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عــنوانهای مـهم

غنی:مدیریتمتامبرنامهها
بایددیجیتلیشود
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فرهنگچگونگیمرصفآبخانگی

رفتـار مصرف آب ،بهخصوص مصرف آب خانگـی بهمثابه نگرش
زیسـتمحیطی باعـث شـده ه آب بهعنـوان مـادۀ حیاتبخـش
زندگـی بـا بحـران جـدی مواجـه شـود...

عملیاتی که شکست خورد

سالح سنگین در محلۀ مسکونی
سکینه حسینی؛ نمایندۀ شورای والیتی هرات در صحبت با روزنامه راه مدنیت میگوید که «عملیات دولت باعث از بین بردن آرامش
روحی و روانی در شهرک جبرییل شده است ».او همینطور اشاره میکند که چندین بار با مسووالن ادارۀ محلی هرات تماس گرفته
و از آنان خواستار پایان درگیری در منطقۀ مسکونی شده ،اما حکومت محلی هرات به تقاضای او پاسخی نداده است.
5

یادداشتیبرناتوردشت

اثرسلینجر

3
دیگـــر خـــوانـدنـــیهـا در این شـــامره

غني :که د افغان سولې بهیر ناکام يش
پاکستان ته یې تر ټولو ډېر زیان رسېږي
2

د رسو زرو موندلو لپاره د شګو
غلبېلوونکي ۱۴کسان وژل شوي
2

نخستوزیرارساییل:هرگزمنیگذاریمیکمشت
آیتاللهماراازصفحۀروزگارپاککند
8

ماههای خونین پیش از انتخابات در مکزیک؛
دهها سیاستمدار ترور شدند

4

8

کارگران بامیانی،
قربانی بیمسوولیتی حکومت
2

اختاللشخصیتیخودشیفتگی

اختالل شخصیت خودشیفته
()Narcissistic personality disorderنوعی
اختالل شخصیتی است که در آن افراد نسبت
به خود نظر متکربانه دارند .آنها همچنین به
شدت به تحسین و توجه دیگران احتیاج
دارند.
افـراد مبتلا بـه  NPDیـا خودشـیفتگی ممکن
اسـت وقتـی از آنهـا تعریـف و متجیـد یـا لطـف
ویژهیـی کـه شایسـته آن هسـتند ،نصیبشـان
نشـود ،ناراضـی و ناامیـد میشـوند .دیگـران
ممکـن اسـت آنهـا ...
7

رسمقاله

کریس الکساندر ،دیپلمات کانادایی :به جنگ نیابتی در افغانستان پایان دهید

پاکستان دهها هزار مبارز را که درجنگ نیابتیاش در خاک همسایهاش در افغانستان میجنگند ،مسلح کرده و از آنها حامیت میکند .هیچ کشور مستقلی هرگز نباید
با چنین وضعیتی روبهرو شود و نباید آن را بپذیرد که نقضکنندۀ اصول اساسی حقوق بیناملللی باشد.

غني :که د افغان سولې بهیر ناکام
يش پاکستان ته یې تر ټولو ډېر
زیانرسېږي

افغان ولسمرش محمد ارشف غني وايي ،که
افغانستان کې د سولې لپاره د خربو روان بهیر
ناکامه کېږي نو پاکستان ته به یې د بل هر هېواد
پرتله ډېر زیان رسېږي .نوموړي پنجشنبه د اېکو
سازمان رسمرشیزې ته په خپله وینا کې وویل،
پاکستان په افغانستان ته تلپاتې سولې راوستلو
کې مهم رول لوبولی يش .افغان ولسمرش وویل ،د
افغانستان د راتلونکي خوندي کولو لپاره باید
نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي .هغه زیاته
کړه چې اوس د یو سیايس جوړجاړي له الرې
افغانستان ته د سیايس ثبات راوستلو طالیي
فرصت دی.
خو ولسمرش غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې
افغانستان کې د اسايس قانون قانون براليس او د
یو منظم سیايس بدلون لپاره یو اړین رشط دا دی
چې د نړیوالې ټولنې په مرسته او تر څارنې الندې
دې هېواد کې راتلونکې ولسمرشیزې ټاکنې
تررسه يش .د اېکو سازمان همدې رسمرشیزې
ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم وینا
وکړه .نوموړي وویل ،افغانستان کې سوله د اېکو
سازمان هېوادونو او سیمه کې د ثبات او اقتصادي
پرمختګ لپاره اړینه ده.
عمران خان هیله وښوده چې د افغان سولې لپاره
روانې خربې به مثبته پایله ولري .یاده دې وي چې
عمران خان څه موده وړاندې کابل ته د خپل سفر
پر مهال هم ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د
افغان سولې بهیر د بریا لپاره پوره هڅې کوي.
ښاغلی غني دا څرګندونې په داسې مهال کوي
چې له تېرو دوو ورځو راهیسې افغانستان کې د
یو لنډمهايل حکومت د طرحې په اړه بحثونه یو
ځل بیا پیل شوي .معتربو رسچینو يب يب يس ته
منلې چې دا طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا د
بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زملي خلیلزاد
له افغان حکومتي چارواکو او سیايس مرشانو رسه
رشیکه کړې ده .خو افغان ولسمرش د اېکو سازمان
رسمرشیزې ته خپله وینا کې یو ځل بیا د ټاکنو له
الرې د راتلونکي ولسمرش د راتلو خربه وکړه.
ښاغيل غني له دې وړاندې هم څو ځله ویيل چې
یوازې یو ټاکل شوي ولسمرش ته به واک پرېږدي،
ځکه اسايس قانون د کوم بل ډول جوړجاړي یا
معاملې اجازه نه ورکوي .همدا نن پنجشنبه د
ولسمرش غني دویم مرستیال رسور دانش هم کابل
کې یوې غونډې ته وویل ،د لنډمهاله حکومت په
ګډون هېڅ طرحه باید د افغان دولت په غیاب کې
مطرح نه يش او په هره طرحه کې باید د نظام او د
افغانستان د اسايس قانون خوندیتوب مطرح وي.
***

د رسو زرو موندلو لپاره د شګو
غلبېلوونکي ۱۴کسان وژل شوي

بدخشان کې والیتي چارواکي وايي ،ځايي خلکو
د هغو  ۱۴کسانو مړي له شګو رایستيل چې د
رسوزرو موندلو لپاره د شګو وینځلو بهیر کې پرون
‹کب  ›۱۳تر شګو او خاورو الندې شوي وو .دغه
پېښه د بدخشان خواهان ولسوالۍ په حوض شاه
سیمه کې پرون مازدیګر رامنځته شوې.
په دې سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې ځینې
ځايي اوسېدونکې شګې غلبیلوي چې د رسو زرو
ټوټې پکې ومومي .سلګونه کسان د دې سیمې د
سیند غاړې شګې غلبیويل او په اوبو یې (وینځي)
چې شګه د زرو له ټوټو جال يش او بیا د زرو دغه
ټوټې پلوري.
د دې لپاره په وليس کچه د (زرو وینځلو) اصطالح
مروجه ده .تېره ورځ لومړي رس کې ویل کېدل چې
یاد کسان د واورو ښوېدو له کبله وژل شوي دي.
ځايي چارواکي وايي ،سیمه د وسله والو طالبانو
تر کنټرول الندې ده او د پېښو پر مهال د مرستې
رسولو افغان ادارې چارواکو په خربه د پېښې ځای
ته په بېړنیز ډول د مرستې رسول ګرانه چاره ده.
خواهان ولسوالۍ ته غځېدلې الرې سختې او
پېچلې دي.
په بدخشان کې له پېښو رسه د مبارزې ادارې مرش
فرید احمد نیکپور وايي ،اوس مهال یوازې د ځايي
مخورو له الرې د پېښې له قربانیانو رسه مرسته
شونې ده .د رسوزرو موندلو لپاره د شګو وینځلو
دغه ډول چاره له دې مخکې هم په راغستان او
کوهستان ولسوالیو کې د ځمکښویدنې المل
شوې ،چې مرګژوبله هم پکې اوښتې .په کوهستان
ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې د شګو وینځلو په
یوه ورته ځای کې د پاڼ نړېدو له کبله  ۳۱کسان
وژل شوي وو او  ۱۳نور ټپیان شوي وو .دوې اونې
مخکې د همدې خواهان ولسوالۍ په یوه ورته
پېښه کې ۴کسان ووژل شول .یو شمېر ځايي
اوسېدونکي د مناسبو کاري فرصتونو نشتوالی د
دې المل بويل چې د سیمې بیوزله اوسېدونکي په
غیر فني توګه د شګو وینځلو دې خطرناک کار ته
مخه کوي او له خونړیو پېښو رسه مخامخ کېږي.
بیبیسی.
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آملان :طالبان بدون فشارهای بیناملللی به صلح تن منیدهد
راه مدنیت :همزمان با تشدید خشونتها،
مقامهای ارشد آملانی از خروج غیرمسووالنه
نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده،
میگویند که جامعه جهانی از باید از خروج
شتابزده این نیروها از افغانستانجلوگیری کنند.
هایکو ماس؛ وزیر خارجه آملان روز پنجشنبه
(14حوت) در پارملان این کشور افزود که ماموریت
نظامیان خارجی در افغانستان باید مسووالنه پایان
یابد؛ اما خروج شتابزده این نیروها از این کشور
میتواند به نفع طالبان باشد .وزیر خارجه آملان،
روند مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان
را نخستین شانس واقعی برای تامین صلح در این
کشور میخواند و تاکید میورزد که نباید این فرصت
از دست داده شود.
وزیر خاجه آملان در حالی از وضعیت افغانستان و

خروج نیروهای خارجی ابراز نگرانی میکند که دولت
آملان هفته گذشته ،حضور نظامیان خود را تا 31
جنوری سال  2022متدید کرد .وزیر خارجه آملان
به قانونگذاران کشورش گفت که حضور نظامیان
بیناملللی در افغانستان ،یکی از مهمترین ابزار

فشار جامعه جهانی است .او همچنان در بخشی
از سخنان خود افزود :طالبان بدون فشار بیناملللی
به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ در
افغانستان تن نخواهند داد .وزیر خارجه آملان
هشدار داد که خروج شتابزده نیرو های خارجی از
افغانستان سبب خواهد شد تا طالبان به جای ادامه
مذاکرات ،بر ادامه جنگ رو بیاورند .اکنون پارملان
آملان در مورد متدید ماموریت نظامی این کشور
که در اخیر ماه جاری میالدی به پایان میرسد،
باید تصمیمگیری کند .احتامل میرود که پارملان
آملان نیز این تصمیم را تایید کند .آملان در حال
حارض حدود ۱۱۰۰نظامی در کشور ما دارد و پس
از ایاالت متحده ،دومین کشوری است که بیشرتین
شامر نیرو را در چوکات ماموریت حامیت قاطع ناتو در
افغانستان مستقر کرده است.

حکمتیار:کسانیکهختمبحرانرامیخواهند،ترورمیشوند

راه مدنیـت :اعضـا و طـرفداران حـزب
اسلامی بـه رهربی گلبدیـن حکمتیـار روز جمعه
(15حـوت) در شـهر کابـل دسـت بـه تظاهـرات
زدنـد .تطبیـق توافقنامـه صلـح حکومـت با حزب
اسلامی و رهایـی زندانیـان آنهـا از دالیـل عمدۀ
این تظاهرات گفته شده است.
معرتضـان در حالیکـه شـعار صلـح ،اصلاح
نظـام ،توقف ترورهـای هدفمنـد و تامین عدالت
اجتامعـی را رس میدادنـد ،اعلام کردنـد کـه
یـک حلقـه سـکوالر و بیدیـن در حکومـت بـه
ترورهـای هدفمنـد علما و شـخصیتهای
ملـی دسـت دارنـد .تظاهرکننـدگان ضمـن
عملیسـازی توافقنامـه صلـح دولـت بـا حـزب
اسلامی ،همچنـان گفتنـد :تـا زمانیکـه بـه

خواستهایشـان از سـوی حکومت پاسـخ مثبت
داده نشـود ،بـه اعرتاضاتشـان در کابـل و شمار
دیگـری از شـهرهای بـزرگ ادامـه خواهنـد داد.
از سـوی هـم ،گلبدیـن حکمتیـار رهبر حـزب
اسلامی در صحبتهـای خـود ،حکومـت
افغانسـتان را «غـدار» خوانده و افـزود که حکومت
از ورود کاروان هـواداران حـزب اسلامی از والیات
بـه کابـل جلوگیـری کـرده اسـت.
بـه گفتـۀ حکمتیـار ،تظاهـرات روز جمعـه ،آغـاز
سلسـله تظاهراتهـای بـزرگ هـواداران حـزب
اسلامی اسـت کـه در روزهای آینده در شـهرهای
بـزرگ کشـور از جملـه کابـل راهانـدازی خواهـد
شـد .گلبدین حکمتیار بهگونـۀ رصیح از حکومت
خواسـت کـه ترورهـای هدفمنـد باید بـدون قید
و رشط بـرای همیشـه متوقف گـردد و او نیز ادامه
داد کـه واضـح اسـت در ترورهـای هدفمنـد
مخالفان سیاسـتها و معرتضـان حکومت ،علام،
صلحخواهـان و کسـانیکه ختم بحـران موجود را
میخواهنـد ،هـدف قـرار میگیرنـد.
او بـا بیـان اینکـه ،در ترورهـای هدفمنـد
کمونسـتان و سـکوالران هـدف قـرار منیگیرنـد،
گفت«:معلـوم اسـت کـه پشـت ایـن ترورهـای
هدفمنـد کیها دسـت دارنـد و نیز هشـدار داد:

در صورتیکه روند این گونه ترورها متوقف نشـود،
حکومـت بـا عواقب بدی مواجه خواهد شـد .رهرب
حـزب اسلامی بهنحـوی ،رهبران حکومـت را در
عـدم تامیـن صلـح متهـم کـرد و از رهبران نظـام
سیاسـی خواسـت کـه دسـت از مخالفـت با صلح
بردارنـد .حکمتیـار در صحبتهایـش همچنان از
حکومـت خواسـت کـه آمادگـی بـرای یـک جنـگ
تـازه را متوقـف منایـد.
گلبدیـن حکمتیـار همچنـان از ایـاالت متحـده
و گـروه طالبـان نیـز خواسـت کـه بـه توافقنامـه
دوحـه متعهـد باقـی مباننـد؛ نیروهـای خارجـی،
افغانسـتان را تـرک و یـک حکومت جدیـد در این
کشـور بهمیـان آیـد.
در همین حال ،ارگ ریاسـتجمهوری در واکنش
بـه تظاهـرات اعضـای حـزب اسلامی در کابـل،
گفتـه کـه آوردن سلاح در کابـل و مسلحسـازی
افـراد ،خواسـته کشـورهای همسـایه اسـت.
دواخـان مینهپـال معـاون سـخنگوی
ریاسـتجمهوری عصر جمعـه (15حـوت) در
توییتـی نوشـته کـه حکومـت بـه عنـوان یـک
سیسـتم قانـون ،متامـی نیازهـا را از نظـر قانـون
برطـرف میکنـد و هـر تصمیمی بر اسـاس منافع
ملـی گرفتـه میشـود.

