشـناس زکریـا بارکزی علت ا ٓن را فقر ،داشتن همرس معتـاد ،انحرافات
اجتامعـی و دوسـتان معتـاد دانسـته و در ایـن ارتبـاط م یگویـد« :زنانـی
کـه از نظـر روانـی دارای خلـق منفـی و استرس هسـتند ،بیشتر بـه
مصرف مـواد مخـدر گرایـش پیـدا م یکننـد کـه ایـن گرایـش در مرحلـه
اول ،اسـتفاده از تابلی تهـای ا ٓرامبخـش مخـدری بـوده و با اسـتفاده از این
تابلی تهـا زمانـی کـه هورمونهـای جنسـی آنهـا مبتلا بـه ایـن اعتیـاد
م یشـود ،مـواد مخـدر عـوارض و پیامدهـای منفـی روحـی و جسـمی
شـدیدتری را نسـبت بـه مـردان در آنهـا ایجـاد م یکنـد .مثلا :زنانـی که
از انـواع مختلفـی تابلی تهـای نشـ ها ٓور و مخـدرات اسـتفاده م یکننـد،
ممکـن ،عـوارض فزیکـی بیشتری بـر روی قلـب و عـروق خونـی آنهـا
ب هوجـود ا ٓمـده و تغییـرات مغـزی کـه در نتیجه اسـتفاده از مخـدر در آنها
یا ٓیـد ،خیلـی شـدیدتر از مـردان م یباشـد».
بـه وجـود م 
شـبنم کـه بـا چشـمهایش خسـت هاش بـه دوردسـتها خیـره شـده بـود،
گفـت« :من نصیح ت دوسـتان و خانـواده را خیلی دیر فهمیـدم ،ا ٓن زمانی
کـه داشـت هها و نداشـت ههایم را بـه نحـوی بـه بـاد فنـاد داده بـودم؛ امـا
نصیحـت دوسـتان ،چـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـاالی اشـخاص معتـاد
م یتوانـد تاثیـر خـودش را داشـته باشـد ،مـن بـا ا ٓنکـه سـالهای زیـادی را
بـه مصرف کـردن مـواد مخـدر سـپری کـردهام و هیـچ حرمتی برایـم باقی
منانـده ،بـا ا ٓنهـم اگـر امکانـش فراهـم شـود ،بـا متـام وجـود م یخواهـم
خـودم را از ایـن باتلاق تباهـی خالصـی ببخشـم».
وی ا ٓخریـن حرفهایـش را ای نگونـه بیـان م یکنـد« :بـا ا ٓنکـه هـر کسـی
زن دگـی خـودش را دارد و زن دگـیاش مربـوط خـودش م یشـود؛ امـا رفتن
بـه ایـن راه چـه پرس باشـد یا دختر ،پرداخنت بهایـی سـنگینی را در قبال
دارد و مـن تقریبـا چنـد سـال م یشـود کـه بـه نحـوی بهـای ایـن کارم را
پرداخـت م یکنـم.
در حـال حـارض بـه مشـک ل شـدید روانـی دچـار هسـتم و هیـچ ارزش و
اعتبـاری بیـن مـردم و اجتماع نـدارم و بـه حیـث یـک زن معتـاد ،ننـگ
جامعـه و خانـوادهام پنداشـته شـده همیشـه زجـر م یکشـم».
داکرت بارکزی دربارۀ درمان این طبقه از معتادان م یگوید:
«مـواد مخـدر در بـدن زنـان بـه گون هیـی اثـر م یگـذارد کـه آنهـا رسی عتـر
از مـردان ،بـا مصرف خیلـی کـم ،وابسـته م یشـوند و ایـن در حالی اسـت
کـه درمـان اعتیـاد آنهـا نیـز مشـک لتر از درمـان اعتیـاد مـردان بـوده؛ اما
بـا همـکاری دوسـتان ،خانـواده و تداوی متـداوم روان درمانی ،تـرک اعتیاد
آنهـا امکانپذیـر خواهد شـد».

دانـش و تکـنالوژی

نقش روسیه در حمالت سایبری اخیر سوالر ویندوز

شکست رکورد فروش موترهای
برقی در امریکا
گـزارش اخیـر موسسـۀ  IHS Markitمینویسـد کـه فـروش موترهـای
الکرتیکـی در امریـکا بـه بیشترین میـزان خـود رسـیده و رکـورد جدیـدی را در
سـال 2020ثبـت کـرده اسـت .البته بـا وجود رشـد قابل توجه ،سـهم موترهای
برقـی از بـازار همچنـان ناچیـز بـوده و بـه 1.8درصـد محـدود میشـود.
بررسـیهای  IHS Markitنشـان میدهـد ،تقاضـا بـرای مودلهـای برقـی در
دسـمرب  2020در بیشترین حد بوده و آنها موفق شـدهاند2.5.درصد از آمار
فـروش کلـی را بهخـود اختصـاص دهنـد .این رقم در مقایسـه با سهسـال قبل،
حـدود سـه برابـر رشـد کـرده اسـت .اسـتقبال از این موترهـا در حالـی افزایش
یافته که ویروس کرونا باعث کاهش فروش موتر در سال گذشته شده است.
آمار فروش موترهای برقی
کارشناسـان  IHS Markitمعتقدند ،روند افزایش اسـتقبال از مودلهای برقی،
ادامـه پیـدا کـرده و سـهم آنهـا از بـازار ،امسـال بـه 3.5درصـد خواهـد رسـید.
ایـن موسسـه پیشبینـی میکند سـهم موترهای الکرتیکـی در سـال  2025از
10درصـد فراتـر خواهد رفت.
مسـالۀ حایـز اهمیـت اینکـه میـزان وفـاداری در بیـن مالـکان اتومبیلهـای

برقـی در حـال افزایـش اسـت ،طوری کـه بهگفتـۀ  IHS Markitبیـش از نیمی
از دارنـدگان چنیـن مودلهایـی ،موتـر بعـدی خـود را نیـز از میـان ایـن دسـته
انتخـاب میکننـد .ایـن رفتـار در مقایسـه بـا سـالهای قبـل پرتکرارتـر شـده و
عـدم چرخـش آنهـا بـه سـمت مودلهـای درونسـوز ،نشـان میدهـد مالکان
موترهـای الکرتیکـی از وسـایل نقلیـۀ خـود رضایـت دارنـد.
برد حرکتی موترهای الکرتیکی
آقـای تـام لیبـی ( )Tom Libbyمدیـر بخش تحلیـل صنعت موتـر IHS Markit
در اظهارنظـری جالـب گفتـه« :پذیـرش موترهـای برقـی از سـوی مشتریان هر
چنـد بـا شـتابی کم ،در حال افزایش بوده و به بیشترین سـطح رسـیده ،اما در
ایـن بیـن یـک تضـاد عجیب دیده میشـود که میزان اسـتقبال بسـیار متغیر از
موترهای برقی در مناطق مختلف کشـور اسـت؛ چرا که ایالتهای سـاحلی در
ایـن زمینه جلوتر از بقیه هسـتند».
ایالتهـای مرکـزی امریـکا روی چنـدان خوشـی بـه موترهای الکرتیکی نشـان
منیدهنـد .بـا ایـن وجـود ،انتظـار مـیرود بهدنبـال افزایـش تنـوع و عرضـۀ
مودلهـای جدیـدی چـون آیـودی ،e-tron GTکادیلاک لیریـک ،جیامسـی
هامـر برقـی ،پورشـۀ تایـکان کـراس توریسـمو و محصـوالت آتـی جگـوار از یـک
سـو و گسترش شبکۀ ایسـتگاه چارج از سوی دیگر ،روند اسـتقبال از موترهای
الکرتیکـی در ایـن ایالتهـا و دیگـر نقـاط امریـکا افزایش چشـمگیری داشـته
باشد.