جایزه زنان شجاع امریکا به 7زنجانباخته افغان تعلق میگیرد
راه مدنیـت :گزارشهـا میرسـاند کـه قـرار
اسـت وزارت خارجـه امریـکا ،جایـزه افتخـاری
زنان شـجاع را به  7زن از افغانسـتان اهدا کند؛
زنانیکـه در جریـان سـال  2020میلادی در
جریـان فعالیتهـای بـرای مـردم از سـوی
گروههای مسلح تروریستی جان باختهاند.
بر اسـاس ایـن گزارشها ،فاطمـه خلیل کارمند
پیشـین کمیسیون مسـتقل حقوق برش ،جرنال
رشمیلا فـروغ رییـس پیشـین بخـش جنـدر

ریاسـت امنیـت ملـی ،مریـم نـورزاد ،فاطمـه
رجبـی افسر پیشـین پولیـس در والیـت غزنـی،
فرشـته افسر پیشـین اداره امـور زندانهـا،
ماللـه میونـد گرداننـده پیشـین رادیـو تلویزیون
انعـکاس در ننگرهار و فرشـته کوهسـتانی فعال
پیشـین حقـوق زن از جملـه زنانـی هسـتند کـه
جایـزه زنان شـجاع امریکا به آنهـا تعلق خواهد
گرفـت .در جریـان ترورهـای هدفمنـد ،زنـان
افغـان کـه اکثر آنها فعـاالن حقـوق زن بودند،

در جریـان سـال  2020میلادی تـرور شـدند.
در همیـن حـال14 ،زن دیگـر نیز از کشـورهای
بلاروس ،میامنـار ،کامـرون ،چیـن ،کوملبیـا،
کانگـو ،گواتیماال ،ایـران ،نیپـال ،سـومالیا،
اسـپانیا ،رسیالنـکا ،ترکیـه و وینزویلا جایـزه
جهانـی زنـان شـجاع را دریافـت خواهنـد کـرد.
وزارت خارجـه امریـکا اعلام کـرده کـه بهدلیـل
شـیوع ویروس کرونا ،مراسـم اهـدای این جایزه
بـه گونـۀ مجـازی برگـزار خواهـد شـد.

غنی:مدیریتمتامبرنامههابایددیجیتلیشود
راه مدنیـت :رییسجمهـور غنـی ،آگاهـی
عامـه را در امر دیجیتلسـازی یک مهم دانسـته و
تاکیـد کـرد کـه مدیریـت متـام برنامههـا بایـد
دیجیتلـی شـود تـا از رسمایهگذاریهـای موجـود
استفادۀ موثر صورت گیرد.
رییسجمهـور غنـی شـام پنجشـنبه (۱۴حـوت)
در مراسـم اختتامیـۀ نخسـتین کنفرانـس
دیجیتلسـازی گفـت« :مدیریـت متـام برنامههـا
بایـد دیجیتلی شـود و هامهنگی صـورت گیرد که
از رسمایهگـذاری موجـود ،چگونـه بـه گونـۀ موثـر
اسـتفاده کنیـم».
آقـای غنـی در بخشـی از سـخنانش همچنـان
بـر امنیـت معلومـات ،وصـل مسـاجد در سیسـتم
دیجیتلـی ،ایجـاد پارکهای آیتی ،ایکوسیسـتم
دیجیتلـی ،مدیریـت منابـع ،دسرتسـی همگانـی
به معلومات ،اشـتغالزایی و گسترش شـبکههای
دیجیتلـی در کشـور تاکیـد کـرد.
رییسجمهـور بـا بیـان اینکـه بایـد پالیسـی
دیجیتلسـازی ایجـاد شـود ،گفـت کـه نخسـت
باید پالیسـی و بعد از آن استراتیژی وجود داشته

باشـد و متامـی پالیسـیها بـه یـک
پالیسـی واضـح دیجیتلسـازی
مبـدل گـردد.
مراسـم اختتامیـه ایـن کنفرانـس بـه
ابتـکار واحـد تسـهیل رسمایهگذاری
ادارۀ امـور ریاسـتجمهوری در
قصر سلامخانۀ ارگ برگـزار شـد
و مسـووالن ایـن اداره افزودنـد
کـه ایـن کنفرانـس بـه تاسـی از
دیـدگاه رییسجمهـور در راسـتای
سـوق دادن افغانسـتان بـه سـوی
دیجیتلیشـدن برگـزار شـد.
عطاءاللـه نصیـب ،رییـس واحـد
تسـهیل رسمایهگـذاری همچنیـن
گفـت ،ایـن کنفرانـس منونـۀ
ملموسـی از تالشهـای دولـت در خصـوص
گسترش دیجیتلسـازی و اتصـاالت میباشـد.
او ترصیـح منود کـه ایجاد ایکوسیسـتم تکنالوژی
دیجیتلی و اسـتفادۀ موثر از این سیسـتم از جمله
اهـداف مهـم بـوده و بـرای دسـتیابی آن به تهیه

خـط مـش خـاص و امکانات نیاز اسـت.
رییسجمهـور غنـی در حالـی از دیجیتلسـازی
در افغانسـتان خبر میدهـد کـه یکـی از
پیشزمینههـای آن ،وجـود بـرق دایـم اسـت کـه
در پایتخـت مرکـز همـه مراودههـا ،معاملات و
تجارتهـا ،مـردم حتـا روزانـه 10سـاعت بـرق
ندارنـد.

کارگران بامیانی،
قربانی بیمسوولیتی حکومت
حادثــۀ دردنــاک کشــتن بیرحمانــۀ
هشــت کارگــر معــدن گــچ در ننگرهــار ،از
پدیدههــای نــادر و اندکــی نیســت کــه در ایــن
ســرزمین ،ســابقه نداشــته باشــد .رخدادهــای
خونیــن مشــابه بــا ایــن قضیــ ه پیــش از ایــن
نیــز رخ داده و درندهخویــی عامــان آن را در
نقــاط مختلــف کشــور بــه نمایــش گذاشــته
است.
ایــن حادثــه امــا زمانــی بازتــاب گســترده یافتــه
و واکنشهــای اقشــار مختلــف از طیفهــای
متفــاوت اجتماعــی را در پــی داشــت کــه
نوعیــت رخــداد بــا درندهخویــی تمــام صــورت
گرفتــه و قربانیــان آن نیــز وابســتگی اتنیکــی
خاصــی را داشــتند.
وقتــی کارگرانــی از یکتبــار خــاص از مرکــز
کشــور بلنــد شــده و یــک نقطــۀ دور شــرقی
کشــور را بــه هــدف امــرار معــاش عزتمندانــه
انتخــاب میکننــد ،اطمینــان بــه ایــن مســأله
دارنــد کــه در زیــر پرچــم یــک نظــام قانونــی
زندگــی نمــوده و فضــای اجتماعــی نیــز
ظرفیــت الزم تعامــات اجتماعــی و اقتصــادی
را پیــدا نمــوده اســت؛ زیــرا یگانــه راه گســترش
زمینههــای همزیســتی مســالمتآمیز ،ایجــاد
فضــای بُردبارانــه بــرای کســب و کار در راســتای
رســیدن بــه منافــع مشــترک اســت؛ امریکــه
هــزاران انســان از تبارهــای گوناگــون در سراســر
دنیــا و گوشــههای مختلــف را واداشــته تــا بــا
یکدیگــر داد و س ـتُد داشــته باشــند .بــه لحــاظ
حقــوق بشــری نیــز هــر انســان حــق گشــت و
گــذار آزادانــه را داشــته و بــرای امــرار معیشــت
در هرجــا کــه بخواهــد ســاکن شــود.
بــه همیــن دلیــل ،کســانیکه ایــن فاجعــه را
خلــق نمــوده و بــه ریختــن خــون کارگــران
بیگنــاه و بیپنــاه بامیانــی در ننگرهــار دســت
یازیدهانــد ،هدفــی جــز فروپاشــی وحــدت ملــی
و نابــود کــردن بُردبــاری اجتماعــی در فضــای
شــکننده کنونــی نداشــته اســت.
آنــان بــا ایــن عمــل غیرانسانیشــان،
خواســتهاند تــا افــکار عمومــی را دچــار
پریشــانی نمــوده و شــرایط موجــود را ملتهبتــر
از پیــش ســازند؛ چراکــه بــا خلــق چنیــن
رخدادهــای خونیــن کــه مثــل همیشــه عوامــل
آن ناشــناخته میمانــد ،فضــای سیاســی-
اجتماعــی بیشتــر از پیــش بــا اتهامزنیهــا
و فرافگنیهــای اختالفافگنانــه همــراه
گردیــده و بســتر بیاعتمــادی را در مقیــاس
گســتردهتری افزایــش خواهــد داد.
در هرحالــت ،وظیفــۀ حکومــت و نهادهــای
تحــت تصــدی آن در حــوزه و والیــت محــل
حادثــه اســت کــه بــا بررســی دقیــق ،جــدی
و همهجانبــه قضیــه ،مشــخص ســازد کــه
چــه دســتهایی در پشــت پــردۀ ایــن حادثــه
قــرار داشــته و ســرنخ ایــن حــوادث شــوم
در کجــا قــرار دارد ،امــا تــا اینجــای قضیــه،
حکومــت مثــل همیشــه تنهــا بــه صــدور
اعالمیــه محکومیتآمیــز اکتفــا نمــوده اســت؛
اقدامیکــه هیــچ جایــی را پُــر نکــرده ،نــه
فایدهیــی بــه حــال قربانیــان دارد و نــه هــم
تأثیــر در بهبــود وضعیــت آینــده.
اگــر حکومــت ،نهادهــای امنیتــی و اســتخباراتی
نتوانــد بــه ســرنخ ایــن رخــداد دســت پیــدا
نمــوده و عامــان آن را بــه مجــازات الزم
نرســاند ،هــراس از وقــوع مــوارد مشــابه ،دســت
و پــای مــردم را بســته و بحــران بیاعتمــادی،
ناامنــی و نابُردبــاری ،زندگــی مــردم را در پرتــگاه
خطرناکــی قــرار خواهــد داد.
امــا متأســفانه امیــدواری بــه اینکــه حکومــت
مــا بتوانــد بــه نتایــج قابــل قبولــی از تحقیقــات
احتمالــی دســت پیــدا نمایــد ،بســی بعیــد
از تصــور اســت؛ زیــرا نــه ارادهیــی بــرای
چنیــن اقدامــی وجــود دارد و نــه هــم عوامــل
دســتاندرکار بــا دلســوزی تمــام و تعهــد
الزم در جســتجوی عامــان ایــن فاجعــه بــر
میآینــد .ایــن همــان چیــزی اســت کــه در
گذشــته نیــز بــه اثبــات رســیده و باعــث شــکاف
بیــش از حــد میــان مــردم و دولــت گردیــده
اســت.
در واقــع ،عملکــرد حکومــت در برابــر
حادثههــای امنیتــی نهتنهــا اعتمــادآور و
ســازنده نبــوده ،کــه در بســیاری مــوارد ،مخــرب
و شــکننده تمــام شــده اســت .بهعنــوان مثــال،
بســیج نیروهــای امنیتــی در برابــر یــک حرکــت
در بهســود میــدان وردک ،تیرانــدازی آزاد در
یــک محــل مســکونی در جبرییــل هــرات و ...از
یکســو و توقــف کامــل در برابــر بســیاری از
زورمنــدان دیگــر یــا ناکامــی در تحقیــق قضیــه
ننگرهــار و مشــابه آن ،شــبهههای دورنگــی در
سیاســت حکومــت را بیشتــر از پیــش دامــن
میزنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه براســاس حکــم صریــح
قانــون ،دولــت مســوول امنیــت جــان ،مــال و
حیثیــت یکایــک شــهروندان کشــور اســت و
بایــد در برابــر ایــن گونــه قضایــا بــا ندانـمکاری
ک زدن بــه چشــم مــردم واکنــش نشــان
و خــا 
ندهــد؛ زیــرا اعالمیههــای ســمبولیک و
حرکتهــای نمایشــی ،معنایــی ُجــز اشــک
تمســاح نداشــته و هــدف آن فریــب افــکار
عمومــی اســت.
از ســوی دیگــر دولــت افغانســتان نیــز رویکــرد
قاطعــی در زمینــۀ صلــح نداشــته اســت .بــه
نظــر میرســد کــه فعالیتهــای انجــام شــده
در زمینــۀ صلــح بــه خصــوص پــس از توافــق
صلــح دوحــه و شــروع گفتگوهــای میــان طــرف
طالبــان و هیــات جمهــوری اســامی افغانســتان
چنــدان چشــمگیر نبــوده اســت.
ضعــف دولــت در ایــن زمینــه و ســردرگمی
پروســۀ صلــح در میــان بازیهــای سیاســی،
بــاور مــردم را نســبت بــه عملکــرد دولــت
ضعیــف ســاخته اســت.

فوزیه کوفی ،عضو ارشد هیات دولت

همراه با دیگر همکارانم ،جلسۀ پرباری با خلیلزاد سفیر امریکا در امور صلح افغانستان در مورد چشمانداز صلح و مسیر آینده داشتیم .بار
دیگر بر نقش مهمی که زنان و نسل جدید میتوانند از طریق روند و توافق نامه صلح ایفا کنند ،تأکید گردید!
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عملیاتی که شکست خورد

سالح سنگین در محلۀ مسکونی
محمد صدر

سـاعت سـه پـس از چاشـت روز چهارشـنبه،
سـیزدهم حـوت ،نیروهـای امنیتـی ،برای دسـتگیری
حبیباللـه غوریانـی ،یکـی از متنفـذان هـرات ،وارد
شـهرک جربییل ،ناحیۀ سـیزدهم شـهر هرات شدند،
امـا حبیباللـه غوریانـی از تسـلیم خـود بـه نیروهـای
امنیتـی خـودداری کرده و افراد مسـلح وابسـته به او،
مانـع ورود نیروهـای امنیتـی بـه خانـۀ آقـای غوریانی
شـدند.
بـه همیـن جهت عملیـات دسـتگیری آقـای غوریانی
تـا سـاعت یـک شـب ادامـه داشـت و در نتیجـه۲۳ ،
تـن از افـراد مسـلح وابسـته بـه حبیباللـه غوریانـی
توسـط نیروهـای امنیتـی دسـتیگر شـدند و غوریانـی
توانسـت متـواری شـود.
در ایـن عملیـات سـی و شـش نفـر زخمی شـدند که
تنهـا پنـج تـن آنان نظامـی هسـتند و دیگـر زخمیان،
افـراد ملکـی .یـک زن و دو کـودک نیز شـامل لیسـت
زخمیشـدگان هسـتند .یـک تـن از زخمیشـدگان
ملکـی نیـز پـس از یـک روز ،جـان خـود را از دسـت
داد.
سـوال اصلـی امـا ایـن اسـت کـه چـرا بیشترین آمـار
زخمیشـدگان مربـوط بـه غیـر نظامیـان اسـت؟ چـه
کسـی مسـوول زخمـی شـدن افـراد ملکی اسـت؟ آیا
عملیـات دولت در یک منطقۀ مسـکونی دارای توجیه
اسـت؟ چـرا بـرای بازداشـت حبیباللـه غوریانـی
اقـدام شـد؟ و البتـه ایـن سـوال کـه حبیباللـه
غوریانـی کیسـت؟
حبیبالله غوریانی کیست؟
حبیباللـه غوریانـی فرزنـد محمدعلی ،از باشـندگان
اصلـی قریـۀ کشـمیران ،یکـی از قریههـای
هزارهنشـین ولسـوالی غوریـان والیـت هـرات اسـت.
شـهرت او بـه غوریانـی هـم بـه جهـت انتسـابش بـه
ولسـوالی غوریان اسـت .آقـای غوریانی از چندسـال
بدینسـو در شـهرک جربییل ،ناحیۀ سـیزدهم شـهر
هـرات سـکونت دارد.
حبیباللـه غوریانـی در سـال  ۱۳۹۷بـه منایندگـی
از مـردم هـرات در پارملـان کاندیـدا شـده بـود ،امـا
بنابر آنچه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی ادعا کرد،
بـه دلیـل دسـت داشتن در قاچـاق مـواد مخـدر از
لیسـت نهایـی نامـزدان انتخابـات پارملانـی حـذف
شـد .گرچند بعد از حذف نام او از سـوی کمیسـیون
شـکایات انتخاباتـی ،آقـای غوریانـی حـذف نـام
خـودش را سیاسـی دانسـته و اتهـام دسـت داشتن
در قاچـاق مـواد مخـدر را رد کـرد.
چـرا عملیات دسـتگیری؟ حکومـت محلی هرات
چـه میگوید؟
پولیس هرات در خربنامۀ گفته اسـت که «حبیبالله
غوریانـی ،یـک فـرد مسـلح غیـر قانونـی اسـت کـه از
مدتـی بدیـن سـو ،همـراه حـدودا ً 30مسـلح تحـت
امـر خویـش کـه مجهـز بـه سلاحهای مختلفالنـوع
ثقیلـه و خفیفـه میباشـند ،دسـت بـه قاچـاق ،خرید
و فـروش مـواد مخـدر ،زورگویـی ،زورگیـری ،غصـب،
آزارواذیـت و گروگانگیـری زده و اهالـی منطقـه را
مـورد لتوکـوب قـرار داده و بعضـی اوقـات محکمـه
صحرایـی مینامیـد».
همینطـور در خربنامـۀ پولیـس هـرات آمده کـه آقای
غوریانـی چندیـن مرتبـه منسـوبان پولیـس حـوزۀ
نهـم و دوازدهـم هـرات و نیـز منسـوبان امنیـت ملـی
را مـورد لتوکـوب قـرار داده و در مـواردی آنـان را در
زنـدان شـخصی خـود برای چند سـاعت حبـس کرده
اسـت .در خربنامـۀ پولیـس هـرات ذکر شـده که آقای
حبیباللـه غوریانـی ،از جملـه کسـانی اسـت کـه در
طـرح میثـاق امنیتـی هـرات تحـت پیگـرد قـرار دارد.
پولیـس هـرات ادعـا میکنـد کـه افـراد وابسـته بـه
آقـای غوریانـی ،در شـام سهشـنبه ،دوازدهـم حـوت،
بـه دو فـرد ملکی فیر کـرده بودند کـه در نتیجه باعث
کشتهشـدن یکـی از آنهـا میشـود.

بنابـر ادعـای پولیـس هـرات بعـد از ایـن اقـدام ،آقای
غوریانـی و افراد وابسـته بـه او در روز چهارشـنبه ،وارد
یـک کافیشـاپ در منطقـۀ جربییـل شـده و اقـدام به
لتوکـوب صاحـب کافیشـاپ کردهانـد .بعـد از ایـن
واقعـه ،بنابـر ادعـای پولیـس هـرات مـردم منطقـه در
پاسـگاه امنیتـی حـوزۀ دوازدهـم شـهر جمـع شـده و
خواهـان تنفیـذ قانـون شـدهاند که پس از درخواسـت
آمـر حـوزه ،نیروهـای امنیتـی بـرای دسـتگیری
حبیباللـه غوریانـی وارد منطقـه شـدند.
همینطـور سـید وحیـد قتالـی ،والـی هـرات در
صحبـت با رسـانهها میگویـد که آقـای غوریانی متهم
بـه قاچـاق مـواد مخـدر ،حمـل سلاح غیرمسـووالنه و
تخریـب نظـم عمومـی بـوده اسـت.
قتالـی تاکیـد میکنـد کـه شـکایتهای متعـددی از
حبیباللـه غوریانـی وجـود داشـته و دسـت داشتن
افـراد او در قتـل یکـی از شـهروندان هـرات ،باعـث آن
شـده کـه دسـتور دسـتگیری او را صـادر کنـد.
حبیبالله غوریانی چه میگوید؟
حبیباللـه غوریانـی در مـورد علـت دسـتگیری
خـود دو موضـع متفـاوت در دو زمـان مختلـف نشـان
داده اسـت .در کلیپـی صوتـی کـه از آقـای غوریانـی
در خلال عملیـات دسـتگیری او نشر شـده ،آقـای
غوریانـی در پاسـخ بـه خربنـگاری کـه از او علـت
عملیـات را میپرسـد ،اظهـار بیاطالعـی میکنـد و
مدعـی میشـود کـه خـودش هـم منیدانـد کـه چـرا
دولـت میخواهـد او را دسـتگیر کنـد.
امـا در ویدیـوی دیگری که روز پنجشـنبه از حبیبالله
غوریانـی نشر شـده ،وی در حالـی کـه پـای چـپ و
سـمت راسـت گـردن او زخمـی اسـت و روی بستر
خوابیـده ،مدعـی میشـود کـه او بـرای مبـارزه بـا
آنچـه آن را (فسـاد و فحشـا و رشابخـوری) میدانـد

وارد کافیشـاپ شـده اسـت .او در ایـن ویدیـو ادعـا
میکنـد کـه در ایـن کافیشـاپ ،رشابخـوری و
فسـاد وجـود داشـته و او بهخاطـر شـکایت مـردم از
کافیشـاپ و حامیت از مردم ،وارد عمل شـده اسـت.
همینطـور آقـای غوریانـی در پاسـخ بـه روزنامـه راه
مدنیـت مبنـی بـر فیـر بـه دو شـهروند از سـوی افـراد
وابسـته بـه او میگویـد ،کـه آن دو نفر رشاب نوشـیده
بودنـد و در حـال مسـتی درایـوری میکردنـد .آقـای
غوریانـی میگویـد کـه درایوری در هنگام مسـتی این
دو نفـر باعـث شـده بـود کـه بـا یـک پایۀ بـرق تصادف
کننـد و احتمال آنکـه بـه دیگران هم آسـیب برسـانند
زیـاد بوده اسـت .برعلاوه رسعت درایوری باعث شـده
کـه افـراد وابسـته بـه غوریانـی ،بـه گمان اینکـه آنـان
دزد هسـتند بـه آنهـا شـلیک کنند.
آیـا آقـای غوریانـی صالحیـت اسـتفاده از قـوۀ

قهریـه را دارد؟
محمدکریـم نعیمـی ،حقـوقدان و اسـتاد دانشـگاه بـر ایـن
بـاور اسـت کـه هیچ فردی به جـز دولت ،صالحیت اسـتفاده
از قـوۀ قهریـه و سلاح را ندارد.
آقـای نعیمـی میگویـد در قانـون اساسـی حـق اسـتفاده از
زور تنهـا بـه دولـت منحصر شـده و دیگـر هیـچ فـرد/ارگان
یـا نهـادی حـق اسـتفاده از زور را نـدارد .آقـای نعیمـی ایـن
رفتـار حبیباللـه غوریانـی را در تضـاد بـا قانـون میدانـد و
آن را بـه محکمهیـی صحرایـی تشـبیه میکنـد.
در ده ساعت عملیات ،چه اتفاقی افتاد؟
عملیـات دسـتگیری حبیبالله غوریانی ،از سـاعت سـه بعد
از ظهـر تـا یـک شـب ،بـه مـدت ده سـاعت طول کشـید .در
ابتـدای حملـه بـه خانۀ آقـای غوریانـی ،متنفـذان و علام در
مسـجد جامـع شـهرک جربییـل جمـع شـده و در بلندگـوی
مسـجد از دولـت و نیروهای غوریانی ،خواسـتار پایان جنگ
و درگیری شـدند.
محمـد مطهـری ،رییس شـورای علامی شـهرک جربییل در
همان سـاعات اولیـه از طریـق بلندگـوی مسـجد از دولت و
نیروهـای نظامـی میخواهـد تـا آتشبـس کننـد ،تـا اینکـه
مسـاله از سـوی بـزرگان و علما حـل شـود ،امـا بنابـر روایت
شـاهدان محـل ،بعـد از ایـن اعلام از بلندگـوی مسـجد،
شـدت حملات دولـت چنـد برابر شـده اسـت.
بـرای ده سـاعت متوالـی صـدای فیر با سلاحهای سـنگین
و سـبک ،شـهرک جربییـل را به فضایی پـر از ترس و التهاب
تبدیـل میکنـد .در این میان  ۳۱فـرد غیرنظامی نیز زخمی
میشـوند .پـس از ده سـاعت عملیـات نیروهـای دولتی وارد
خانـۀ غوریانـی میشـوند .نیروهـای امنیتی 23نفـر از افراد
وابسـته بـه غوریانـی را گرفتـار میکننـد ،امـا غوریانـی از
محـل متـواری میشـود .مقامـات حکومـت محلـی هـرات
مدعیانـد کـه در ایـن عملیـات ،زنـدان شـخصی آقـای
غوریانـی هم تسـخیر شـده اسـت.

سالح سنگین در محلۀ مسکونی
یکـی از مـواردی کـه باعـث واکنـش بسـیاری از شـهروندان
هـرات ،فعاالن مدنی ،منایندگان شـورای والیتی و سـاکنان
جربییـل شـده ،نوعیـت حملات در محلهیی مسـکونی بوده
است.
شـاهدان عینـی روایـت میکننـد کـه نیروهـای امنیتـی
مجهـز بـه تانـک هامـوی ،موتـر زره ،دشـکه ،پیـکا ،راکـت
و دیگـر سلاحهای سـبک و سـنگین بودهانـد ،بـه روایـت
شـاهدان عینـی نوعیـت سلاحهای اسـتفاده شـده در ایـن
عملیـات بـا محیـط مسـکونی منطقـه ناسـازگار بوده اسـت.
مجتبـی باقـری یکـی از شـاهدان عینـی بـه روزنامـه راه
مدنیـت میگویـد کـه در ایـن عملیـات ،نزدیک بـه ده تانک
هامـوی و بیسـت رنجـر از نیروهـای امنیتی حضور داشـتند.
همینطـور بـه روایت این شـاهد عینی ،نیروهـای امنیتی از
سلاحهای سـبک و سـنگین اسـتفاده میکردنـد و چندیـن

راکـت بـه سـمت خانـه غوریانـی شـلیک کـرده بودند.
شـدت حملات و اسـتفاده از راکـت و دیگـر سلاحهای
سـنگین ،باعـث واکنـش بسـیاری از شـهروندان و اعضـای
شـورای والیتـی هـرات شـده اسـت.
سـکینه حسـینی؛ منایندۀ شـورای والیتی هرات در صحبت با
روزنامـه راه مدنیـت میگویـد که «عملیات دولـت باعث از بین
بردن آرامش روحی و روانی در شـهرک جربییل شـده اسـت».
او همینطـور اشـاره میکنـد کـه چندین بار با مسـووالن ادارۀ
محلـی هـرات متاس گرفتـه و از آنان خواسـتار پایـان درگیری
در منطقـۀ مسـکونی شـده ،امـا حکومـت محلـی هـرات بـه
تقاضای او پاسـخی نداده اسـت.
چه کسی به افراد ملکی شلیک کرده است؟
در عملیـات شـام چهارشـنبه31 ،غیرنظامـی زخمی شـدهاند.
زخمـی شـدن غیرنظامیـان از آن جهت بوده کـه این عملیات،
در منطقهیـی مسـکونی و آن هـم در سـاعات پـر رفـت و آمـد
روز انجـام شـده اسـت .مسـالۀ کـه در ایـن میـان مهم اسـت و
قابـل پیگیـری ،ایـن اسـت کـه چه کسـی بـاالی افـراد ملکی
فیـر کرده اسـت؟
آقـای غوریانـی در صحبـت بـا روزنامـه راه مدنیـت مدعـی
میشـود کـه نیروهـای امنیتـی مسـتقیم بـر روی افـراد ملکـی
فیـر کردهانـد .همینطـور آقـای غوریانـی میگوید کـه «چهار
اطـراف خانـۀ او محـارصه شـده بـوده ،سـاختامن رو بـه روی
خانـۀ آقـای غوریانی و هـر دو طرف جادۀ (توحیـد  )۶که خانۀ
آقـای غوریانـی در آن واقـع اسـت ،توسـط نیروهـای دولتـی
گرفتـه شـده بـوده ،لذا نیروهـای او توانایی فیر بـه افراد ملکی
را نداشـتهاند».
امـا سـید وحیـد قتالـی ،والـی هـرات در ویدیویـی کـه در این
بـاره نشر کـرده اسـت ،ضمـن قبـول رسـیدن تلفـات بـه افراد
ملکـی و ابـراز تاسـف ،مدعـی میشـود کـه افـراد وابسـته بـه
آقـای غوریانـی بـه سـمت غیرنظامیـان شـلیک کردهانـد.
همینطـور پولیـس هـرات هـم تاکیـد میکند که افـراد ملکی
همـه در پشـت جبهـۀ نیروهـای دولتـی زخمی شـدهاند و این
نشـان میدهـد که توسـط نیروهـای غوریانی زخم برداشـتند.
پولیـس هـرات مدعـی اسـت که «متـام افـراد ملکی در پشـت
رس نیروهـای امنیتـی زخمی شـدند ،نیروهـای امنیتی چگونه
میتواننـد بـه پشـت جبهـۀ خود فیـر کنند؟»
شـاهدان عینـی امـا دولـت را مقصر میداننـد .محمـد باقـر
حسـینی از شـاهدان عینـی این حادثه ،بـه روزنامه راه مدنیت
میگویـد کـه نیروهـای پولیس مسـتقیامً افراد ملکـی را هدف
قـرار میدادند.
آقـای حسـینی میگویـد هـر آن کـس کـه از نزدیـک جادهیی
کـه خانـۀ آقـای غوریانـی در آن واقـع اسـت ،عبـور میکـرد،
طعمـۀ فیـر نیروهـای امنیتـی میشـد.
تـا کنـون امـا بـه صـورت قطـع ثابـت نشـده کـه عامـل زخمی
شـدن غیرنظامیـان کـدام جنـاح بـوده اسـت.
عملیاتی که شکست خورد
نیروهـای امنیتـی پـس از ده سـاعت عملیـات ،نتوانسـتند
حبیباللـه غوریانـی را دسـتگیر کننـد ،گرچنـد ایـن نیروهـا
توانسـتند ۲۳نفـر از افـراد وابسـته بـه غوریانـی را دسـتگیر
کننـد ،امـا در دسـتگیری شـخص غوریانـی شکسـت خوردند.
برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه دولـت ،نهتنهـا در
دسـتگیری غوریانـی؛ بـل از چنـد جهـت دیگـر هـم شکسـت
خـورده اسـت.
سـید محمـد افضلـی ،از عاملـان دینـی و سـاکنان جربییـل
بـر ایـن بـاور اسـت که ایـن عملیـات ،مرشوعیـت دولـت را نزد
سـاکنان محـل پاییـن آورده اسـت.
آقـای افضلـی میگویـد در رشایـط فعلـی کـه دولـت بـه
حامیـت مـردم نیـاز دارد ،انجـام چنیـن عملیاتـی کـه باعـث
ایجـاد وحشـت میشـود ،نتیجهیـی جـز کاهـش محبوبیـت و
مرشوعیـت دولـت نـدارد.
آقـای افضلـی اشـاره میکند که بـزرگان قومـی و علامن دین،
چندیـن بـار بـا حکومـت محلی متـاس گرفتند و حتـی مدعی
شـدند کـه خودشـان بـا پادرمیانـی بـزرگان و ریشسـفیدان،
حبیباللـه غوریانـی را تسـلیم دولـت میکننـد ،امـا حکومـت
محلـی بـه صحبتهـای آنهـا هیـچ توجهـی نکـرده اسـت .این
رفتـار دولـت باعـث شـده تـا حیثیـت حکومـت محلـی بـرای
علما و بـزرگان محـل کاهـش پیـدا کـرده و در جلـب حامیـت
بـزرگان ،شکسـت بخورد.
والـی هـرات مدعـی اسـت کـه پیگیـری بـرای بازداشـت
حبیباللـه غوریانـی ادامـه دارد؛ امـا آنچـه باعث هـراس مردم
میشـود ،تکـرار چنیـن عملیاتـی در محلههـای مسـکونی و
سـلب آرامـش از شـهروندان اسـت .مـردم جربییـل از اینکـه
دوبـاره چنیـن عملیاتـی در منطقۀشـان انجـام شـود ،هـراس
دارنـد ،چـه اینکـه سـاکنان ایـن شـهرک ،از ورود رنجرهـای
پولیـس بـه منطقۀشـان هـم هراسـان شـدهاند.
افـزون بـر همـه مـواردی کـه در بـاال ذکـر شـد ،اما یک سـوال
جـدی کـه ذهـن شـهروندان و مـردم را بـا خـود درگیـر کـرده
ایـن اسـت که چـرا حکومت در چنیـن مواردی برخـورد دوگانه
دارد .چنـدی پیـش مولـوی انصـاری در هـرات عملا نظـام را
تهدیـد کـرد و مـردم را علیـه آن تحریـک منـود و همچنیـن
آقـای علیزایـی بـا تهدیدهایـی حـرف خـود را در مقابـل
حکومـت به کرسـی نشـاند ،اما حکومـت هیچ واکنشـی انجام
داده نتوانسـت .ایـن برخـورد حکومـت از دیـدگاه بسـیاری
از شـهروندان بهعنـوان رفتـاری ناعادالنـه تلقـی میشـود؛
برخـوردی کـه باعـث بیاعتمادی مردم بـه حکومت نیز شـده
اسـت .بیاعتامدییـی کـه روز بـه روز در حال افزایش اسـت.