موفقیت دانشمندان در جلوگیری از
پیری موشها
مدتهاسـت دانشـمندان میداننـد که میـان اختالالت شـناختی همراه با
افزایـش سـن و بیامریهایـی همچـون آلزایمـر و التهـاب ،رابطه وجـود دارد .در
پژوهشـی جدیـد ایـن موضوع بررسـی شـده که چه چیـزی چگونه و چـ ه زمانی
سبب این پدیده میشود.
بهنقـل از نرشیـۀ  ،natureهورمونهـای پیامرسـان سـطح باالیـی در موشهای
آزمایشـگاهی پیر کشـف شـده که در موشهای جوانتر دیده منیشـوند .پس
از مسـدودکردن ایـن هورمـون ،عملکـرد حافظـه و جهتیابـی موشهـای پیـر
بهخوبـی موشهـای جوانتـر شـد! دانشـمندانپـی بردنـد کـه دوز بـاالی این
هورمـون بـر متابولیـزم سـلولهای ایمنـی بـدن بهنـام ماکروفاژهـا اثرگـذار بوده
یکننـد کـه انـرژی را بهجـای مصرف ،ذخیـره کننـد .ایـن
و آنهـا را مجبـور م 
سـبب گرسـنگی سـلولها و جهـتدادن آنها بهسـوی یک هایپردرایـو التهابی
مضر شـده کـه با اختالالت شـناختی مرتبط بـا افزایش سـن و چندین بیامری
دیگـر کـه در پیونـد بـا افزایـش سـن هسـتند ،همـراه اسـت .کاترین انریاسـن
در مصاحبـه بـا  AFPاظهـار داشـت :هورمـون پروسـتاگالندین )PGE2( E2
یـک تنظیمکننـدۀ بـزرگ انـواع التهابهـای هـم خـوب و هـم مضر بـرای بدن
اسـت و تاثیـر آن بـه گیرندههـای فعالشـده بسـتگی دارد .کاتریـن انریاسـن
افـزود :پژوهـش مـا نشـانمیدهد کـه وضعیتهای توسـعه التهابات ناسـازگار
و اختلاالت شـناختی ممکـن اسـت کـه ایسـتا و همیشـگی نباشـند .احتماال
س شـدن را دارند .بنا بر اظهارات خانم انریاسـن کشـفیات جدید
قابلیت معکو 
در مرحلـ ۀ مقدماتـی کنونـی میتوانـد از عوامـل گستردۀ گوناگونـی تأثیرپذیر
باشـند .وی ادامـه داد :ایـن شـامل بیشتر بیامریهـای التهابـی در پیونـد بـا
یشـود.
پیرشـدن ،همچـون آلزایمـر ،تصلـب رشاییـن و آرتروز و… م 
انریاسـن میگویـد کـه در خصـوص برنامههای عملی انریاسـن بسـیار هیجان
زده اسـت؛ اما این پژوهش هنوز در مراحل مقدماتی اسـت و با چندین پرسـش
پاسـخ داده نشـده روبهرو است.
در این پژوهش مشـخص نشـده اسـت که چه مقـداری از  PGE2بیـش از حد و
مضر اسـت و چگونـه در طـول مدت یک عمر ،جمع میشـود.
همچنیـن تاکنـون هیچکـدام از ترکیبـات بـر روی انسـانی آزمایـش نشـده و
مشـخص نیسـت چه عوارضی برای بدن انسـان دارند .البته باید توجه داشـت
کـه هیچگونه عـوارض مرضی در موشهای آزمایشگاهی دیده نشـده اسـت.

رد اسـمیت ،رییـس مایکروسـافت ،ادعـا میکنـد ،شـواهدی وجـود دارد کـه نشـان میدهـد روسـیه در یـک حملۀ سـایربی بـا اسـتفاده از نرمافزار
سوالر ویندز دخیل است ،اما وی اطالعات خاصی ارایه نداد.
اسـمیت در جلسـه اسـتامع کمیته اطالعات سـنا که از کانال یوتیوب  PBS NewsHourپخش شـد ،گفت :در این مرحله ،ما شـواهد قابل توجهی
را مشـاهده کردیم که به اطالعات خارجی روسـیه اشـاره دارد و ما شـواهدی پیدا نکردیم که ما را به شـخص دیگری برسـاند.
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پیامدهایعظیمبرزمین
میدانمقناطیسیزمین۴۲هزارسالپیشوارونهشد
میـدان مقناطیسـی یـا آهنربایـی کـرۀ زمیـن در
حال ضعیفشـدن اسـت .اگـر این کاهش در شـدت
میـدان بـا همیـن آهنـگ بهپیـش بـرود ظـرف
1200سـال آینـده قطـب مناهای رسارس دنیـا از کار
خواهنـد افتـاد تـا مدتـی بهطـرف همهجـا ،ولـی در
واقـع هیچجـا منحـرف خواهنـد شـد .سـپس
بهآهسـتگی پـس از گذشـت دههـا یا صدها سـال بار
دیگـر همراسـتا خواهنـد شـد؛ امـا اینبـار بهسـمت
جنوب.
نتیجـه ایـن میشـود کـه میـدان مقناطیسـی زمیـن
وارونـه شـود ،ایـن اتفـاق پیشتر نیـز بارهـا روی داده
است.
هسـتۀ زمین از آهن و نیکل تشـکیل شـده که بخش
عمـدۀ آنهـا بهحالـت گداختـه وجـود دارد .ایـن
مایـع فلـزی پیوسـته در جنبـش اسـت و ایـن جنبش
بهنحـوی جریانهـای الکرتیکـی بهوجـود میآورنـد
کـه میـدان مقناطیسـی زمیـن را ایجـاد میکننـد.
جزییـات ایـن فعالیـت فلـزی گداختـه و تغییراتی که
در میـدان مقناطیسـی زمیـن بهوجود مـیآورد ،هنوز
روشـن نشـده اسـت .برخی از رس نخهایی کـه دربارۀ

رویدادهـای درون زمیـن در اختیـار داریم ،از بررسـی
سـاختار بیرونی این میدان بسـیار گسترده بهدسـت
آمدهانـد .ایـن میـدان زمیـن را در محارصۀ خـود دارد
و تـا صدهاهـزار کیلومرت در فضـا ادامه دارد.
میـدان مقناطیسـی را میتـوان بـه صـورت
مجموعهیـی از خطـوط فرضـی تصـور کـرد کـه در
فضـا از قطـب جنوب در جنوبگان تا قطب شمال در
کانـادا قـوس میزنـد و سـپس در درون هسـتۀ زمیـن
ادامـه مییابـد تـا بـار دیگـر از قطـب جنـوب رس در
آورد.
میـدان مقناطیسـی زمین همواره نا بهسـامان اسـت.
قطبهـای مقناطیسـی زمیـن 11درجه بـا قطبهای
جغرافیایـی زمیـن فاصلـه دارنـد .در ایـن میـدان
پیچشهـا و خمیدگیهایـی وجـود دارد کـه در آن
نواحـی ممکـن اسـت جهـت عقربـۀ قطبمنـا حتـی
سطح کاربن در امتسفیر ما

در حدی است که برش هرگز قبال

با آن روبهرو نشده است .وارونگی
قطب مقناطیسی یا تغییر شدید

در فعالیت خورشید

شتابدهندۀ فوقالعادۀ برای

تغییرات اقلیمی خواهد بود .باید
انتشارات کاربنی را قبل از اینکه

چنین رویداد تصادفی دوباره رخ

دهد ،فوری کاهش دهیم.

تـا 20درجـه از شمال حقیقـی فاصله داشـته باشـد.
دریانـوردان ایـن نواحـی را از قـرن یازدهـم هجـری
تاکنـون نقشـهبرداری کردهانـد تـا مبـادا قطـب
مناهایشـان آنان را از مسـیر واقعـی منحرف کند .از
روی نوشـتههای آنـان در مییابیـم کـه شـدت میدان
مقناطیسـی زمیـن افتوخیـز بسـیار زیـادی دارد.
پژوهـش جدید نشـان میدهد دورۀ آشـفتگی جهانی
۴۲هـزار سـال پیـش نیـز نتیجـۀ از وارونگـی میـدان
مقناطیسـی زمیـن بـوده اسـت .براسـاس رادیوکاربن
حفظشـده در حلقههـای درختـان باسـتانی ،چندین