ششمین سالگرد درگذشت یاشار کمال

شش سال از درگذشت یاشار کامل نامزد دریافت جایزه نوبل و نویسنده شهیر ادبیات ت ُرک و جهان گذشت .این نویسنده نامدار که  26رمان 11 ،اثر تجربی 9 ،گزارش 2 ،داستان و یک
کتاب شعر در کارنامۀ ادبی خود دارد ،به «چنار ادبیات تُرک» شهرت دارد .یاشار کامل  6اکتوبر  1923در عثامنیه والیت آدانا به دنیا آمد و در جریان جنگ جهانی اول به شهرهای دیاربکر،
شانلیاورفا و غازیآنتپ مهاجرت کرده و در نهایت به آدانا بازگشت .در اولین کتاب داستانهای کوتاه خود به نام «گرمای زرد» چاپ سال  1952به موضوع فقر ،خشونت ،همبستگی ،فساد،
عالقه به طبیعت ،تعارض انسان و طبیعت پرداخت .این نویسنده برجسته ادبیات ترک که بیشرت آثارش را با الهام از افسانهها و داستانهای آناتولی به نگارش درآورده ،اولین بار سال 1973
و پس از آن چندین بار نامزد دریافت جایزه نوبل شد .او نخستین نویسنده ت ُرک بود که کاندید جایزه نوبل شد.
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یادداشتیبرناتوردشتاثرسلینجر
مهدی هزاره

وقتـی داسـتان اصولـی نوشـته میشـود ،میتـوان
اصولـی نقد کـرد ،اما وقتی از سـاختار خارج میشـود دو
حالـت دارد .میتـوان لـذت بـرد و عاشـقش شـد یـا بـا
کاغذهای کتاب شیشهها را متیز کرد!
شـخصیتپردازی هولـدن و شـخصیتهای فرعـی که در

سـلینجر دیدگاهـی را در ایـن نوع نوشتن و در دهۀ  50و
 60بـه کار میگیـرد کـه نه مدرن اسـت و نه پسـت مدرن!
بـا وجـود این سـبک نوشـتاری هیچ زمان منیتـوان منکر
ایـن شـد کـه ناتوردشـت علـی رقـم ممنوعـه بـودن حتـی
در امریـکا ،یـک اثـر بیتکـرار در تاریخ ادبیات اسـت.

داسـتانهای سـلینجر بـه کار رفتـه را منیتـوان بیربـط با
زندگـی شـخصی او و تلفیـق آن بـا افـکار و اندیشـهاش
دانست.
مثلا پـدر و مـادری کـه سـختگیرانه عمـل میکننـد،
بـرادری کـه نویسـنده اسـت .نظـام آموزشـی کـه بـر پایـۀ
اصولگرایـی اسـت و رسـانهیی کـه صداقـت نـدارد.
سـلینجر بـا ایـن اندیشـه کـه هـدف ایـن پـروژه بـه ظاهـر
اصولـی ،امـا پـر از دروغ ،آدمسـازی اسـت نـه انسـانی
زندگـی کـردن و بـا روایـت زندگی یـک نوجوان کلهشـق
نشـان میدهـد کـه فقـط اگـر کمـی معـادالت جابهجـا

ناتوردشت و بازی با دیالوگ
بـه یقین میتـوان گفت دیالـوگ مهمرتین عنرص سـازنده
و کلیـدی هـر داسـتان میباشـد کـه ناتوردشـت هـم از
ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت کـه بـا اسـتفاده از زاویـۀ اول
شـخص و زبان محاوره احسـاس صمیمیت را در داسـتان
بـا نویسـنده به حـد اعال رسـانده و این حس زمانی بیشتر
میشـود کـه در حیـن دیالـوگ ،صحبـت از حـاالت،
شـخصیت و یـا خاطراتـی مربـوط و یـا نامربـوط طـرف
مقابـل را وارد داسـتان میکنـد.
دیالوگهـا در داسـتان همزمـان بـا انجـام دادن کاری و یا
روی دادن حالتـی صـورت میگیـرد و از ایـن رو میتوان
گفـت اغلـب فضاسـازیها هـم در زمـان گفتگـوی
کرکرتهـا بـا یکدیگـر شـکل میگیـرد.
کشـمکش و درگیـری ذهنـی گاه باعـث بـه وجـود آمدن
مونولوگهایـی میشـود کـه بـه سـادهترین روش و در
عین حـال بینظیرترین شـکل شـخصیت قهرمان داسـتان
را بـرای مـا بـاز میکند.
هولـدن پسری نسـبتا جوان با شـخصیتی تنها و گوشـهگیر
و در صـورت پیـدا کـردن محیـط دلخواه بسـیار وراج و تا
حد زیـادی بیکفایـت ،اما دوستداشـتنی ،مشکلپسـند
و یـک قاضـی احمـق در اکرث مواقع میباشـد کـه در طی
روند داسـتان با کاله شـکار مسـخرهاش با شـخصیتهای
بسـیار زیـاد و متفاوتـی روبـهرو میشـود کـه بـا توجـه بـه
ماجـرای داسـتان به راحتـی اضافه و بـه راحتی هم حذف
میشـوند و حـذف شـخصیتها نـه تنهـا خللـی را در
ادامـه بـه وجود منـیآورد ،بل رونـد اوج و فـرود تا لحظۀ
آخـر حفـظ میشـود و تعـداد شـخصیتها و اسـامی هم
ی را
در ذهـن خواننـده کوچکتریـن احسـاس رس درگمـ 
بـه وجود منـیآورد.
تعـداد شـخصیت همان مقـدار کـه در داسـتان موجـب
جذابیـت و عاملـی بـر کشـش اسـت بـه همان مقـدار هم
موجـب اذیـت و آزار نویسـنده از جهـت پرداخـت آن
میباشـد.
سـلینجر در ناتوردشـت بـرای پرداخـت شـخصیتهای
داسـتان دسـت بـه کار جالبـی میزنـد و بـه نوعـی
شـخصیتها را بـه دو دسـته تقسـیم میکنـد.
 -۱شـخصیتهایی کـه هولـدن ،قهرمـان داسـتان بـا آنـان

سلینجر دیدگاهی را در
این نوع نوشنت و در دهۀ 50
و  60به کار میگیرد که نه
مدرن است و نه پست مدرن!
با وجود این سبک نوشتاری
هیچ زمان منیتوان منکر این
شد که ناتوردشت علی رقم
ممنوعه بودن حتی در
امریکا ،یک اثر بیتکرار در
تاریخ ادبیات است.
شـود چـه عواقبـی میتوانـد ،منتظـر کـودک رسکـش و
جامعـه باشـد .عواقـب خطرناکـی کـه گاه میتوانـد ادبـی
هم باشـد!
مثلا بـا دیـدگاه کمـی رندانـه میتـوان سـلینجر را همان
نوجوانـی دانسـت کـه معـادالت را جابهجـا کـرده و
علیرقـم میـل خانـوادهاش دسـت بـه نوشتن میزنـد و
بـاز علیرقـم میـل جامعه و نویسـندههای قبـل و همعرص
خـود (دیکنز و مارک تواین) سـاختار داسـتان کالسـیک
را بهـم میریـزد و قواعـد داستاننویسـی را بـیارزش
میدانـد (قواعـدی وجـود نـدارد و این سـاخته و پرداختۀ
ذهـن مریـض؛ مثال نقاد اسـت کـه به قول فلـم Birdman
یـک مـرد زمانـی نقـاد میشـود کـه منیتوانـد هرنمنـد
شـود ،هامنطـور کـه یـک مخابـره چـی زمانـی مخابـره
چـی میشـود کـه منیتوانـد رسبـاز شـود).

دیالـوگ دارد و هامنطـور که گفته شـد ،قسـمت عظیمی
از پرداختشـان در ایـن عنصر شـکل میگیـرد؛ ماننـد:
اکلـی ،اسـتادیلیرت ،لیـوس ،معلـم پیـر و فیبی
 -۲شـخصیتهای دیگـری کـه مـورد قضـاوت هولـدن
قـرار میگیرنـد و فقـط از دیـدگاه او پرداختـه میشـوند؛
مثلا در غالـب خاطرهیـی کوچک و یـا مونولوگی کوتاه،
ماننـد :مدیـر مدرسـه ،خالـه ،مـادر ،هیـر و شـخصیت
بـرادرش کـه در قالب انشـایی بـه آن پرداخته میشـود که
در نـوع خـود بینظیـر اسـت.
اگرچـه روانپریـش و گاه گیـج بـودن هولـدن بـه بهرتیـن
شـکل پرداختـه شـده؛ بـرای مثـال در قسـمتی کـه دربـارۀ
آینـدۀ خـود بـا معلـم صحبـت میکنـد ،ولـی در همان
لحظـه در ایـن فکر اسـت کـه مرغابیهـای داخل حوض
وقتـی آب حـوض یـخ میزنـد بـه کجـا میروند ...بسـیار
جالـب و هوشـمندانه اسـت ،ولـی در اواسـط و فصـول
مختلـف داسـتان ایـن موضـوع بـا تکـرار مکـرر جذابیت
خـود را از دسـت داده و خواننـده بـه شـدت از گیجـی
و بالتکیـف بـودن هولـدن احسـاس خسـتگی میکنـد.
از ایـن رو میتـوان گفـت :نویسـنده بـه شـخصیت خـود
بهـای بیشتری داده تـا نظـر خواننـده.
اسـتفاده از گویـش هـم در قسـمت کوتاهـی در فصـل
نوزدهـم در پرداخـت شـخصیت آوازخـوان زن را
منیتـوان نادیـده گرفـت کـه با وجـود زاویۀ اول شـخص
و قضاوتهایـی کـه صـورت میگیـرد ترکیـب جالبـی را
بـه وجـود آورده اسـت.
توصیفـات هـم در داسـتان تـا قبـل از فصـل هجدهـم بـه
قـدر نیـاز اسـت ،ولـی در فصـل هجدهـم بـا توجـه بـه
سـن و سـال هولـدن توصیفاتی از حـاالت و افـکار او در
یزند ،واژۀ
مسـتی و در عیـن حـال حرکاتی کـه از او رس م 

اگرچه روانپریش و گاه
گیج بودن هولدن به بهرتین
شکل پرداخته شده؛ برای مثال
در قسمتی که دربارۀ آیندۀ خود
با معلم صحبت میکند ،ولی در
هامن لحظه در این فکر است
که مرغابیهای داخل حوض
وقتی آب حوض یخ میزند به
کجا میروند ...بسیارجالب و
هوشمندانهاست
بینظیـر را در ذهـن بـه وجـود مـیآورد و در چنـد فصـل
بعـد توصیـف فضـای روبهرو شـدن بـا خواهـر کوچکش
کـه بـه نوعـی رفیـق و دلگرمـی او نیـز میباشـد بـا در نظر
گرفتن اتفاقـات سـخت و غیرمنتظرهیـی کـه در روال
داسـتان بـه وجـود آمـده ،ایـن بـار در فضـای امـن خانـه
توصیـف احساسـی را بـرای مـا دو چنـدان میکنـد.
یکیدیگـر از عواملـی کـه موجـب خاصتـر شـدن ایـن
اثـر شـده ،اتفاقـات و حوادثـی اسـت کـه اگرچـه اکثرا
معمولـی و خـارج از تصـور نیسـت ،ولی بـا قرارگیری این
حـوادث در کنـار یکدیگـر و بـا توجـه بـه سـن و سـال
قهرمـان داسـتان و روحیاتـی کـه دارد ،موجـب خلق اثری
بـه یادماندنـی چون ناتوردشـت شـده اسـت.
حوادثـی چـون مسـت کـردن هولـدن در بـار و رقصیـدن
بـا چنـد دختر ،گفتگـو کـردن بـا زن فاحشـه و مطـرح
کـردن روابـط نامشروع در فصلـی از داسـتان و پرداخـت
بیپـرده ،امـا مختصر بـه انحرافـات جنسـی در فصولی از
کتـاب را هـم منیتـوان نادیـده گرفـت.
گاهـی قـدرت معنایـی و محتوایـی هـر فصـل و هـر
موضـوع خـود توانایـی ایجـاد یـک کتـاب دیگـر را در
خـود میبینـد.

راهنمای تحقیق برای همه

(مروری بر کتاب «روش تحقیق» نوشتۀ
محمدجواد برهانی)

میرحسینمبارز

کتـاب «روش تحقیـق» نوشـتۀ محمدجـواد
برهانـی یکـی از کتابهای خوب و بـهروز ،در عرصۀ
روش تحقیـق مونوگرافنویسـی ،مقالهنویسـی
وکتابنویسـی اسـت .اگرچـه ایـن کتـاب بـه زبـان
سـاده و بـا تأکیـد و مترکز بـه تحقیقـات کیفی برای
دانشـجویان نوشـته شـده اسـت؛ امـا داشتن و
خوانـدن ایـن کتـاب بـرای متامـی نویسـندگان و
پژوهشـگران اعـم از تـازهکار و کهنـهکار خالـی از
لطـف نخواهـد بـود .زیـرا ایـن کتـاب بـه صـورت
همهجانبـه و در عیـن حـال مختصر و مفیـد تدوین
شـده اسـت کـه میتواند بهعنـوان کتـاب راهنام در
عرصۀ تحقیق و نویسندگی به شامر آید.
برهانـی کوشـیده اسـت ،مباحـث و موضوعـات
تحقیـق را بـه زبـان سـاده بیـان کنـد .بدیـن
لحـاظ در برخـی مـوارد ،از تجربیـات شـخصی و
دانشـگاهیاش نیـز بهـره جسـته و موضوعاتی را که
در حیـن تدریـس ایـن مضمـون متوجـه شـده ،بیان
کـرده اسـت.
نویسـنده سـعی کـرده اسـت کـه در این اثـر از نقل
قـول مسـتقیم کمتر اسـتفاده کنـد و مطالـب را بـا
بیـان خـودش بگنجانـد .کتاب بـرای دانشـجویان و
بـه ارصار و تقاضـای دانشـجویان ،در قالـب شـانزده
درس و ضامیـم آنها نوشـته شـده اسـت.
خواننـده در درس اول بـا دیـدگاه شـناختی و ابـزار
کسـب شـناخت آشـنا میشـود .نویسـنده در درس
دوم بـه آشـنایی اجاملـی بـا مراحـل تحقیـق و در
درس سـوم و چهـارم بـه انـواع تحقیـق میپـردازد و
در درس پنجـم مسالهشناسـی یـا راههـای شـناخت
مسـالۀ تحقیـق و راههـای دسـتیابی بـه مسـاله را
توضیـح میدهـد .در درس ششـم نیز دربـارۀ جزیی
کـردن مسـالۀ تحقیـق و طـرح فرضیـۀ تحقیق بحث
میشـود.
نویسـنده در درس هفتـم مفاهیـم و متغیرهـای
تحقیـق را توضیـح داده اسـت؛ در درس هشـتم
خواننـده را بـا شـناخت اهـداف ،رضورت و پیشـینۀ
تحقیـق آشـنا میسـازد؛ در درس نهـم در مـورد
طرحنامهنویسـی (آشـنایی بـا طـرح تحقیـق) و
در درس دهـم در مـورد روش گـردآوری اطالعـات
و آشـنایی بـا منابـع صحبـت میکنـد؛ در درس
یازدهـم خواننـده را بـا روش نـوت بـرداری و ثبـت
اطالعـات و در درس دوازدهـم بـا روشهـای سـنتی
نوتبـرداری آشـنا میسـازد.
نویسـنده در درس سـیزدهم بـه نوتبـرداری مـدرن
و در درس چهاردهـم بـه تجزیـه و تحلیـل اطالعـات
میپـردازد و خواننـده را در درس پانزدهـم بـا شـیوۀ
نوشتن نقل قـول و آدرسدهی ،در درس شـانزدهم
بـا مونوگرافنویسـی ،مقالهنویسـی و کتابنویسـی
آشـنا میکند.
شـایان ذکر اسـت کـه در هر درس علاوه بر روشها
و فنـون تحقیـق ،از مثالهـا و منونههـا بـه عنـوان
الگـوی پژوهشـی ،فـراوان اسـتفاده شـده اسـت تـا
دانشـجو بتوانـد در نوشتن مونوگـراف از آن سـود
جوید.
همچنیـن نویسـنده در آخـر هـردرس بـه جمعبندی
همان درس پرداختـه اسـت .برهانـی ضمـن ارایـۀ
مـوارد نظـری ،دانشـجویان و خواننـدگان را بـه
کارعملـی و نوشتن و نویسـندگی نیـز تشـویق و
ترغیـب کـرده اسـت.
او دانستن روش تحقیـق را بـدون نوشتن ،بـه
دانستن قوانیـن آببـازی بـدون داخـل شـدن در
آب ،تشـبیه کـرده اسـت.
نهایتـا اینکـه کتـاب در بخـش ضامیـم ،بـه
نشـانهگذاری ،معرفـی دانشنامههـای فارسـی،
شـیوههای عملـی مونوگرافنویسـی ،انـواع مقالـه،
شـیوۀ نـگارش و رشایـط پذیـرش یـک مقالـه ،بانـک
سـواالت بـرای خودآزمایـی و ...پرداختـه اسـت.

آموزش مرغداری به بیجاشدگان در هرات
احمد کامران حکمتی ،رییس برنامههای موسسۀ دستبهدست میگوید که زنان آموزش مرغداری در سطح ایجاد فارمهای خانگی را دیدهاند .وی همچنین میگوید که ۳۲۰خانوادۀ بیجاشده که از پیامدهای
کرونا مترضر شدهاند نیز در برابر کار کمکهایی را دریافت کردهاند90 .درصد از مستفدین این پروژه زنان بودهاند و هر کدام ۲۵مرغ و متام امکانات و لوازم نگهداری و غذای آن را هم دریافت کردهاند.
این پروژه در ولسوالیهای انجیل ،گذره ،کروخ و محالت اطراف شهر تطبیق شده است .در سال مالی  ۹۹بیش از نیم میلیون نفر به طور داوطلبانه و اجباری از ایران وارد هرات شدند و هماکنون ۱۴۰هزار خانوادۀ
بیجاشده داخلی نیز در این والیت ساکن شدهاند.
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اجتامع

فرهنگچگونگیمرصفآبخانگی
امیرمهدی رضایی

رفتـار مصرف آب ،بهخصـوص مصرف آب
خانگـی بهمثابـه نگـرش زیسـتمحیطی باعـث
شـده ه آب بهعنـوان مـادۀ حیاتبخـش زندگـی
بـا بحـران جـدی مواجـه شـود .بـه همیـن علت،
بسـیاری از پژوهشهـا در سـالهای اخیـر ،ایـن
مشـکل بیناملللـی را بررسـی و راههـایحلی را
بـرای خـروج از آن ارایـه کردهانـد.
بـرای اثبـات ایـن ادعـا ،کـه آب بـا خطـر کمبود

بـا ایـن اوصـاف الزم اسـت بـه فرهنـگ مرصف
آب نظـری بیندازیـم .رفتـار مصرف آب،
نگرشـی بومشناسـی محسـوب میشـود کـه در
نسـبت بـا محیـط زیسـت ،معنـا پیدا میکنـد .در
ایـن بـاره ،دو نـوع نگـرش زیسـتمحیطی برای
پیشبینـی رفتـار بومشناسـی وجـود دارد:
 -1نگـرش بـه محیـط زیسـت :ایـن نـوع نگرش
بـه دغدغـۀ زیسـتمحیطی اشـاره دارد و -2

روبهروسـت ،بـه آمارهـای جهانـی و داخلـی
میتـوان مراجعـه کـرد .آمارهـای جهانـی نشـان
میدهـد کـه براسـاس برآوردهـا ،بیشتر از

نگـرش بـه رفتـار بومشناسـی.
مطابـق ایـن دو نـوع نگرش ،رفتـار مرصف آب،
نوعـی از رفتـار بومشناسـی تلقـی میشـود کـه
بیشتر مربـوط بـه مصرف آب خانگـی اسـت
کـه بـه معنـای میـزان آبـی اسـت کـه خانـوار در
بخشهـای مختلـف خانـه مصرف میکننـد؛
امـا آنچه بـر رفتار مصرف آب افـراد ،تأثیرگذار
اسـت ،از عواملـی همچـون محیـط فیزیکـی،
فرهنگـی ،اجتامعـی و عوامـل جامعهشـناختی
متأثـر اسـت)2009 ,Milfont( .
گفتنـی اسـت ،پیشـینۀ مطالعـۀ تأثیـر مذهـب بـر
مصرف از نـگاه جامعهشـناختی بـه ماکـس وبر
برمیگـردد کـه پارسـایی پروتسـتانها و پرهیز از
مصرف را آن عاملـی میدانسـت کـه علاوه بـر
دانـش فنـی ،موجـب انباشـت رسمایـه در اروپـا
شد .
وبـر دین را مهمترین عنرص سـاخت ذهنی افراد
میدانـد کـه در نهایـت ،بـه کنـش وی جهـت
میدهـد .دیـدگاه وبـر را ایـن گونـه میتـوان
بیـان کـرد کـه بشر بـر مبنـای شـیوۀ تفکـر خود،
جامعـۀ خـود را میسـازد و دیـن از مهمتریـن
مولفههـای شـکلدهندۀ شـیوۀ تفکـر اسـت .در
عصر مـدرن ،مرصفگرایـی ،عاملـی اسـت کـه
بسـیاری از افـراد ،هویـت خـود را براسـاس آن
مشـخص میکننـد2000 ,and Dalrymple(.
)Schultz
ایـن عامـل سـبب بـه خطـر انداختن محیـط
زیسـت و منابـع حیاتـی آن از جملـه آب
میشـود؛ امـا وبـر ( ،)1970معتقـد اسـت هنـوز
مواعـظ دینـی ،بسـیاری از مـردم را در رسارس
جهـان با علـل محکـم و الگوهـای برانگیزاننده،
بـه محدودکردن امیال مرصفـی ترغیب میکنند؛
زیـرا طبیعـت در مذاهـب بـزرگ جهـان ،چیزی
اسـت کـه بایـد از آن مراقبـت کرد؛ نـه چیزی که
بایـد بیرحامنـه اسـتثامر شـود.
رویکـرد دیگـری کـه از زاویـۀ مسـوولیت مدنی
و نـه بـا اتصـال به دیـن ،رفتارهـای شـهروندان را

بر اساس نظریۀ مارشال ،افراد

بهمثابه شهروند و عضوی ازجامعۀ

مدنی ،خود را مکلف میدانند که در

مرصف آب بهعنوان دارایی عمومی،

رفتاری مطلوب و رصفهجویانه داشته

باشند؛ به همین علت ،گفتنی است

آگاهی از تکالیف شهروندی در ابعاد

سیاسی و اجتامعی با رفتار مرصف
آب در ارتباط است.

25درصـد آبهـای زیرزمینی در اروپا بیشتر از
حـد مجـاز آلودهانـد)166 :2009 ,Giddens( .
بیشتر از یکونیممیلیـارد نفـر از دسرتسـی بـه
آب سـامل محـروم هسـتند .سـاالنه ،پنجمیلیـون
نفـر در رسارس جهـان بهعلـت اسـتفاده از آب
آلـوده ،جـان خـود را از دسـت میدهنـد.
همچنیـن ،حداقـل 50کشـور جهـان تـا سـال
 2050بـا کمبـود آب شـیرین مواجـه میشـوند
که افغانسـتان نیز در ردیف همین کشورهاسـت.
()97 :2005 ,David
مشـکل کمآبـی در کشـور مـا بـه همان نسـبت
جهـان بـا بحـران روبـهرو بـوده اسـت .بـارش
بـاران در منطقـۀ مـا ،یکسـوم میانگیـن جهانـی
اسـت .رسانـۀ اسـتندرد مصرف آب خانگـی در
جهـان فقـط  75لیرت اسـت که در مناطق شـهری
افغانسـتان رعایـت منیشـود .رونـد بحرانـی
شـدن آب بـا کمشـدن بـارش در سـال جـاری،
ترسیـع یافتـه اسـت؛ بهگونهیـی کـه ایـن بحـران
باعـث نگرانی بسـیاری از سـاکنان و کشـاورزان
کشـور شـده اسـت.

نظریهپـردازی میکنـد ،نظریههـای شـهروندی
اسـت .نظریههـای حـوزۀ شـهروندی ،ابعـاد
گوناگـون ایـن موضـوع را بررسـی کردهانـد.
در حیطـۀ حقـوق شـهروندی ،چهارگونـه حق و
در بحـث تکالیـف نیـز چهـار گونـه تکلیـف و
وظیفـه دیده میشـود .ابعـاد حقوق شـهروندی،
حقـوق اجتامعـی و مدنـی ،سیاسـی ،اقتصـادی
و فرهنگـی و ابعـاد تکالیـف شـهروندی،
دربردارنـدۀ تکالیـف اجتامعـی
و مدنـی ،سیاسـی ،اقتصـادی و
تکالیـف فرهنگـی اسـت.
بـه نظر مارشـال حقوق شـهروندی
بـا تکالیـف شـهروندی برابـری
میکنـد؛ بهگونهیـی کـه وی ابعادی
را کـه بـرای حقـوق شـهروندی نـام
میبـرد ،بـرای تکالیـف شـهروندی
نیـز برمیشمارد.
به اعتقاد او ،بین حقوق شـهروندی
و تکالیـف شـهروندی بایـد نوعـی
تعـادل وجـود داشـته باشـد .وی
دربـارۀ حقـوق شـهروندی بـه سـه
نـوع حـق و تکلیـف اشـاره میکند
کـه ایـن حقـوق در طـول سـه قـرن
شـکل گرفتـه اسـت .1 :حقـوق
مدنـی :نخسـتین حقـی اسـت کـه
در جامعـه بـه وجـود آمـده اسـت
و عبـارت از حقـی اسـت کـه
امـکان متلـک داراییهـا ،التـزام بـه قراردادهـا،
آزادیهـای حزبـی و آزادی فکـر و اندیشـه را
فراهـم میکنـد؛  .۲حقـوق سیاسـی :حقوقـی
کـه امـکان مشـارکت مـردم را در تصمیمهـای
عمومـی کشـور بـا تشـکیل احـزاب سیاسـی و
برگـزاری انتخابـات فراهـم میکنـد و  .3حقـوق
اجتامعـی :حقوقـی اسـت کـه امکانـات رفاهـی
حامیتـی از فـرد و خانوادههـای آسـیبپذیر را
بـه منظـر ایجـاد تعـادل در زندگـی رفاهـی آنهـا
فراهـم مـیآورد.
مارشـال ،تعهـد را جـزو رضوری و جدانشـدنی
شـهروندی برمیشمارد و بهزعـم او،
شـهروندی نیازمنـد احسـاس مسـتقیم عضویـت
اجتامعـی براسـاس وفـاداری بـه مدنیتـی اسـت
کـه دارایییـی عمومـی محسـوب میشـود؛
بنابراین ،تعهد شـهروندی ،یکـی از ارکان اصلی
شـهروندی و مؤثـر بـر حقـوق شـهروندی در هر
جامعـه اسـت.
بـر اسـاس نظریۀ مارشـال ،افـراد بهمثابه شـهروند
و عضـوی از جامعـۀ مدنـی ،خـود را مکلـف
میداننـد کـه در مصرف آب بهعنـوان دارایـی
عمومـی ،رفتـاری مطلوب و رصفهجویانه داشـته
باشـند؛ بـه همیـن علـت ،گفتنی اسـت آگاهی از
تکالیف شـهروندی در ابعاد سیاسی و اجتامعی
بـا رفتـار مصرف آب در ارتباط اسـت.
نتیجه
در ایـن نظـر ،هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد کـه
امـروزه ،آب بـه بحرانی جـدی برای کشـورها از
جملـه افغانسـتان تبدیل شـده اسـت .بـا توجه به
مشـکل کمبـود آب و خشکسـالیهای چنـد
دهـۀ اخیر ،موضـوع میـزان مرصف افراد ،بسـیار
حسـاس شـده است.
بسـیاری از پژوهشـگران معتقدند پیـش از اینکه
اقدامـی انجام شـود ،بهرت اسـت از متایـل و نوع
نـگاه مـردم به مصرف آب و عوامـل مؤثر بر آن
شناخت داشـته باشیم.