قـرن فروپاشـی اقلیمـی ،انقراضهـای جمعی و حتی
تغییـر در رفتـار انسـانی میتواند مسـتقیام بـا آخرین
بـاری که قطبهـای میدان مقناطیسـی زمیـن تغییر
کرد ،ارتباط داشـته باشـد.
پژوهشگـران ایـن دوره را «رویداد آدامـز» نامیدند که
برگرفته از نام داگالس آدامز ،نویسـندۀ داسـتانهای
علمیتخیلـی اسـت کـه عـدد ۴۲را پاسـخ نهایـی
بـرای حیـات ،جهـان و هـر چیـزی اعلام کرد.
کریسترنـی ،دانشـمند زمینشناسـی دانشـگاه
نیوسـاوث ولـز استرالیا گفـت :بـرای اولینبـار
توانسـتیم بـه دقـت زمانبنـدی و آثار محیطی ناشـی
از آخریـن تغییر قطب مقناطیسـی را مشـخص کنیم.
یافتههـای مـا با درختـان باسـتانی کایـوری نیوزیلند
کـه بـرای بیـش از ۴۰هـزار سـال در رسـوبات حفـظ
شـده بودنـد ،امکانپذیـر شـد .بـا اسـتفاده از ایـن
درختـان باسـتانی توانسـتیم اوج سـطوح رادیوکاربن
امتسـفیری ناشـی از فروپاشـی میـدان مقناطیسـی
زمیـن را اندازهگیـری کنیـم و زمـان آن را مشـخص
کنیـم.
آخریـن دورۀ وارونگـی مقناطیسـی بـا عنـوان
الشـامپ»
«رویـداد
شـناخته میشـود و
همان چیـزی کـه آن را
گـردش جیومقناطیسـی
مینامیـم .ایـن دوره،
کـه
اسـت
زمانـی
قطبهـای مقناطیسـی
زمیـن قبـل از بازگشـت
بهموقعیـت اصلـی خـود
بـرای مـدت کوتاهی جای
خـود را عـوض کردنـد.
رویـداد الشـامپ یکـی
از رویدادهـای میـدان
مقناطیسـی زمیـن اسـت
کـه بهوسـیلۀ کانیهـای
فرومقناطیسـی ثبت شـده
و دانشـمندان بهخوبـی آن را مطالعـه کردهانـد.
بـه گـزارش سـاینسالرت ،رویـداد الشـامپ حـدود
۴۱هـزار سـال پیـش اتفاق افتـاد و حدود ۸۰۰سـال
ادامـه داشـت .اگرچـه اینکـه دقیقـا ایـن رویـداد چـه
تاثیـری روی حیـات روی زمیـن داشـت ،مشـخص
نبود.
بنابرایـن ،زمانـی کـه دانشـمندان درخـت کایـوری
باسـتانی ( )Agathis australisرا در سـال۲۰۱۹
کشـف کردنـد کـه در دوران مذکـور زندگـی کـرده
بـود ،از ایـن فرصـت بـرای کسـب دانـش بیشتر
اسـتفاده کردنـد .درختـان فعالیتهـای امتسـفیری
را در حلقههـای رشـد سـاالنۀ خـود ثبـت میکننـد.
خصوصـا ،کاربـن  ۱۴یـا رادیوکاربـن میتوانـد
اطالعـات زیـادی را درمـورد فعالیتهـای آسمانی
آشـکار کنـد.
رادیوکاربـن در زمیـن نسـبت بهدیگـر ایزوتوپهـای
طبیعـی کاربـن ،در مقادیـر بسـیار کمـی وجـود
دارد .رادیوکاربـن در امتسـفیر فوقانـی زیـر بمبـاران
اشـعههای کیهانـی فضـا تشـکیل میشـود.
وقتـی اشـعهها وارد امتسـفیر میشـوند ،ازطریـق
ش بـا اتمهـای نایرتوجن ،واکنش هسـتهیی
برهمکنـ 
را آغـاز میکننـد کـه رادیوکاربـن را تولیـد میکنـد.
از آنجـا کـه اشـعههای کیهانـی بهطـور مـداوم وارد
فضـا میشـوند ،مقادیـر نسـبتا ثابتـی از رادیوکاربـن
بهطـور پیوسـته بهزمیـن میرسـد .بنابرایـن ،افزایـش
رادیوکاربـن در حلقههـای درختـان بهمـا میگویـد
کـه در آن سـال زمین درمعـرض رادیوکاربن بیشتری
قـرار گرفته اسـت.
وقتـی میـدان مقناطیسـی زمیـن ضعیـف میشـود،
هامنطـور کـه در زمـان رویـداد الشـامپ رخ داد،
اشـعههای کیهانی بیشتری وارد امتسـفیر میشـوند
و رادیوکاربـن بیشتری تولیـد میشـود.
برایناسـاس ،دانشـمندان قبلا توانسـته بودنـد
مشـخص کننـد کـه شـدت میـدان مقناطیسـی زمین
طـی آن دورۀ ۸۰۰سـاله تـا حـد ۲۸درصـد حالـت
طبیعـی خـود ضعیـف شـده بـود.
درختـان کایـوری بهگـروه پژوهشـی ایـن امـکان را
داد تـا سـالهای منتهـی بـه رویـداد الشـامپ را
مطالعـه کننـد .آنهـا دریافتنـد کـه رویـداد آدامـز از
حـدود ۴۲۲۰۰سـال پیـش اتفـاق افتـاده و میـدان
مقناطیسـی قبـل از رویـداد الشـامپ در ضعیفترین

نقطـۀ خـود قـرار داشـته اسـت.
ترنـی توضیـح داد« :شـدت میدان مقناطیسـی زمین
در طـول رویـداد آدامـز بهحـد صفر تا ۶درصد شـدت
معمـول خـود رسـید .مـا اساسـا میـدان مقناطیسـی
نداشـتیم .سـپر محافظتـی مـا در برابـر تابشهـای
کیهانـی بهکلـی از بیـن رفتـه بـود».
در طـول ایـن مـدت ،میـدان مقناطیسـی خورشـید
نیـز چندیـن بـار ضعیـف شـده اسـت ،زیـرا خورشـید
نیـز بهعنـوان بخشـی از چرخـۀ عـادی خـود وارونگی
مقناطیسـی را تجربـه میکنـد .در ایـن دورههـا
رشارههـای خورشـیدی و لکههـای خورشـیدی
فعالیـت کمتری دارنـد.
میـدان مقناطیسـی خورشـید نیـز تاحـدودی از زمین
دربرابـر اشـعههای کیهانـی محافظـت میکنـد،
بنابرایـن در جریـان ایـن کمینههـای خورشـیدی،
بمبـاران اشـعههای کیهانی دوبـاره افزایـش مییابد.
ایـن میـدان مقناطیسـی ضعیـف میتوانـد تغییـرات
قابلتوجهـی را در اوزون امتسـفیر زمیـن ایجـاد کنـد
و پیامدهـای جهانـی قابلتوجهـی شـامل توفآنهای
الکرتیکـی ،شـفق قطبی و تغییـرات اقلیمی را در پی
داشـته باشد.
ترنـی گفـت :طـی فراینـدی کـه یونیزهشـدن نامیـده
میشـود ،تابشهـای فیلرتنشـده از فضـا ذرات
هـوای موجـود در امتسـفیر زمیـن را تجزیـه میکنـد
و الکرتونهـا را جـدا کـرده و نـور سـاطع میکنـد.
هـوای یونیزهشـده الیـۀ اوزون را میسـوزاند و موجـی
از تغییـرات اقلیمـی را در رسارس زمیـن آغـاز میکند.
ایـن رویدادهـا بـا تغییـرات اقلیمی و زیسـتمحیطی
ایـن زمـان کـه در شـواهد دیگـری از رسارس جهـان
مشـاهده شـده اسـت ماننـد انقـراض ارسارآمیـز
جانـوران بزرگ استرالیا سـازگار اسـت .عجیـب آنکه
رویـداد مذکـور همچنیـن بـا برخـی از قدیمیتریـن
غارنگارههـای ثبتشـدۀ انسـآنها نیـز هـم زمـان
اسـت و ایـن فرضیـه را پیشـنهاد میکنـد کـه رویـداد
آدامـز میتوانـد ،موجـب شـده باشـد که انسـانها به
فضاهایـی ماننـد غارهـا پنـاه بربنـد.
پژوهشـگران در مقالـۀ خـود مینویسـند :ایـن تغییـر
پژوهش جدید نشان میدهد

دورۀ آشفتگی جهانی ۴۲هزار

سال پیش نیز نتیجۀ از وارونگی
میدان مقناطیسی زمین بوده

است .براساس رادیوکاربن

حفظشده در حلقههای درختان
باستانی ،چندین قرن فروپاشی

اقلیمی ،انقراضهای جمعی و
حتی تغییر در رفتار انسانی

میتواند مستقیام با آخرین باری

که قطبهای میدان مقناطیسی
زمین تغییر کرد ،ارتباط داشته

باشد.

رفتـار ناگهانـی در مناطـق مختلـف جهان بـا افزایش
یـا تغییـر در میـزان اسـتفاده از غارهـا در جریـان
رویـداد آدامز سـازگار اسـت .علت احتاملیِ اسـتفادۀ
بیشتر از غارهـا ،پناهگرفتن بـرای محافظـت از خـود
دربرابـر افزایـش اشـعۀ مـاورای بنفـش بـوده اسـت
کـه در جریـان کمینـه خورشـیدی بهسـطوح مضری
رسـیده بود.
درحالیکـه ایـن موضـوع تاحـدودی مبتنیبـر
حـدس و گمان اسـت ،نشـان میدهـد وارونگـی
ژیومقناطیسـی میتوانـد جهـان را بهطـور جـدی
تغییـر دهـد .شـواهد اخیـر نشـان داده اسـت کـه در
آسـتانۀ وارونگـی دیگـری قـرار داریـم .پژوهشگـران
میگوینـد چنیـن پدیدهیـی در رشایـط اقلیمـی
حـارض میتوانـد کاملا ویرانگـر باشـد .ترنـی گفـت:
سـطح کاربن در امتسـفیر ما در حدی اسـت که برش
هرگـز قبلا بـا آن روبهرو نشـده اسـت .وارونگی قطب
مقناطیسـی یـا تغییـر شـدید در فعالیـت خورشـید
شـتابدهندۀ فوقالعـادۀ بـرای تغییـرات اقلیمـی
خواهـد بـود .بایـد انتشـارات کاربنی را قبـل از اینکه
چنیـن رویـداد تصادفـی دوبـاره رخ دهـد ،فـوری
کاهـش دهیـم.