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

تریبون

رابطه بین رسمایه اجتامعی و
احساس امنیت اجتامعی
امیر رستگار خالد

یکـی از مفاهیـم بـا اهمیـت و پیچیـده و جدیـد در دنیـای
امـروز و در بسـیاری از مباحـث سیاسـی ،اجتامعـی و اقتصادی
موضـوع و مفهـوم امنیـت اسـت.
امنیـت از نیازهـا و رضورتهـای پایـدار فـرد و جامعـه تلقـی
م یشـود کـه فقـدان یـا اختلال در آن ،پیامدهـا و بازتابهـای
نگـران کننـده و خطرناکـی بـه دنبـال دارد .طوریکـه انسـان
مدنـی بـرای زندگـی در جمـع و دسـتیابی به مراتب باالی رشـد
نیازمنـد امنیـت و آرامـش خاطـری اسـت کـه بـا رشـد جرایـم و
انحرافـات اجتامعـی زمین ههـای ناامنـی و شـک لگیری کجروی
در سـطح جامعـه بیشترین دلهـره را ایجـاد م یکنـد.
احسـاس امنیـت فرآینـد روانـی -اجتامعـی اسـت کـه رصف بـر
افـراد تحمیـل من یشـود ،بـل اکثر افـراد جامعـه بـر اسـاس
نیازهـا ،عالیـق ،خواسـت هها و توامنندیهـای شـخصیتی و
روانـی خـود در ایجـاد و از بیـن بـردن آن نقـش اساسـی دارنـد.
نکت هیـی کـه بایـد بـه آن توجـه شـود ،نقـش و اهمیـت وجـود
احسـاس امنیـت در بیـن افـراد جامعـه در بعـد ذهنـی در
کنـار امنیـت در بعـد عینـی اسـت و بـه همیـن علـت برخـی از
کارشناسـان احسـاس امنیـت را مقـدم بـر وجـود عینـی امنیت
معرفـی م یکننـد.
انسـان بـرای تسـلط بـر طبیعـت ،فـرار از ناامنـی و تهدیـد،
تأمیـن نیازهـای اساسـی خـود و در یـک کلمـه برای دسـتیابی
بـه امنیـت و احسـاس ایمنـی ،زندگـی اجتامعـی را برگزیـد و
از سـوی دیگـر ،بـه مـوازات گسترش اجتامعـات و پیچیدهتـر
شـدن روابـط و تعاملات اجتامعـی ،وارد روابـط گوناگونـی شـد
کـه عرص ههـای زندگـی را تحـت عناویـن اجتامعـی ،اقتصـادی،
سیاسـی ،فرهنگـی و  ...از هـم متامیـز کـرد و امنیـت او را
تح تالشـعاع قـرار داد.
بدیـن ترتیـب ،برش با تجمع و تشـکیل جامعه ،بستری نو برای
تهدیـد امنیـت خـود فراهـم آورد کـه از زندگـی جمعی او ناشـی
م یشـد .او کـه بـرای فـرار از ناامنـی و دسـتیابی بـه احسـاس
امنیـت ،جامعـه را تشـکیل داده بـود ،بـه زودی دریافـت که این
بـار امنیتـش نـه تنهـا از سـوی طبیعـت و عوامـل طبیعـی ،بـل
از سـوی انسـانها و عوامـل گوناگـون اجتامعـی ،اقتصـادی ،و
سیاسـی نیـز تهدید م یشـود.

از ایـن رو ،دغدغـه همیشـگی او بـرای دسـتیابی بـه احسـاس
امنیـت در مقولـه جدیـد با عنوان «احسـاس امنیـت اجتامعی»
ظهـور کـرد کـه در پـی تأمیـن آن علـل و اسـباب الزم را بایـد
شـناخت.
در ایـن میـان ،نقـش رسمایـۀ اجتامعـی در تأمیـن امنیـت
اجتامعـی و احسـاس ایمنـی چـه از جهـت جلوگیـری از بـروز
ناهنجاریهـا و انـواع جرایـم اجتامعـی و بـه تبـع در کنـار آن
از جهـت زمین هسـازی مشـارکت مثبـت و فعـال فـرد در زندگـی
اجتامعـی ،اساسـاً از طریـق تأثیرگـذاری ارزشهـا و هنجارهـای
اجتامعـی در چگونگـی رفتـار افـراد اعمال مـی شـود.
شـواهد تجربی نشـان م یدهد که امنیت اجتامعی و احسـاس
ناشـی از آن در وضعیت چنـدان مطلوبی قرار ندارد.
رضورت مطالعـه و تحقیـق در خصـوص رابطـۀ رسمایـۀ
اجتامعـی و احسـاس امنیـت اجتامعی از آنجا ناشـی م یشـود
کـه تهدیـدات داخلـی بالفعـل و بالقـوه در کشـورهای کمتر
توسـع هیافته اغلـب امنیـت اجتامعـی ایـن جوامـع را بـه خطـر
م یانـدازد.
بـر همیـن اسـاس ،شناسـایی عوامـل و عنـارص تأمیـن امنیـت
اجتامعـی و احسـاس ایمنـی از پیـش رشطهـای اساسـی در
جهـت برنام هریـزی بـرای ارتقـای سـطح امنیـت اجتامعـی بـه
شمار مـیرود و از نقش ب هسـزایی در برنام هریزیهـای راهربدی
دول تهـا برخـوردار اسـت.
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چسب تجزیهپذیر؛جایگزین
دواهای آرامبخش

محققـان نوعـی چسـب قابـل تجزیـه سـاختند کـه میتوانـد
بهعنـوان جایگزیـن دواهای آرامبخش پس از عملیات مورد اسـتفاده
قرار بگیرد.
پژوهشـگران دانشـگاه امریـکا چسـب جراحـی قابـل تجزیـه ابـداع
کردهانـد کـه میتوانـد دردهـای پـس از عملیـات جراحـی را کاهش
دهـد .ایـن چسـب پـس از اسـتفاده و طـی چنـد روز بهطور خـودکار
تجزیـه میشـود .چسـب جراحی مورد نظـر از جنس پولیمـر بوده و
در آن دوا بهطـور کنترول شـده منتشر میشـود .این دوا قرار اسـت
آنزیـم مربـوط بـه بـروز درد را متوقـف کند.
متیـو بکـر ،محقـق ارشـد در مـورد سـاخت و مـواد موجـود در ایـن
چسـب میگویـد :در ابتـدا هـدف از ایـن پـروژه سـاخت الیههـای
ضـد میکروبـی بـوده کـه پـس از آن تالش کردیـم تـا در آن از دواهای
بیهوشکننـده نیـز اسـتفاده کنیـم .بدیـن ترتیـب دیگـر نیـاز بـه
دواهـای آرامبخـش نخواهـد بـود .همچنیـن ایـن پژوهـش بـا هـدف
عـدم اسـتفاده از مـواد زیـاد نیـز انجـام گرفتـه اسـت.
پیـش از ایـن متامـی پولیمرهـای اسـتفاده شـده در علـم طب پس
از اسـتفاده متـورم شـده و مـواد داخـل آن بـه بیـرون میریـزد ،امـا
پولیمـر اسـتفاده شـده در ایـن چسـب بـه آرامـی تجزیه شـده و دوز
آرامبخـش بهطـور کنرتولشـده خـارج میشـود.
بکـر میگویـد :اگـر ایـن تسـت بتوانـد پـس از عملیـات جراحـی ۴
الـی  ۵روز دوام داشـته باشـد و درد را کنترول کنـد .دیگـر نیـازی به
دواهـای کنرتولکننـده درد نخواهـد بـود و عـوارض جانبـی و حتـی
خطـر اعتیـاد آن نیـز از بیـن مـیرود .ایـن محققـان در تحقیقـات
خـود متوجـه شـدند ،مـواد موجـود در ایـن پولیمـر هنگام اسـتفاده
بـر موشهـا تنهـا در بافتهـای نزدیـک به چسـب باقـی مانـده و در
پالسمای خـون در حـال گـردش منتشر منیشـود.

اضافه شدن قابلیت حدس
کلمه در ورد

مایکروسـافت تصمیـم دارد کـه قابلیـت پیشبینـی متن در نرمافزار
 wordاز مـاه مـارچ بـه ایـن نرمافـزار اضافه شـود.
ایـن قابلیـت شـبیه بـه  Google Docs’ Smart Composeعمـل
میکنـد و از یادگیـری ماشـین بـرای پیشبینـی کلمات مـورد نیـاز
یـک نویسـنده بـرای نـگارش یک متن بهره میگیرد .سـال گذشـته
مایکروسـافت خربهایـی مبنـی بـر نسـخه بتـایِ پیشبینـی متن
خـود را اعلام کـرد ،امـا  Neowinخاطرنشـان منـود کـه قـرار دادن
ایـن قابلیـت در اختیـار متامـی کاربـرانِ ورد از مـاه آتـی از اهـداف
و برنامههـای  365 Microsoftاسـت .بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت،
ورد پیشبینیهایـی را در زمـان نـگارش متن توسـط نویسـنده ،بـه
او پیشـنهاد میدهـد و ایـن پیشبینیهـا را میتـوان بـا اسـتفاده از
کلیـد  Tabتاییـد یـا با اسـتفاده از دکمـۀ  Escapeرد کـرد .قابل ذکر
اسـت کـه امـکان غیرفعالسـازی کامـل ایـن قابلیـت توسـط کاربـر
وجـود دارد .علاوه بـر ایـن ،مایکروسـافت اسـتفاده از ایـن قابلیت را
در  Outlookوینـدوز از ایـن مـاه آغـاز کـرده اسـت و امـکان نـگارش
رسیعتـر ایمیـل را بـرای کاربـران خـود بـه وجـود آورده اسـت .ایـن
قابلیـت پیشبینـی متنـی مشـابه بـا گـوگل ،از سـال گذشـته در
 Outlookوب ،در کنـار قابلیـت برنامهریـزی زمـان ارسـال ایمیل در
دسترس کاربـران قـرار گرفتـه اسـت.

حذف اپلیکیشن کمپین ترمپ
در گوگل پلیاستور

روز چهارشـنبه ،گـوگل اپلیکیشـن کمپایـن ترمـپ ،رییسجمهـور
سـابق ایـاالت متحـده را از گـوگل پلـی اسـتور حذف کرد .بر اسـاس
گزارشهـای پولیـس اندرویـد خلاف دالیـل سـایر پالتفورمهـای
بـزرگ بـرای حـذف ترمـپ ،کار نکـردن ایـن اپلیکیشـن تنهـا دلیـل
گـوگل بـرای حـذف آن بـود.
پیـش از ایـن اتفـاق ،اپلیکیشـن اخبـار کمپایـن ،برنامـۀ رویدادهـا
و راههـای کمـک مالـی بـه کمپایـن را در اختیـار کاربـران خـود قرار
مـیداد ،امـا مدتـی از کار افتـادن برنامـه ،فکـر حـذف آن را در رس
گـوگل انداخـت .پولیـس اندرویـد تاییـد کـرد که اپلیکیشـن قبل از
حـذف توسـط گـوگل غیرفعـال بـود .بـا آزمایـش ایـن برنامـه توسـط
پولیس اندروید مشـخص شـد که اپلیکیشـن قادر به بارگذاری فایل
نیسـت و گـزارش خطـا یـا بارگیـری ناموفـق را ارایه میدهد .نسـخه
 iOSایـن اپلیکیشـن هنـوز در اپ اسـتور موجـود و فعـال اسـت.
حـذف ایـن اپلیکیشـن از گـوگل پلیاسـتور تعجـب برانگیز نیسـت؛
چراکـه از رشایـط الزم بـرای باقـی مانـدن اپلیکیشـنها در گـوگل
پلیاسـتور ،فعـال بـودن نسـبی آنهـا ،یعنـی امـکان بارگـذاری و
بارگیری اسـت .گوگل گزارش پولیـس اندروید در زمینۀ دلیل حذف
اپلیکیشـن کمپاین ترمپ را ارایه داده اسـت .با وجود متایل به ربط
دادن حذف این اپلیکیشـن به دالیل سیاسـی و دالیلی چون حذف
صفحـات ترمـپ از پایگاههـای بزرگـی چـون فیسبوک ،انسـتاگرام،
توییتر و یوتیـوب ،ایـن سیاسـت سـاده در اپ اسـتور وجـود دارد:
وقتـی اپلیکیشـنی بهروزرسـانی منیشـود و توسـعه دهنـدگان آن را
بهروزرسـانی منیکننـد ،برنامـه پـس از اخطار به توسـعهدهندگان و
صاحبـان آن حـذف میشـود .از آنجـا که کمپین  2020بـه کار خود
پایـان داده اسـت ،انتظـار بهروزرسـانی آن -حداقـل تا سـال -2024
وجـود نخواهد داشـت.