انحصارگرایی در توزیع واکسین مانع غلبه بر کرونا

رییس سازمان جهانی صحت با انتقاد بر اینکه کشورهای ثرومتند میکوشند واکسین کرونا را به انحصار خود در آورند ،گفت« :انحصارگری و ملیگرایی» در
توزیع واکسین مانعی در غلبۀ جهانی بر پاندمی کروناست .این سازمان اعالم کرده که توزیع واکسین رابطه مستقیمی با توان اقتصادی کشورها یافته است.
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برناامیدیغلبهوافرسدگیرامتوقفکنید
منبع :پسیکولوجی تودی /نویسنده* :دکتور بیل كناوس /ترجمه :زهرا بهرهمندی
خـواه روحیـه افرسدهیـی داشـته باشـید کـه ممکـن اسـت بـه زودی بهتر شـود و یـا بـا یـک
افرسدگـی مکـرر درگیـر باشـید ،احتماال بـه محـض اینکـه آن را تجربه کنیـد ،دلتـان میخواهد
تـداوی کنیـد .بـا ایـن حـال ،افرسدگـی یـک بیماری پیچیـده اسـت؛ ویژگیهـای ناخوشـایند
بسـیاری ماننـد بـروز ناامیـدی و خلـق و خـوی پریشـان دارد .همچنین ممکن اسـت بـا اضطراب
و چالشهـای دیگـری ماننـد استرس ناشـی از شـاک روبـرو شـوید.
تغییـر زمـان میبـرد؛ بـا ایـن حـال ،بـا مبـارزه بـا یـک عامـل مشترک در انـواع افرسدگیهـا،
میتوانیـد رسعـت عمـل تـداوی را افزایـش دهیـد :ناامیـدی بـا انجـام ایـن کار میتوانیـد یـک
اثـر فراتشـخیصی ایجـاد کنیـد و مسـایل مربـوط ماننـد اضطـراب و عصبانیـت را کاهـش دهید.
ناامیدی و انتظارات

ناامیـدی برداشـتهای شما را شـکل و روحیـه شما را تنـزل میدهـد .ایـن افـکار منفـی در
انتظـارات متمرکـز هسـتند ،از جملـه اینکـه :شما منیتوانیـد تغییر کنیـد و زندگی شما به بدی
پیـش خواهـد رفت ،شـاید باور داشـته باشـید که افرسدگی شما هرگـز پایان نخواهـد یافت .اگر
اعتقـاد داریـد کـه دیگـر هرگـز احسـاس خوشـبختی نخواهید کـرد ،ناامیـدی عواقـب نامطلوبی
بـرای شما خواهـد داشـت .یـک نتیجـه کالن ایـن اسـت کـه شما خـود را درگیـر یـک چرخـۀ
منفـی میکنیـد کـه در آن هامنگونـه کـه ناامیدانـه فکـر میکنیـد ،ناامیدانـه احسـاس و عمـل
میکنیـد .مـورد دیگـر ایـن اسـت کـه شما متایـل داریـد ناامیدی خـود را بـا یافتن توجیههایی
بـرای تاییـد آنهـا بـاارزش نشـان دهیـد .بنابرایـن ،انتظـارات ناامیدانـه شما میتوانـد منجـر بـه
نتیجهگیـری منفـی شـود کـه بـر خلـق و خوی شما تأثیـر میگـذارد و ایـن کار را تا زمانـی که از
ایـن چرخـه بدبختـی رهـا نشـوید ،ادامـه خواهد داشـت.
انتظـارات قابـل تغییـر اسـت .دانستن اینکـه چـه چیـزی را میتوانیـد کنترول کنیـد ،سـپس
اقدامـات اصالحـی کـه بـه کار میگیریـد ،میتوانـد بـه بـاال بـردن روحیـه شما کمـک کنـد .بـه
عنـوان مثـال ،باورهـای ناامیدانـه مطابـق واقعیتهـا نیسـتند .مـن ناامیـدی را جـدا میکنـم و
خواهیـم دیـد کـه بـرای رهایـی از ایـن تلـه ذهنـی چـه کاری میتوانیـد انجـام دهیـد.
تاثیرات دارومناها
درک ناامیـدی قدمـی در جهـت برداشتن آن بار ذهنی از روی دوش شامسـت .بیایید با بررسـی
یـک پیشـنهاد خـاص رشوع کنیـم و ببینیم کـه چگونه میتوانـد ناامیدی را تغییر دهـد .باورهای
ناامیـدی قدرمتنـد اسـت .دارومنـا پیشـنهاد خاصـی اسـت کـه میتوانـد ایـن تفکـر را زیـر و زبر
کنـد( .دارومنـا یـک مـاده بیاثر یـا رشایط خاص اسـت که بـرای تلقیندرمانی تجویز میشـود).
بـه عنـوان مثـال ،اگـر فکـر میکنیـد یـک تابلیـت میتوانـد شما را از افرسدگـی خلاص کنـد،
حتـی یـک تابلیـت قنـد بـه رنـگ زرد کـه توسـط یک داکتر یا مقـام طبی مجـاز تجویز میشـود،
همان میتوانـد موجـب تسـکین شما شـود .ایـن اثـر دارومنـا اسـت و تـا حـدی بـه دو دلیـل
تجویـز میشـود :یـک ،دیگـر بـه اندیشـههای ناامیدانـه فکـر منیکنیـد .2 .تفکـر شما منجـر به
تغییـر روانـی و بایالوجیکـی از خلـق و خـوی منفـی بـه خلـق و خـوی مثبـت خواهـد شـد .اثرات
دارومنـا بـه تلقینپذیـری فـرد بسـتگی دارد .بـه ایـن معنـا کـه اگر شما اعتقـاد داشـتید که یک
تعویذنویـس توانایـی درمـان افرسدگـی شما را دارد ،ممکن اسـت بـا گرفنت یک تعویذ احسـاس
آرامـش کنیـد ،شما کـه دیگـر امیـدی بـه احسـاس خوشبینـی نداشـتید .حـدود 38درصـد از
مبتالیـان بـه افرسدگـی بـه دارومنا پاسـخ مثبـت میدهند .این اثر بـرای حدود 80درصـد از این
زیرگـروه دوامدار اسـت .ایـن نتیجـه چشـمگیر ،قـدرت ذهـن را بـرای تأثیـر بـر مغـز و بـدن بـرای
کاهـش احسـاس افرسدگـی نشـان میدهد.
حتـی بـا اینکـه دارومنـا در ابتـدا تاثیرگـذار اسـت ،ممکن اسـت یـک نقطه ضعف داشـته باشـد.
اگـر تلقینپذیـر هسـتید ،ممکن اسـت بعـدا ً دوباره خـود را تسـلیم افرسدگی کنید .برخـورد موثر
بـا پیشـنهادهای منفـی (انتظـارات غلـط ناامیدانـه) راهـی آزمایششـده بـرای خـروج از این دام
اسـت .ممکـن اسـت شما توانایـی کمـی در پذیـرش فـوری اثـر تلقینـی دارومنـا داشـته باشـید.
بـا ایـن حـال ،اگـر میخواهیـد بـه چیـزی یا کسـی ایمان بیاورید کـه بتوانـد تفکر شما را تغییر
دهـد ،رسنوشـت خـود را در دسـتان توامننـد خـود قـرار دهیـد و رونـد حـذف منظـم انتظـارات
ناامیدانـه را دنبـال کنید.
رفنت از نقطۀ  Aبه نقطۀ C
میتوانیـد حـدس بزنیـد چگونـه میتـوان بـا تسـلط بر رسنوشـت خـود ،بـر افرسدگی فایـق آمد؟

در اینجـا یکـی از راههـای انجـام ایـن کار را معرفـی میکنیـم .بـه جای اینکـه به طـور داوطلبانه
در جسـتجوی راههایـی بـرای تأییـد انتظـارات ناامیدانـه خـود برآییـد ،دالیلی بـرای تأیید نکردن
ایـن انتظـارات پیـدا کنیـد .ایـن عمـل ممکـن اسـت بـه جلوگیـری از شـکلگیری جریـان ایـن
تفکـر منفـی خـودکار کمـک کنـد .رویکـردی وجود دارد که ممکن اسـت برای شما مفید باشـد؛
یـک پـل را تصـور کنیـد .در یـک طـرف ،شما افرسدگـی داریـد .در طـرف دیگـر ،شما آرامـش
داریـد .بـرای رهایـی از افرسدگـی ،بایـد از پل عبـور کرد .چگونـه میتوانید از نقطـۀ( Aجایی که
فکـر میکنیـد دیگـر منیتوانیـد بـروز احسـاس بدبختـی را متوقـف کنید) بـه نقطـۀ( Cجایی که
احسـاس امیـدواری میکنیـد و امیدوارانـه عمـل میکنیـد) برسـید؟ میتوانیـد از نقطـۀ Bرشوع
کنیـد .بـه ایـن ترتیـب پـا روی پـل میگذاریـد .اولیـن قـدم این اسـت؛ اثـرات عاطفـی نامطلوب
ناامیـدی را تشـخیص دهیـد .شما از ایـن آگاهـی بـه عنـوان بستری بـرای انجـام اقدامـات
اصالحـی اسـتفاده خواهیـد کـرد .بـه عنـوان مثـال ،اگـر خـود را متقاعد کنیـد که برای همیشـه
احسـاس افرسدگـی خواهیـد کـرد ،چگونـه تشـخیص خواهیـد داد آیا ایـن ناامیدی واقعی اسـت
و آیـا در زمینههـای مختلـف بـروز میکنـد؟ پاسـخ سـاده اسـت :شما میتوانیـد ناامیـدی را از
طریـق نتایـج آن تشـخیص دهیـد .ناامیـدی روحیـه پیشتر افسرده شما را بدتـر میکند.
اصول اولیه
بـا مقایسـه افـکاری کـه فکـر میکنیـد ناامیـدی هسـتند در برابـر منونههـای اسـتندردی کـه
تفکـرات ناامیدانـه را منعکـس میکنـد ،شما میتوانیـد ناامیـدی را تشـخیص دهیـد .در اینجـا
سـه مـورد ذکـر شـده اسـت :یـک ،هیـچ فایدهیـی نـدارد که ادامـه دهـم .دو ،مـن زندگی نـدارم.
سـه ،همـه چیـز بـرای مـن متـام شـده اسـت .اگـر افـکار شما ماننـد اینهـا بـه نظـر میرسـند،
میتوانیـد آنهـا را از بیـن بربیـد و احسـاس بهتری داشـته باشـید.
افـکار ناامیدانـه چـه چیزهـای مشترکی دارنـد؟ آنهـا دیدگاهـی را منعکـس میکننـد کـه :شما
هیـچ راهـی بـرای موفقیـت نداریـد ،منیتوانیـد کنـار بیاییـد ،منیتوانیـد تغییـر کنیـد ،یـا قـادر
بـه پیرشفـت نیسـتید .اینهـا اعتقـادات قابـل بحـث اسـت .بـدون آنهـا ،آیـا شما متفـاوت عمـل
میکنیـد؟ اگـر اعتقـاد داریـد کـه متفاوت عمـل خواهید کرد ،قدم دوم برداشـته میشـود .شما
بـه منظـور خالصـی از افرسدگـی در ایـن مرحلـه ،در جهـت کاهـش ناامیـدی خـود وارد عمـل
میشـوید .میتوانیـد از بسـیاری جهـات ناامیـدی را از بیـن بربیـد؛ مثلا:
 ناامیـدی خـود را زیـر سـوال بربیـد .وقتـی به خودتـان میگویید «ادامـه دادن فایدهیـی ندارد»یعنـی چـی؟ آیـا ایـن بـدان معناسـت کـه طـی سهسـال آینده هیـچ اتفاقـی بـرای تغییر افـکار یا
وضعیـت زندگـی شما اتفـاق منیافتـد؟ یـک تغییـر رسیـع و مثبـت در دیـدگاه ،جایـی که شما
پذیرفتهایـد افرسدگـی شما لزومـا دایمـی نیسـت ،میتوانـد بـه آزادسـازی ذهـن شما از عقایـد
ثابـت ناامیـدی کمـک کند.
 بررسـی کنیـد کـه آیا پیشبینیهـای بیدلیل انجـام میدهید یـا خیر .ناامیـدی پیشبینیییاسـت کـه شما در آن عنـوان میکنیـد آینـده شما ثابت اسـت .اگـر چنین بود ،شما هیـچ اراده
آزاد نخواهیـد داشـت .همچنیـن دلیلـی نداریـد کـه خودتـان را مقصر همـه چیـز بدانیـد ،زیـرا
هیـچ کنرتولـی بـر هیـچ چیـز نداریـد - .از باورهـای ثابـت بـه احتماالت معطـوف شـوید .قوانین
شـانس و احتمال بهمعنـای ناامیـدی نیسـت .اگر شما به چیـزی اعتقـاد دارید بهمعنـای اثبات
آن نیسـت .اتفاقـات غیرمنتظـره نیـز میتوانـد در جهـت چانس و اقبـال رخ دهـد .میتوانید نظر
خـود را تغییـر دهیـد تـا از پذیرفتن باورهـای تقدیرگرایانه جلوگیـری کنید .با وجـود کارهایی که
بـرای غلبـه بـر ناامیـدی انجـام میدهیـد ،میتوانیـد یـک خوشبینـی واقعبینانـه ایجـاد کنیـد.
ایـن خوشبینـی بـه ایـن معناسـت کـه شما میتوانیـد با کسـب مهـارت کافی بـر ناامیـدی خود
غلبـه کنیـد .ممکـن اسـت که شما از دارومناهـا چنین نیرویـی را دریافـت نکنید.
هرگز تسلیم نشوید
دالیـل زیـادی بـرای امیـد وجـود دارد ،حتـی وقتـی در ابتـدا منیتوانیـد آن را ببینیـد .میتوانید
ناامیـدی را بـه شـکل تصادفـی بـا ورق زدن یـک صفحـه از کتـاب و گرفنت یـک ایـده غیرمنتظره
کـه بـه شما دیـدگاه متفاوتـی میدهـد ،متوقـف کنیـد .رویـداد غیرمنتظـره میتوانـد بـه طـرق
دیگـری اتفـاق بیفتـد ،مثلا :افرسدگـی شما ممکـن اسـت خـود بـه خـود برطـرف شـود .بـا این
حـال ،بهرتیـن تاکتیـک شما این اسـت که بـا یادگیـری در مورد این دشـمن و نقاط آسـیبپذیر
آن ،بـا ناامیـدی کنـار بیاییـد .سـپس بـرای تضعیـف نقـاط آسـیبپذیر تلاش کنیـد تـا زمانی که
ناامیـدی گم شـود.
افرسدگـی بـه نـدرت در یـک زمـان کوتـاه برطـرف میشـود .با ایـن وجـود ،میتوانید به خـود یاد
دهیـد کـه باالتـر از حجـاب تاریکـی را ببینیـد و بخشهایـی از آنچـه را کـه میبینیـد ،بپذیریـد.
(حتـی اگـر خوشـتان منیآید)
کوچکتریـن تلاش در جهـت تغییـر میتوانـد تفـاوت زیـادی ایجاد کنـد .اگر هیچ چیـز دیگری
هـم نشـد ،الاقـل بـه خـود نشـان دادهایـد کـه تسـلیم نشـدهاید .متـام زندگـی شما منیتوانـد
ناامیدکننـده باشـد .کوشـش بـرای سـبکدوش سـاخنت خـود از ناامیـدی ،دروازههـای امیـد را
پیـش روی شما بـاز خواهـد کرد.
پینوشت:
*دکتـور بیـل كنـاوس ،نویسـنده بیـش از 20كتـاب اسـت .کتـاب «غلبـه بـر تعلـل» بـا همـکاری
آلربت الیس نوشـته شـده .وی روانشـناس بالینی و اسـتاد روانشناسـی اسـت .برنامه سلامت
روان و پیشگیـری مثبـت وی بـرای کـودکان (آمـوزش عاطفـی عقالنـی) از پشـتیبانی تحقیقاتی
قـوی برخـوردار بـوده و از بهرتیـن انواع آن شـناخته شـده اسـت.