6

جـذب ویتامیـن  Dاز راههـای خوراکـی بهرتیـن گزینـه اسـت .اسـتفاده از تابلیتهای حاوی ایـن ویتامین یکـی از گزینههای موجود اسـت .مواد
غذایـی زیـادی وجـود دارنـد کـه حاوی ویتامین  Dهسـتند و افـراد میتوانند با گنجاندن آنهـا در رژیم غذایی از تامین ایـن ویتامین اطمینان حاصل
کنند .به طور معمول نیاز بدن به ویتامین دی ۲۰مایکروگرام در روز است.
سمارق یکی از منابع مفید و رسشـار از این ویتامین هسـتند .ماهیهای چرب مانند ماهی سـاملون از دیگر منابع این ویتامین محسـوب میشـوند.
شـیر گاو منبـع اصلـی ویتامیـن  Dمحسـوب منیشـود ،امـا بـه تازگـی در برخـی کشـورها بـه طـور مصنوعـی اقـدام بـه افـزودن ایـن ویتامین به شـیر
میکنند.
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ابزاریجدیدبرایمشاهدهوکنترولفعالیتهایعصبی
یـک تیـم از دانشـمندان مرتبـط بـا
شـاخههای مختلف علمی ابـزاری مالیکولی
جدیـد ایجـاد کردهانـد تـا بـه مـا کمـک کند
کـه بنیـان سـلولی را بهتر درک کنیـم.
یـک کاوشـگر مالیکولـی جدید از دانشـگاه
اسـتنفورد میتوانـد بـه مـا کمـک کنـد تـا
بدانیـم کـه مغزمـان چگونـه تفکر و یـادآوری
میکنـد .ایـن ابـزار بـا نـام FLiCRE
بـرای انجـام انـواع کارهـای تحقیقاتـی از
جملـه برچسـبگذاری ،ضبـط و کنترول
عملکردهـای سـلولی میتوانـد بـه داخـل
هرسـلول ارسـال گـردد.
آلیـس تینـگ ،اسـتاد ژنتیـک در دانشـکده
طبـی اسـتنفورد و زیستشـناس دانشـکده
علـوم انسـانی که تیم آنها ایـن تحقیق را با
کمـک آزمایشـگاه روانپزشـکان و انجنیـران
زیسـتی اسـتنفورد و کارل دیسروت انجـام
دادنـد ،گفـت :ایـن کار بـه هـدف اصلـی
محققـان علـوم اعصـاب کمـک میکنـد ،بـه
ایـن صـورت کـه درمییابند چگونـه میتوان
سیسـتم نورونهایـی را یافـت کـه زیربنـای یـک
فکـر یـا فراینـد شـناختی هسـتند؟ دانشـمندان
علـوم مغـز و اعصـاب مدتهاسـت کـه خواهـان
ایـن نوع ابـزار هسـتند.
در اثبـات آزمایشـات مفهومـی کـه در مقالهیـی
بـه تاریـخ 11دسـمرب در نرشیـۀ سـل منتشر
گردیـد ،محققـان از  FLiCREبـرای گرفتن
عکـس فـوری از فعالیـت عصبـی مرتبط بـا رفتار
اجتنابپذیـری در موشهـا اسـتفاده کردنـد.
بـا اتصال عکس فـوری  FLiCREبا تعیین توالی
 ،RNAآنهـا دریافتنـد کـه ایـن سـلولهای
عصبـی فعـال در درجـۀ اول بـه یک سـلول واحد
تعلـق دارنـد کـه با اسـتفاده از ابزارهـای ژنتیکی
غیرقابل دسرتسـی اسـت.
آنهـا سـپس از  FLiCREدر ترکیـب بـا یـک
اپسـین -پروتیینـی کـه بـرای کنترول فعالیـت
عصبـی بـا نـور تولیـد شـده و توسـط دیسروت
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد؛ برای فعالسـازی
مجـدد همان نورونهـا در روز بعـد اسـتفاده
کردنـد کـه باعـث شـد موشهـا از ورود بـه اتـاق
خاصـی امتنـاع کننـد.
منطقـه مغـزی کـه محققـان مطالعـه کردنـد
تکیـهگاه هسـتهیی نامیـده میشـود کـه نقـش
مهمـی در بیامریهـای روانپزشـکی انسـان ،از
جملـه افرسدگـی دارد.
فناوری مالیکولی هستهیی
 FLiCREاز دو زنجیره اجزای مالیکولی تشـکیل
شـده کـه بـه وجـود نـور آبـی و کلسـیم پاسـخ
میدهنـد .ایـن حساسـیت بـه نـور بـه محققـان
ایـن امـکان را میدهـد تـا زمـان آزمایش خـود را
دقیقـا کنترول کنند؛ چرا که کلسـیم نیـز تقریبا
بهعنـوان یـک شـاخص جهانـی بـرای فعالیـت
سـلول شـناخته میشـود.
محققـان بـه منظـور وارد کـردن  FLiCREبـه
داخـل سـلول ،آن را بـه دو قسـمت مجـزا از
یکدیگـر تقسـیم کـرده و درون یـک ویـروس
بیخطـر میگنجاننـد .یک قسـمت از FLiCRE
بـه غشـای سـلول متصـل میشـود و حـاوی
پروتیینـی اسـت کـه میتواند وارد هسـته سـلول
شـود و بیانگـر هـر ژنـی باشـد کـه محققـان
انتخـاب کردهانـد.
قسـمت دیگـر  FLiCREوظیفـه آزادسـازی
پروتییـن در رشایـط خـاص را دارد ،بهعنـوان
مثـال در حالتـی کـه غلظـت کلسـیم زیاد باشـد
و سـلول در نـور آبـی غوطـهور شـده باشـد ،ایـن
بخـش رشوع بـه فعالیـت خواهـد کـرد.

در حالـی کـه تکنیکهـای برچسـبگذاری
موجـود بـرای فعـال شـدن بـه سـاعتها زمـان
نیـاز دارنـد ،روند برچسـبگذاری  FLiCREفقط
چنـد دقیقـه طـول میکشـد.
محققـان همچنیـن  FLiCREرا طراحـی کردنـد
تـا بتواننـد از توالـی ژنتیکـی اسـتندرد بـرای
یافتن سـلولهایی کـه  FLiCREدر آنهـا فعـال
شـده اسـتفاده کننـد.
ایـن ویژگـی بـه آنهـا امـکان میدهـد ،دههـا
هـزار سـلول را بهطـور همزمـان مطالعـه کننـد،
در حالـی کـه سـایر روشهـا نیـاز بـه تجزیـه و
تحلیـل تصاویـر مایکروسـکوپی متعـدد دارند که
هرکـدام حـاوی صدهـا سـلول اسـت.
در یـک رسی آزمایـش ،محققـان بـا تزریـق
 FLiCREبه درون تکیهگاه هسـته در سـلول و با
اسـتفاده از آپسـین مسـیر عصبی مرتبط با رفتار
اجتنابپذیـری در موشهـا را فعـال کردنـد.
هنگامـی کـه کلسـیم موجـود در سـلولهای
حـاوی  FLiCREافزایـش مییابـد؛ ایـن
نشـاندهنده سـلولی اسـت کـه مـوش از چیـزی
جلوگیـری میکنـد .سـلولها بـه رنـگ قرمـز
در اثبـات آزمایشـات مفهومی که
در مقالهیـی به تاریخ 11دسـمرب
در نرشیـۀ سـل منتشر گردیـد،
محققـان از  FLiCREبرای گرفنت
عکـس فـوری از فعالیـت عصبـی
مرتبـط بـا رفتـار اجتنابپذیـری
در موشهـا اسـتفاده کردنـد.
بـا اتصـال عکـس فـوری FLiCRE
بـا تعییـن توالـی  ،RNAآنهـا
دریافتنـد کـه ایـن سـلولهای
عصبـی فعـال در درجـۀ اول بـه
یک سـلول واحـد تعلـق دارند که
بـا اسـتفاده از ابزارهـای ژنتیکـی
غیرقابـل دسرتسـی اسـت.
دایمـی در میآینـد کـه از طریـق مایکروسـکوپ
قابـل مشـاهده اسـت.
محققـان همچنیـن  RNAسـلولها را
توالیبنـدی کردنـد تـا ببینند کدام یـک از آنها
حـاوی پروتییـن فلورسـنت هسـتند و مسـیول
تولید آن را براسـاس ثبت فعالیت عصبی سـلول
میبا شـند .
کریسـتینا کیـم ،دانشـمند فوق دکتورا در رشـتۀ
ژنتیـک در اسـتنفورد و نویسـندۀ اصلـی مقالـه

گفـت :یک هـدف این کار در واقع نقشـهبرداری
از چگونگـی ارتبـاط مناطـق مغـز بـا یکدیگـر
دربیـن حیوانـات زنـده بـود کـه مسـالۀ واقعـا
دشـواری اسـت.
وی همچنیـن افـزود :زیبایـی  FLiCREایـن
اسـت کـه میتوانیـم سـلولهای عصبـی را در
یـک منطقـه پالـس کـرده و فعـال کنیم و سـپس
همـه نورونهـای پاییـن دسـت متصـل را ضبـط
کنیـم .ایـن یـک روش واقعـا جالب برای بررسـی
ارتباطـات فعالیـت مغـز بـا بـرد طوالنـی اسـت.
در آزمایشهـای بعـدی محققـان از نقشـۀ
فعالیـت سـلولی خـاص از اولیـن آزمایـش
اسـتفاده کردنـد .آنهـا همچنیـن  FLiCREرا
تنظیـم کردنـد تـا پروتییـن اپسـین را بیـان کنـد
کـه میتوانـد توسـط نـور نارنجی کنرتول شـود و
فعالیـت عصبـی را تغییـر دهـد.
محققـان پـس از فعالسـازی  FLiCREدر
سـلولها ،هـر زمـان کـه موشهـا وارد اتـاق
خاصـی شـدند از طریـق کاشـت فایرب نـوری نور
نارنجـی ارسـال کردنـد.
در پاسـخ موشهـا از آن اتـاق دور شـدند و ایـن
نشـان داد کـه  FLiCREدرون سـلولهایی
در مغـز واقـع شـده مسـوول هدایـت رفتارهـای
اجتنابـی میباشـد.
یک پروژۀ رویایی
توسعه و انجام آزمایشات  FLiCREکه در ترکیب
بـا علومـی نظیـر کیمیـا ،جنتیـک ،بایولـوژی و
علـوم اعصـاب و بسـیاری از تخصصهـای ایـن
رشـتهها میباشـد.
بـه گفتـۀ محققـان درنهایـت ایـن ابـزار دارای
طیـف گستردهیی از برنامههـای کاربـردی از
جملـه در خـارج سـلولهای مغـزی میباشـد.
تینـگ گفـت :مـن در سـال  2016به اسـتنفورد
کـوچ کـردم بـا ایـن امیـد کـه بتوانـم پروژههـای
دخیـل در چنـد رشـته و مشـارکتی از ایـن قبیل
را انجـام دهـم .وی افـزود :ایـن پـروژه یکـی از
جنبههـای سـودمند انتقـال مـن بـه اسـتنفورد
بـوده اسـت؛ دیـدن چیـزی کـه ایـن چنیـن
چالشبرانگیـز و بلندپروازانـه اسـت ،واقعـا خوب
میدهـد .محققـان اکنون بـا هدف آسانسـازی
فرآینـد ،در حـال کار بـر روی نسـخههای اضافی
 FLiCREهسـتند.
آنهـا امیدوارنـد کـه بتواننـد سـاختار مـورد نظر
را سـاده کننـد و همچنیـن آن را قـادر سـازند
کـه بتوانـد بـا سـایر رویدادهـای بایوکیمیـاوی
ماننـد فعـل و انفعـاالت پروتییـن یـا انتشـار
انتقالدهنـده عصبـی فعـال گـردد.

دانشجوی افغان حایز مدال دانشجوی برتر 2020هند

رسدار حشمتالله ایلخانی ،دانشجوی افغان ،جایزۀ دانشجوی برتر سال ۲۰۲۰دانشگاه گجرات هند را از آن خود کرد .رسدار حشمتالله ایلخانی در سال ۱۳۹۷شامل امتحان رقابتی در برنامۀ ماسرتی کشور هند شد و با
منرات عالی به دانشگاه جنوبی گجرات آن کشور در رشتۀ ادارۀ عامه پذیرفته شد .ایلخانی در طول دورۀ تحصیل دورۀ ماسرتی با زحمت و تالش متام توانست بلندترین منره را طی دو سال به دست آورد .دانشگاه گجرات
هند ،ایلخانی را بهعنوان دانشجوی برتر سال  ۲۰۲۰و مستحق مدال طال و جایزۀ نقدی دانسته و به تاریخ هشتم حوت ۱۳۹۹مدال مذکور را برایش تفویض کرد.
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اختاللشخصیتیخودشیفتگی

منبع /healthline :نویسنده :دکتور تیمودی ج لیگ /ترجمه :زهرا بهرهمندی
اختلال شـخصیت خودشـیفته ( (Narcissistic
personality disorderنوعـی اختلال شـخصیتی
اسـت کـه در آن افـراد نسـبت به خـود نظـر متکربانه
دارنـد .آنهـا همچنیـن بـه شـدت بـه تحسـین و توجه
دیگـران احتیـاج دارند.
افـراد مبتلا بـه  NPDیا خودشـیفتگی ممکن اسـت
وقتـی از آنهـا تعریـف و متجیـد یـا لطـف ویژهیـی که
شایسـته آن هسـتند ،نصیبشـان نشـود ،ناراضـی
و ناامیـد میشـوند .دیگـران ممکـن اسـت آنهـا را
نازدانـه و مغـرور ببیننـد و
از بـودن در کنـار آنهـا لـذت
نربنـد.
خودشـیفتگی میتوانـد در
بسـیاری از زمینههـای زندگـی
مشـکل ایجـاد کنـد ،از جملـه
کار ،تحصیـل و روابـط .بـا این
حال ،ایـن اختلال را میتوان
بـا گفتگودرمانـی و بهبـود
سـبک خـاص زندگـی کنترول
کـرد.
شناسـایی صفـات اختلال
شـخصیت خودشـیفته
افـراد مبتلا بـه خودشـیفتگی
معمـوال ایـن چنیـن توصیـف
میشـوند :متکبر ،خودمحـور
و طلـبکار.
آنهـا غالبـا از عـزت نفـس
باالیـی برخـوردار هسـتند و
ممکـن اسـت اعتقـاد داشـته
باشـند در مقایسـه بـا افـراد
دیگـر برتـر یـا خـاص هسـتند.
بـا این حـال ،بـه نظر میرسـد
کـه آنهـا به سـتایش و تحسـین
بیـش از حـد احتیـاج دارنـد و ممکـن اسـت در برابـر
انتقـادات وارده واکنـش ضعیفـی نشـان دهنـد.
افـراد خودشـیفته همچنیـن متایـل بـه اغـراق در

در مورد چگونگی رفتار با یک

فرد مبتال به اختالل شخصیت

خودشیفته بحثهای زیادی در

بین متخصصان وجود دارد .در

صورت انجام کاری درست یا

خوب ،آنها را تشویق کنید .در

صورت لزوم همدلی کنید و وقتی
ناامید شدند ،تاییدشان کنید.

برعکس ،همچنین وقتی شخص

کاری را متکربانه یا بیادبانه انجام

میدهد ،باید بدون تعارف و به
راحتی به او بگویید.