اولین زن سیاهپوست
بانکدار در امریکا
فبــروری در امریــکا ،کانــادا و بریتانیــا مــاه «تاریــخ
سیاهپوســتان» اســت .یکــی از زنــان سیاهپوســت امریــکا
کــه کمتــر بــه او توجــه میشــود و نامــش ورد زبانهــا
نیست؛ مگی لنا واکر است.
اولیــن زن سیاهپوســتی کــه در ایــن کشــور بــه ریاســت
بانــک رســید ،یکــی از مهمتریــن زنــان تاجــر دوران خــود
بــود ،اولیــن زن سیاهپوســتی بــود کــه یــک فروشــگاه
زنجیرهیــی تاســیس کــرد ،اولیــن زنــی بــود کــه بــه
ریاســت ســازمان خیریــۀ مذهبــی ســنت لــوک رســید کــه
از مهمتریــن خیریههــای مذهبــی سیاهپوســتان در امریــکا
بــود .او منشــا خدمــات عامالمنفعــه بســیاری در قلــب
پایتخــت کنفدراســیون و نژادپرســتی در ایالــت ویرجینیــا
شــد.
مگــی لنــا واکــر دختــر زن رختشــویی بــود کــه ابتــدا بــرده
بــود .او خــارج از ازدواج ،از مــردی ایرلندیتبــار کــه ســرباز
نیروهــای کنفدراســیون بــود ،بــاردار شــد .لنــا همیشــه
میگفــت کــه او «بــا قاشــق نقــره در دهــان» متولــد نشــده.
فقــر قاشــق نــان هــر روز بــود و مــادرش ســاعتها رخــت
مــردم را میشســت تــا شــکم لنــا و بــرادرش را ســیر کنــد.
مگــی وقتــی نوجــوان بــود بــه عضویــت جمعیــت خیریــۀ
ســنت لــوک درآمــد و از همینجــا خدمــت بــه باهمســتان
و کار عامالمنفعــه بــه عــادت همیشــۀ او تبدیــل شــد.
مگــی در ســال ۱۸۸۳از لیســه فــارغ شــد و بالفاصله توانســت
در یکــی از مــدارس سیاهپوســتان بــه عنــوان معلم اســتخدام
شــود .بــا اینحــال ســه ســال بعــد بــه دلیــل اینکــه ازدواج
کــرد ،شــغل خــود را از دســت داد .در آن دوران ،زنــی کــه
ازدواج میکــرد دیگــر حــق تدریــس در مــدارس را نداشــت!
لنــا واکــر بعــد از بیــکار شــدن ،وقــت و انــرژی بیشــتری
را صــرف کار داوطلبانــه در جمعیــت خیریــه و کمــک بــه
سیاهپوســتان ریچمونــد کــرد.
در ســال ،۱۸۹۹جمعیــت خیریــۀ ســنت لــوک ،لنــا واکــر را
بهعنــوان دبیــرکل انتخــاب کــرد .ایــن اولینبــار بــود کــه
زنــی بــه ریاســت یکــی از بزرگتریــن نهادهــای خیریــه
و غیردولتــی ســیاهان میرســید و دســتاورد چشــمگیری
بــرای جامعــۀ زنــان سیاهپوســت بــود .مگــی لنــا واکــر
درحالــی ریاســت ســازمان را تحویــل گرفــت کــه ســازمان
بــا دههــا مشــکل مدیریتــی و بروکراســی مواجــه بــود ،شــمار
اعضــای ثاب ـتاش کــه پــول ماهیانــه پرداخــت میکردنــد از
همیشــه کمتــر بــود و در واقــع یــک ویرانــه را بــه او تحویــل
دادنــد .شــمار اعضــای ثابــت وقتــی ریاســت را بــه او تحویــل
دادنــد تنهــا ۱۰۸۰نفــر بــود ،ظــرف پانــزده ســال ایــن رقــم
تحــت مدیریــت مگــی ،بــه بیــش از ۴۰هــزار نفــر رســید.
نــگاه مگــی بــه کار خیریــه تفــاوت ریشــهیی بــا مدیــران
پیشــین داشــت .او بــاور داشــت کــه بایــد «ماهیگیــری»
یــاد داد و فقــط بــه تقســیم ماهــی بیــن نیازمنــدان بســنده
نکــرد .جمعیــت خیریــه تحــت مدیریــت او شــروع بــه
اشــتغالآفرینی ،آمــوزش نیــروی کار ،تامیــن و تخصیــص
قرضههــای شــغلی بــا بهــرۀ انــدک و قرضــه بــرای خریــد
خانــه و  ...کــرد .ایــن امکانــات را بــا شــروطی در اختیــار
متقاضیــان میگذاشــت .بــرای مثــال یکــی از شــرطهای
همیشــگی او بــرای قرضههــای شــغلی ایــن بــود کــه
گیرنــدۀ قرضــه موظــف اســت در کســبوکار خــود ،زنــان
سیاهپوســت را اســتخدام کنــد و بــه ایــن ترتیــب بــرای
بســیاری از زنــان سیاهپوســت منطقــه کارآفرینــی کــرد.
بــا گســترش فعالیتهــا و اعضــای ثابــت ســازمان ،لنــا
واکــر یــک بانــک تاســیس کــرد و بــه ایــن ترتیــب اولیــن
زن ســیاه شــد کــه بــه ریاســت بانــک در امریــکا رســید.
جمعیــت خیریــه آنهــا یــک روزنامــه نیــز راه انداخــت .تحت
مدیریــت مگــی دههــا زن آمــوزش دیدنــد کــه حســابدار،
تایپیســت ،منشــی و مســوول امــور بانکــی شــوند .منشــی
شــخصیاش بعدهــا گفــت کــه او مدیــری بــه غایــت منضبــط
و ســختگیر بــود ،بــرای او بســیار مهــم بــود کــه کارمنــدان
نــه تنهــا ســر وقــت؛ بــل زودتــر از ســاعت کاری پشــت میــز
خــود باشــند و همیشــه تــک تــک زنــان کارمنــد را تشــویق
میکــرد کــه بخــش کوچکــی از درآمــد خــود را پسانــداز
کــرده و بــرای خــود حســاب پسانــداز داشــته باشــند.
آوازۀ شــهرت ،دقــت و شــیوۀ بانــکداری کــه هــدف
اصلــیاش کمــک بــه باهمســتان بــود ،در سراســر امریــکا
پیچیــد .نشــریههای بــزرگ سیاهپوســتان دربــارۀ بانــک
مقالههــای متعــدد نوشــتند و ســیاهان سراســر امریــکا
را تشــویق میکردنــد کــه در ایــن بانــک بــه مدیریــت
ایــن زن ،حســاب پسانــداز بــاز کننــد .در اوایــل دهــۀ
۱۹۲۰میــادی ،بانــک بیــش از نیــم میلیــون دالــر ســرمایه
داشــت .لنــا واکــر تمــام عمــر بــه دههــا ســازمان و نهــاد
و کارزار کــه بــه دنبــال بهبــود وضعیــت سیاهپوســتان و
بهویــژه زنــان ســیاه بــود ،کمــک مالــی و فکــری کــرد.
در تــک تــک تصمیمگیریهــا و برنامههــای بعــدی بــه
ایــن فکــر میکــرد کــه در ایــن برنامــۀ تــازه چطــور زنــان
سیاهپوســت بیشــتری را بــه کار گیرنــد و آمــوزش دهنــد.
او بــاور داشــت کــه اقدامــات و قدمهــای کوچــک هــزاران
هــزار نفــر اســت کــه ارزشمنــد اســت و «انــدک انــدک جمع
گــردد ،وانگهــی دریــا شــود ».همیشــه میگفت«:آدمهــای
کمــی آنقــدر تــوان مالــی و امکانــات دارنــد کــه بتواننــد
کمــک بزرگــی کننــد ،امــا هــزاران هــزار نفــر وجــود دارنــد
کــه میتواننــد کمــک کوچکــی کننــد و ترکیــب ایــن
کمکهــای کوچــک اســت کــه موفقیــت واقعــی و الزم را
رقــم میزنــد».
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اولین اقدام نظامی بایدن؛
هدف قرار دادن شبهنظامیان مورد حمایت ایران
جـو بایـدن در اولیـن اقـدام نظامـی بـه نیروهـای
خـود در سـوریه دسـتور داد کـه حملات هوایـی را در
مـرز سـوریه و عـراق علیـه شـبهنظامیان مـورد حامیـت
ایران انجام دهند.
بـه گـزارش بیبیسـی ،ایـن اولیـن اقـدام نظامـی جو
بایـدن رییسجمهـوری امریـکا بـود کـه هـدف انجـام

حملات هوایـی مواضـع شـبهنظامیان شـیعه عراقی و
نزدیـک بـه ایـران بـوده اسـت .روزنامـه نیویارکتایمـز
گـزارش داده کـه جـو بایـدن صبـح روز پنجشـنبه
( 7حـوت) دسـتور ایـن حملـه را صـادر کـرده و ایـن
اولیـن اقـدام نظامـی بایـدن محسـوب میشـود.

مقامهـای امریکایـی پـس از انجـام ایـن حملات هوایـی
گفتهاند«:چندیـن تاسیسـات واقـع در یـک نقطـه کنرتول
مرزیکـه مـورد اسـتفاده شماری از گروههـای پیکارجوی
مـورد حامیـت ایـران از جملـه کتائـب حزباللـه و کتائـب
سیدالشـهدا بـود ،تخریـب شـده اسـت ».بـر بنیـاد ایـن
اظهـارات ،هفـت مبـب 226کیلوگرامـی بـر مجموعـه
کوچکـی از سـاختامنها در یـک گـذرگاه غیررسـمی
مرزیکـه محـل قاچـاق سلام بـود ،پرتـاب شـده اسـت.
در همیـن حـال ،گـروه دیدبـان حقـوق بشر سـوریه واقـع
در بریتانیـا کـه بـا تکیـه بـر شـبکۀ اوضـاع سـوریه را تحت
نظـر دارد ،گـزارش داده کـه در این حمله  22شـبهنظامی
نزدیـک بـه ایـران کشـته شـدهاند .رامـی عبدالرحمان؛
مدیـر ایـن گـروه بـه خربگـزاری فرانسـه افـزوده اسـت«:در
ایـن حملـه سـه موتـر حامـل مهمات تخریـب شـده و
قربانیـان زیـادی دارد ».بـه گفتـۀ رییـس گـروه دیدبـان
حقـوق بشر سـوریه ،متامـی کشتهشـدگان اعضـای
نیروهـای بسـیج مردمـی (حشـد شـعبی) بودهانـد .از
سـوی هـم ،لویـد آسـتین؛ وزیـر دفـاع امریـکا در صحبـت
بـا خربنـگاران ابـراز اطمینـان کـرده کـه در ایـن عملیـات
اهـداف درسـت مببـاران شـدهاند .او بـا بیـان اینکـه
ایـاالت متحـده بهطور حسابشـده عمل کـرده ،گفت«:ما
بـه عراقیهـا اجـازه دادیـم تـا تحقیـق کننـد و اطالعـات
جمـعآوری کننـد کـه ایـن در تعییـن هـدف نهایـی بـرای
مـا بسـیار مفیـد بـود ».شماری از مقامهـای امریکایـی به
روزنامـه نیویارکتایمـز اطالعـات دادنـد کـه پنتاگـون یـا
وزارت دفـاع ایـن کشـور چندیـن هـدف بزرگ را بـه عنوان
گزینـه احتاملـی پیـش روی بایـدن قـرار داده بـود ،امـا
رییسجمهـوری امریـکا در نهایـت کوچکتریـن گزینـه را
انتخـاب کـرد.

گروه ویژه اقدام مالی:
تعهدات پاکستان عملی نشده است

راه مدنیـت :گـروه ویـژه اقـدام مالـی ( )FATFاعلام کـرده که
دولـت پاکسـتان از میـان  27توصیـه ،توانسـته  24توصیـه ایـن
نهـاد را عملـی کنـد و هنـوز سـه توصیه دیگر از سـوی این کشـور
عملی نشده است.
بـه گـزارش رادیـو آزادی ،مرکـز گـروه ویـژه اقـدام مالـی کـه در
پاریس اسـت ،مسـووالن این نهاد روز پنجشـنبه ( 7حوت) گفتند
کـه سـه توصیـه باقیمانده برای مبـارزه با متویـل تروریزم رضوری
اسـت و اسلامآباد باید تعهـدات خود را در این مـوارد عملی کند.
گـروه ویـژه اقـدام مالـی برای دولت پاکسـتان سـه ماه وقـت داده
کـه اگـر میخواهـد از فهرسـت خاکستری بیـرون شـود ،بایـد تـا
مـاه جـون سـال جـاری اقدامـات جـدی را اجـرا کنـد و تـا عملـی
شـدن این سـه توصیه ،پاکسـتان همچنان در فهرست خاکسرتی
باقـی خواهـد ماند.
در همیـن حـال ،ایـن نهـاد همچنـان بیـان میکند که پاکسـتان
از سـال  2018بدینسـو تعهـد سیاسـی در سـطح باالیـی نشـان
داده تـا متویـل تروریـزم مبـارزه کند.
بـا ایـن همـه ،دولـت پاکسـتان در سـال  2018میلادی بهدلیـل
عدم کنرتول پولشـویی و متویل تروریزم در فهرسـت خاکستری
گـروه ویـژه اقدام مالـی( )FATFقـرار گرفت.
پـس از قـرار گرفنت اسلامآباد در فهرسـت خاکستری ،گـروه ویژه
اقـدام مالـی از بانکهـا و رسمایهگـذاران جهانـی خواسـت کـه به
دولت پاکسـتان قرضـه ندهند.
بـا اینکـه پاکسـتان از سـال  2012الـی  2015میلادی نیـز
در فهرسـت خاکستری قـرار داشـت ،در سـال  ،2018ایـاالت
متحـده و کشـورهای اروپایـی باردیگـر درخواسـت کردنـد کـه این
کشـور دوبـاره در ایـن فهرسـت قـرار گیـرد ،زیـرا بر اسـاس ادعای
ایـن کشـورها ،بایـد بـا مبـارزه بیشتر علیـه تروریـزم ،از متویـل
هراسافگنـان جلوگیـری کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بهدنبـال موضعگیـری اخیـر گـروه ویـژه
اقـدام مالـی ،حکومـت پاکسـتان اعالم کـرده که برای رسـیدن به
اهـداف این گـروه متعهد اسـت.
گـروه ویـژه اقـدام مالـی یـک سـازمان بیـن دولتـی اسـت کـه
سیاسـتها و اسـتندردهای مبـارزه بـا جرایـم مالـی را طراحـی
و ترویـج میکنـد .توصیههـای تدوینشـده توسـط ایـن گـروه،
پولشـویی ،تامیـن مالـی تروریسـتی و تهدیدهـای دیگری اسـت
کـه سیسـتم مالـی جهانـی را هـدف قـرار میدهـد.

نخستوزیر ارمنستان ،ارتش این کشور به کودتا متهم کرد

نیکـول پاشـینیان؛ نخسـتوزیر ارمنسـتان ،ارتـش
ایـن کشـور را بـه کودتـا متهـم کـرده و از هـواداران خود
خواست که به جادهها بیایند.
بـه گـزارش رادیـو فـردا ،پاشـینیان روز پنجشـنبه
( 7حـوت) در بیانیهیـی خطـاب بـه هـواداران خـود
گفت«:مـن بیانیـه سـتاد کل نیروهای مسـلح را تالشـی
بـرای کودتـای نظامـی میدانـم و هماکنـون هـواداران
خـود را بـه میـدان جمهـوری دعـوت میکنـم».
ارتـش ارمنسـتان در حالـی بـه کودتـا متهـم میشـود
کـه نظامیـان این کشـور از نخسـتوزیر خواسـتهاند که
اسـتعفا دهد.
نخسـتوزیر ارمنسـتان روز چهارشـنبه ،تیگـران
خاچاتریان؛ معاون نیروهای مسـلح و اونیک گاسپاریان
رییس سـتاد کل ارتش را از سمتهایشان برکنار کرد.
در واکنـش بـه برکنـاری ایـن مقامهـای نظامـی ،سـتاد

کل ارتـش ارمنسـتان در بیانیهیـی اعلام کـرد« :ایـن
اقـدام تنهـا بـر اسـاس احساسـات و جاهطلبیهـای
شـخصی پاشـینیان انجـام شـده اسـت».
از سـوی هـم ،سـایت خبری صـدای امریـکا در ایـن
مـورد بـا نشر گزارشـی ،نوشـته اسـت :پـس از آنکـه
در جنـگ قرهبـاغ حـدود سـه هـزار ارمنسـتانی کشـته
شـدند ،مخالفـان سیاسـی حکومت از ماه نوامرب سـال
گذشـته بدینسـو از آقای پاشـینیان خواسـتار اسـتعفا
شـدهاند.
مخالفـان سیاسـی نخسـتوزیر ارمنسـتان میگوینـد
کـه صدراعظـم جنـگ قرهباغ را به درسـتی رهبری نکرد
و وارد یـک آتشبـس تحقیرآمیـز بـا آذربایجان شـد.
جنـگ شـش هفتهیـی میـان ارمنسـتان و آذربایجـان
بـه میانجیگـری روسـیه در مـاه نوامبر پایـان یافـت.
ارمنسـتان بخشهایـی از قرهباغ را به آذربایجان تسـلیم
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کـرد و نیروهـای حافـظ صلـح روسـیه در قرهباغ مسـتقر
شدند.
باوجـود اعرتاضـات مخالفـان ،آقـای پاشـینیان بارهـا
درخواسـت اسـتعفا را رد کـرده و مـی گویـد :مسـوولیت
آنچـه را کـه اتفـاق افتاده به عهـده میگیرد امـا اکنون
بایـد امنیـت کشـورش را تامیـن کنـد.

دیدگاه شام

رحمتاهلل بیژنپور؛

آگاه سیاسی

حکومتبهرسبازانبیمهریمیکند

در هــر کشــوری ،روز ســرباز ،روز دفــاع و یــا هــم روز نیــروی
مســلح وجــود دارد و در افغانســتان هــم نهــم حــوت بــه عنــوان
روز ســرباز در تاریــخ معاصــر افغانســتان پذیرفتــه شــده ،امــا هیــچ
خدمتــی در رابطــه بــه قــوای مســلح و خانــوادۀ قــوای دفاعــی و
امنیتــی صــورت نگرفتــه و حکومــت ســرگرم مســایلی اســت کــه
یــا بهانــۀ سیاســی دارد یــا بهانههــای فســاد و مشــکالت
دیگــری .جریــان تلفــات نظامیــان ،قربانــی شــدن آنهــا و تعــداد
شــهدای نیروهــای امنیتــی هــم در افغانســتان کــم نیســت،
هرروز باالتر از بیست سرباز قربانی میدهد.
حمایــت از خانــوادۀ ســرباز مثــل گذشــته نیســت .حکومــت
نجیــب بهتــر از وضعیــت کنونــی بــود ،امتیازاتــی را در وقتــش در
نظــر گرفتــه بــود ،بمانــد اینکــه درجــه شهادتشــان کــه یــک
بحــث فقهــی اســت امــا در رابطــه بــه خدمــات دولــت در رابطــه
بــه ســربازان انجــام نــداد ،نــه تنهــا بلکــه ســطح عامــه مــردم
نیــز از ایــن وضعیــت (عــدم خدمتگــذاری دولــت بــه ســربازان)
ابــراز نارضایتــی میکننــد.
هــر روز در تلویزیونهــا میبینیــد کــه خانوادههــای قربانیــان
شــکایت دارنــد.
بــا اینکــه پــول فــراوان اســت ،امــا بــه کســی داده نمیشــود.
حکومــت نســبت بــه ســربازان بیمهــری و ناجوانمــردی
میکنــد .بایــد بیشــتر در زمینــۀ حمایــت از ســرباز ،افســر،
ضابــط ،جنــراالن ،فعــاالن نظامــی و امنیتــی و پولیــس ملــی
توجــه شــود کــه دولــت اگــر قــرار باشــد بــا مخالفــان خــود
مقابلــه کننــد ،طبیعتــا ایــن روند(حمایــت از ســربازان) تقویــت
شــود و در حقیقــت دولــت کــدام برنامــه خاصــی بــه ایــن تقویــت
نشــان نمیدهــد ،کارهایــیمثــل حقــوق تقاعــد ،چیزهایــی
اســت کــه در قوانیــن قبلــی هــم بــود ،بــه ناچــار هــم بایــد بدهد.

غالمحسین ناصری؛
عضو مجلس

جوانگراییدرنهادهایامنیتییکاشتباهبود

از حــق نگذریــم ،بــا اینکــه فشــار جنــگ بــر ســربازان بســیار
زیــاد بــوده و طالبــان تــاش کردنــد تــا ولســوالیها و شــهرهای
بــزرگ و مراکــز والیــات را تصــرف کننــد ،امــا نیروهــای دفاعــی و
ســربازان بــا تمــام مشــکالتی کــه داشــتند ،اســتقامت خوبــی از خــود
نشــان دادنــد و از تصــرف والیــات جلوگیــری کردنــد .معتقــد هســتم
کــه حتــی بــا خــروج تدریجــی نیروهــای خارجــی ،اگــر تجهیــزات
مــورد ضــرورت دفاعــی و جنگــی ســربازان فراهــم شــود ،اینهــا
بــه وجــه احســن از تمامیــت ارضــی دفــاع میکننــد .ســال گذشــته
کــه حــاال آخریــن روزهایــش باقیمانــده ،طالبــان فیصلــه و
تصمیمشــان ایــن بــود کــه حداقــل هفــت والیــت را ســقوط دهنــد
و اتفاقــا ســربازان بــه شــکل دفاعــی برخــورد کردنــد کــه نــه تنهــا
هیــچ یکــی از مــوارد اتفــاق نیفتــاد ،بــل ســربازان بــه طالبــان
شکســت واضــح و ســنگین را وارد کردنــد .بــه همیــن علــت اســت
کــه طالبــان در همیــن چنــد مــاه اخیــر ،بیشــتر بــه روشهایــی از
قبیــل انفجــار ماینهــای مقناطیســی و تکتیکهــای دیگــر روی
آوردنــد .ســکتورهای امنیتــی مشــکالتی دارنــد .بهدلیــل اینکــه در
دوران حکومــت وحــدت ملــی شــیوهیی اتفــاق افتــاد کــه آقــای غنــی
شــعار جوانگرایــی داد .البتــه بــا ایــن شــعار موافــق هســتم ،امــا ایــن
از خــود شــرایطی دارد کــه مســتلزم آمادگــی میباشــد .متاســفانه
ایــن شــرایط در کشــور آمــاده نبــود و بــه ایــن دلیــل بــوده کــه
نیروهــای جــوان در کدرهــای مختلــف نظامــی آمدنــد .فرامــوش
نکنیــم ،کاربــردیکــه بــه وجــود میآیــد ،دو بعــد دارد :یــک بعــد
آن همــان موضوعــات علمــی ،دانشــی و فراینــد دانــش اســت کــه در
ایــن زمینــه اســتفاده شــود و بعــد دوم در کنــار آن ،میتوانــد بــا
همــان مــاک و معیارهایــی کــه انجــام وظایــف مطابــق بــه
استندردهای بینالمللی است.

عبدالواحد طاقت؛
آگاه نظامی

عدم رسیدگی درست رسباز را ناامید میسازد

رسبــاز از نامــش معلــوم اســت کــه رس میبــازد .رسبــاز در
ســنگر داغ مبــارزه از کشــور خــود ،متامیــت ارضــی ،وجــب
وجــب خــاک ایــن کشــور ،از حاکمیــت و از مــردم خــود دفــاع
میکنــد؛ دفاعــی کــه بــه قیمــت جــان و رس رسبــاز متــام
میشــود .از ایــن باالتــر دیگــر افتخــاری نیســت ،رسبــازان
بهرتیــن رسمایــه خــود کــه زندگیشــان اســت ،بــه خاطــر
وطــن و مــردم خــود قربانــی میدهنــد و فــدا میکننــد .بنــاء
از نظــر مــن متــام رسبــازان چــه در جبهــه جنــگ هســتند،
چــه در تامیــن امنیــت تاسیســات مــروف هســتند و چــه
امنیــت ســفارتخانهها را کــه حیثیــت و آبــروی مملکــت
اســت ،مایــه افتخــار میباشــند .در رشایــط کنونــی ،بدبختانه
هــان انگیزهیــی کــه پیــش از ایــن در میــان رسبــازان وجــود
داشــت کــه وطنــی ،فکــری ،ایامنــی و وجدانــی بــود ،ایــن
انگیــزه تــا حــدودی در میــان آنهــا ضعیــف شــده اســت،
معــاش ،معیشــت زندگــی و پــول کمــی کــه بــه رسبــازان
پرداخــت میشــود ،آنــان را ناامیــد ســاخته اســت .کاش
دوبــاره دولــت و نظــام بــه حــدی برســد کــه بتوانــد متــام
احتیاجــات رسبــازان خــود را تامیــن کنــد ،رسبــاز بایــد بــا
انگیــزه وطنــی و ملــی بــه جبهــه جنــگ برونــد و مکلفیــت
خــود را ب ـهرس برســاند .رسبــازان فرزنــدان مــردم هســتند .از
اینکــه اگــر فاصلــۀ میــان مــردم و رسبــازان وجــود داشــته
باشــد ،مــن تعجــب میکنــم .چــرا بایــد فاصلــه وجــود داشــته
باشــد .رسبــاز فرزنــد مــردم اســت و از مــن جامعــه
برخاســتهاند .همــه بــرادر هــم هســتند ،در هرجایــیکــه
باشــند ،مــردم در چشــان آنهــا شــهامت و غیــرت فرزنــد
خــود را میبیننــد .ایــن رابطــه بایــد میــان مــردم و رسبــازان
احیــا شــود و ایجــاد کــردن چنیــن رابطهیــی مربــوط بــه
دولــت مــی شــود کــه چطــور میتوانــد یــک روحیــۀ پــدری و
فرزندی میان رسبازان و مردم ایجاد کند.

عبدالطیف نظری؛
استاد دانشگاه

رابطۀ مردم و رسباز مطلوب ،اما ایدهآل نیست

در رشایــط حــارض کــه افغانســتان بــا تهدیدهــای امنیتــی
مواجــه اســت ،وظیفــۀ یــک رسبــاز دفــاع از متامیــت ارضــی،
حاکمیــت ملــی و اســتقالل سیاســی کشــور اســت و دیگــر ایــن
کــه رسبــازان نبایــد در امــور سیاســی مداخلــه داشــته باشــند.
افغانســتان بــا توجــه بــه حساســیتهای مختلفــیکــه در ســطوح
داخلــی ،منطقهیــی و فرامنطقهیــی دارد ،هــر نــوع مداخلــه
نیروهــای نظامــی و امنیتــی کــه شــامل رسبــازان هــم میشــوند،
میتوانــد وضعیــت سیاســی را پیچیدهتــر بســازد و آغازگــر یــک
بحــران جدیــد شــود .بنابرایــن در کنــار دفــاع از متامیــت ارضــی،
مهمتریــن مســالهیی کــه رسبــازان بایــد توجــه کننــد ،عــدم
مداخلــه در وضیعــت سیاســی اســت .در مجمــوع گسســت بیــن
حاکمیــت و مــردم وجــود دارد ،بهدلیــل ناکارآمــدی کــه مــردم در
بخشهــای سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی مشــاهده میکننــد،
رونــد ناهنجــار کنونــی باعــث شــده کــه یــک بخشــی از مــردم در
مجمــوع بــه حاکمیــت اعتــاد خــود را از دســت بدهنــد و ایــن،
شــامل یــک نــگاه بــه نیروهــای امنیتــی هــم میشــود ،امــا نــگاه
مــردم در مجمــوع بــه نیروهــای امنیتــی مثبــت اســت .چــون
اینهــا بــا مشــکالت فــراوان و بــا حــق فــراوان از خــاک
افغانســتان و از امنیــت پاســداری میکننــد ،در حالیکــه
بهدلیــل فقــدان سیاســتگذاری کــه ســطوح کالنــی را
دربرمیگیــرد ،امنیــت روبــه خرابــی م ـیرود .در مجمــوع پیونــد
مــردم بــا رسبــازان یــک پیونــد خــوب و مطلــوب اســت ،امــا
ایــدهآل نیســت .حاکمیتــی کــه پشــتوانۀ مردمــی نداشــته باشــد،
منیتوانــد دوام کنــد .بنابرایــن افغانســتان از ایــن رونــد مســتثنا
نیســت و ایــن یــک قاعــدۀ کلــی در نظامهــای سیاســی جهــان
است.