اسـتعدادها و موفقیتهـای خـود دارنـد ،در حالـی
کـه دیگـران را کـم اهمیـت میداننـد .آنهـا معمـوال
شـیفته قـدرت ،موفقیـت و زیبایـی هسـتند .آنهـا

حتـی ممکـن اسـت رفتارهای تکانشـی و رصفا از رس
هـوس ماننـد رابطـه جنسـی پرخطـر و قمار را انجام
دهنـد.
برخـی از صفـات خودشـیفتگی ممکـن اسـت شـبیه
اعتماد بـه نفـس باشـد .بـا ایـن حـال ،اعتماد بـه
نفـس سـامل و خودشـیفتگی یکسـان نیسـتند.
افـرادی کـه از عـزت نفس سـاملی برخوردار هسـتند
معمـوال فروتـن هسـتند ،در حالـی کـه افـراد مبتلا
بـه خودشـیفتگی تقریبـا هرگـز چنیـن نیسـتند .آنها

جدید راهنامی تشـخیصی و آمـاری اختالالت روانی
( )5-DSMکه توسـط انجمن داکتران صحت روانی
امریـکا منتشر شـده ،بـرای تشـخیص اختلاالت
روانـی ،ماننـد خودشـیفتگی اسـتفاده میکننـد.
معیارهـای تشـخیصی  5-DSMبـرای خودشـیفتگی
شـامل ویژگیهـای زیـر اسـت - :داشتن احسـاس
خـود برتربینـی و اسـتحقاق بیـش از حـد
 نیاز به تحسین و ستایش مداوم -بـه دلیـل احسـاس برتـری خـود ،انتظـار درمـان

متایـل دارنـد بـه خـود بهای زیـادی بدهنـد و خود را
بهتر از دیگـران قلمـداد کنند.
عالئم اختالل شخصیت خودشیفته
خودشـیفتگی معمـوال در اوایـل بزرگسـالی ظاهـر
میشـود .افـراد مبتلا ممکن اسـت تشـخیص دهند
کـه مشـکلی دارنـد؛ زیـرا ایـن امـر مغایـر بـا تصویـر
شـخصی آنها از خودشـان اسـت .اگر خودشـیفتگی
داشـته باشید:
 شما بـه عنـوان فـردی پرمدعـا و خودسـتا برخـوردمیکنیـد و ایـن باعـث میشـود دیگـران از شما
دوری کننـد.
 روابط شام خوشایند نیست. وقتـی اوضـاع به شـکلی که شما میخواهید پیشمنـیرود ناراحت ،عصبانی و گیج میشـوید.
 شما بـه شـکل مـداوم در مسـایل مربـوط بـه کار،تحصیـل ،روابـط ،مسـایل مالـی و پولـی ،نوشـیدن
الکـول و مصرف مـواد مخـدر مشـکالتی داریـد.
اگـر فکـر میکنیـد خودشـیفتگی داریـد ،از داکتر
خـود یـا یـک متخصص صحـت روانـی وقـت مالقات
بگیریـد .آنهـا میتواننـد تشـخیص دهند که آیا شما
بـه ایـن اختلال شـخصیتی مبتال هسـتید یـا خیر و
یـا درمانهایـی را بـرای کمک به کنترول عالیم این
اختلال پیشـنهاد میدهند.
داکتران و متخصصان صحـت روان اغلب از ویرایش

خـاص داریـد
 اغراق در دستاوردها و استعدادها واکنش منفی به انتقاد شیفته تصوراتی در مورد قدرت ،موفقیت و زیبایی سوءاستفاده از دیگران عـدم توانایـی یـا عـدم متایـل بـه شـناخت نیازهـا واحساسـات افـراد دیگر
 رفتار متکربانهبـرای تعییـن اینکـه آیـا شما ایـن معیارهـا را داریـد
یـا خیـر ،داکتر یـا متخصـص صحـت روان ممکـن
اسـت از شما بخواهـد کـه یک پرسشـنامه پـر کنید.
همچنیـن ممکـن اسـت از نظـر سـایر اختلاالت
روانـی و رشایـط صحـی مـورد آزمایـش قـرار بگیریـد.
علل اختالل شخصیتی خودشیفتگی
علـل خودشـیفتگی به خوبی شـناخته نشـده اسـت.
بـا ایـن حـال ،تصـور میشـود نقایـص ژنتیکـی ارثی
مسـوول بسـیاری از مـوارد خودشـیفتگی باشـد.
عوامـل محیطی موثر ممکن اسـت شـامل مـوارد زیر
باشد:
 تجربه خشونت یا بیتوجهی در دوران کودکی نازدیدن بیش از حد توسط والدین انتظارات غیرواقعی والدین از فرزندان هرزگـی جنسـی (غالبـاً بـا خودشـیفتگی همـراهاسـت)

 تأثیرات فرهنگیدرمان اختالل شخصیت خودشیفته
درمـان خودشـیفتگی در درجـه اول شـامل گفتگودرمانی اسـت که
بـه آن رواندرمانـی نیـز گفتـه میشـود .اگـر عالیـم خودشـیفتگی
همـراه بـا افرسدگـی یـا بیماری روانـی دیگـری رخ دهـد ،ممکـن
اسـت از دواهـای مناسـب بـرای درمـان اختلال دیگـر اسـتفاده
شـود .بـا ایـن حال ،هیـچ دوایی بـرای درمـان خودشـیفتگی وجود
ندارد.
گفتگودرمانـی یـا رواندرمانـی بـه شما کمـک میکند یـاد بگیرید
چگونـه میتوانیـد بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنیـد تـا روابـط شما
لـذت بخشتـر ،صمیامنهتـر و سـودمندتر شـود .ایجـاد تعاملات
مثبـت بـا افـراد دیگـر میتوانـد زمینههـای مختلـف زندگی شما را
تـا حـد زیادی بهبـود ببخشـد .گفتگودرمانی همچنیـن میتواند به
شما نشـان دهـد کـه چگونه:
 روابط خود را با رشکا و همکاران بهبود بخشید روابط شخصی خود را حفظ کنید نقـاط قـوت و ظرفیـت خـود را بشناسـید تـا بتوانیـد انتقـادات یـاشکسـتها را تحمـل کنیـد
 احساسات خود را درک و کنرتول کنید با هرگونه مشکالت مربوط به عزت نفس کنار بیایید اهداف واقعبینانهیی برای خود تعیین کنیداز آنجـا کـه تغییـر در ویژگیهـای شـخصیتی دشـوار اسـت ،ممکن
اسـت چندیـن سـال تـداوی طـول بکشـد تـا بهبـودی را مشـاهده
کنیـد .در ایـن مـدت ،ممکـن اسـت ایـن فکر بـه ذهن شما خطور
کنـد کـه درمـان اتلاف وقت اسـت و وسوسـه شـوید کـه آن را ترک
کنیـد .بـا ایـن حـال ،مهـم اسـت کـه بـه درمـان پایبنـد باشـید .در
متـام جلسـات درمانـی خـود رشکـت کنیـد و از هـر دوایـی طبـق
دسـتورالعملها اسـتفاده کنیـد .بـا گذشـت زمـان ،شما تفـاوت را
در خـود و در روابـط خـود بـا دیگـران مشـاهده خواهیـد کـرد.
روشهـای درمانـی زیـر ممکـن اسـت هنـگام گذرانـدن درمـان بـه
شما کمـک کننـد.
 از الکـول ،مـواد مخـدر و سـایر مـوادی کـه باعث رفتارهـای منفیمیشـوند خـودداری کنید.
 حداقـل سـه بـار در هفتـه ورزش کنیـد تـا به تقویـت روحیه کمککند .
 بـرای کاهـش استرس و اضطـراب به روشهـای آرامسـازی مانندیـوگا و مدیتیشـن بپردازید.
بهبودی از اختالل شـخصیت خودشـیفته زمانبر اسـت .با در نظر
داشتن اهـداف تـداوی و یـادآوری بـه خـود ،انگیـزه خـود را حفـظ
کنیـد و میتوانیـد بـرای ترمیـم روابط آسـیبدیده بـا دیگران تالش
کنیـد تـا شـاید از زندگی خود رضایت بیشتری داشـته باشـید.
زندگی با شخصیت خودشیفته
گرچـه درمـان شـخصیت خودشـیفته میتوانـد چالشبرانگیـز
باشـد ،امـا میتوانیـد ایـن مشـکل را حـل کنیـد .مراجعـه بـه یـک
درمانگـر یـا روانشـناس بـرای مشـاوره و همچنین تغییـر روش تفکر
و تعامـل هـر روزه بـا دیگـران میتوانـد بسـیار مفیـد باشـد .بـه یـاد
داشـته باشـید کـه شما مسـوول رفتار خـود هسـتید و در هـر زمان
میتوانیـد آن را تغییـر دهیـد.
در مـورد چگونگـی رفتـار بـا یـک فـرد مبتلا بـه اختلال شـخصیت
خودشـیفته بحثهـای زیـادی در بیـن متخصصـان وجـود دارد .در
صـورت انجـام کاری درسـت یـا خـوب ،آنهـا را تشـویق کنیـد.
در صـورت لـزوم همدلـی کنیـد و وقتـی ناامیـد شـدند ،تاییدشـان
کنیـد .برعکـس ،همچنیـن وقتـی شـخص کاری را متکربانـه یـا
بیادبانـه انجـام میدهـد ،بایـد بـدون تعـارف و بـه راحتـی بـه او
بگوییـد.
بـرای انتقـاد و مواخـذه کـردن آنها اسـتدالل آماده کنیـد ،اما به یاد
داشـته باشـید که اگر فرد مبتال به خودشـیفتگی متوجه نشـود که
رفتارهایـش مشـکل ایجـاد میکنـد ،انگیـزه کمتری بـرای کمـک
گرفتن خواهد داشـت.
حتـی اگـر فـرد مبتال به خودشـیفتگی مشـكلی در خـود منیبیند،
یـا ترجیـح میدهـد بـرای اصلاح رفتـار خـود بـه دنبـال درمـان
نباشـد ،مواخـذه و نقـد رفتـار وی ممكـن اسـت باعـث شـود كـه در
حضور شما خود را کنرتول كند؛ چون میداند شما رفتارهایشـان
را نخواهیـد پذیرفـت.
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المپیک زمان خوبی برای احیای روابط کوریای شمالی و امریکا

«مون جائهاین» رییسجمهور کوریای جنوبی ،برگزاری مسابقات املپیک را زمان مناسبی برای احیای مذاکرات امریکا و کوریای
شاملی دانست .به نوشتۀ رویرتز ،مون طی سخرنانی در مراسمی گفت که میتوان از زمان برگزاری املپیک بهعنوان فرصتی جهت از
رسگیری مذاکرات خلع سالح اتومی کوریای شاملی استفاده کرد .وی در این باره توضیح داد« :مسابقاتی که برای امسال برنامهریزی شده،
میتواند فرصتی برای گفتگو بین کوریای جنوبی و جاپان ،کوریای شاملی و جنوبی ،کوریای شاملی و جاپان و کوریای شاملی با امریکا
باشد ».رییسجمهور کوریای جنوبی همچنین اظهار داشت که سئول برای برگزاری هرچه بهرت و موفقتر املپیک ،با توکیو همکاری
خواهد کرد و این اقدام میتواند به اقتصاد دو کشور که به دلیل شیوع ویروس «کووید »۱۹دچار زیان شده بودند ،کمک کند.
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نخستوزیرارساییل:

هرگز نمیگذاریم یکمشت آیتاهلل ما را از صفحۀ روزگار پاک کند
بنـی گانتـز ،وزیـر دفـاع ارساییـل ،گفـت کـه
نیروهـای نظامـی ایـن کشـور دایـم طرحهـای حملـۀ
نظامـی خـود را بـه تأسیسـات امتـی ایـران بـه روز
میکنند.
بـه گـزارش رادیـو بیناملللـی فرانسـه ،بنـی گانتـز که
ایـن سـخنان را در گفتگـو بـا شـبکۀ فکـس نیـوز ایراد
میکـرد ترصیـح منـود کـه طـرح ایـن حملات درسـت
پیـش از انجـام آنهـا نهایـی خواهد شـد
گانتـز ترصیـح کـرد« :چـه خـوب اگـر جامعـۀ جهانـی
بتوانـد مانـع از دسـت یابـی تهـران بـه سلاح امتـی

بشـود ،در غیـر ایـن صـورت مـا بایـد مسـتقل بـوده و
خودمـان ،از خودمـان دفـاع کنیـم».
همزمـان بنیامیـن نتانیاهـو ،نخسـتوزیر ارساییـل،
در گفتگـو بـا معـاون رییسجمهـوری امریـکا،
کاملا هریـس ،گفـت کـه دو کشـور بـرای مقابلـه بـا
تهدیدهـای ایـران همکاریهـای اطالعاتـی و امنیتـی
خـود را تقویـت میکننـد.
بنیامیـن نتانیاهـو سـپس گفـت کـه او کاملا مصمـم
اسـت کـه از دسـتیابی ایـران بـه سلاح امتـی  -کـه
هدفـی جـز نابـودی ارساییـل نـدارد -جلوگیـری کنـد.

دفتر معـاون رییـس جمهـوری امریـکا نیـز بـا انتشـار
بیانیهیـی تأکیـد کـرد کـه در ایـن گفتگـو دو کشـور در
خصـوص همکاری بر رس مسـالۀ امتی ایـران و «رفتارهای
خطرنـاک رژیـم تهـران در منطقـه» بـا یکدیگـر توافـق
کردنـد.
همزمـان بنیامیـن نتانیاهو گفـت« :هر آنچـه در توان دارم
بـرای جلوگیـری از دسـتیابی ایـران به سلاح امتـی انجام
میدهـم و تـا امـروز نیـز در این زمینـه موفـق بودهایم».
نخسـتوزیر ارساییـل سـپس تأکیـد کـرد کـه جـو بایـدن
عـزم او بـرای جلوگیـری از دسـتیابی ایران به سلاح امتی
را میفهمـد .وی سـپس گفـت کـه «به عنوان نخسـتوزیر
تنهـا دولـت یهـود جهـان هرگـز نخواهیم گذاشـت که یک
مشـت آیتاللـه مـا را از صفحـۀ روزگار و تاریـخ حـذف
کنـد ».هفتـۀ گذشـته بنیامین نتانیاهو نخسـتین نشسـت
ویـژۀ وزرای دولـت ارساییـل بـرای تعییـن سیاسـت ایـن
کشـور در قبـال ایـران پـس از روی کار آمـدن جـو بایـدن
را تشـکیل داد.
در ایـن جلسـه علاوه بر نخسـتوزیر و وزرای دفـاع و امور
خارجـۀ ارساییـل ،رییـس موسـاد ،یوسـی کوهـن ،رییـس
سـتاد مشترک ارتـش ارساییـل ،آویـو کوخـاوی ،سـفیر
ارساییـل در امریـکا ،گیلاد اردان ،و رؤسـای پیشـین
امنیـت ملـی ارساییـل ،بـه عنـوان مشـاوران غیررسـمی
بنیامیـن نتانیاهـو ،حضـور داشـتند.
در ایـن نشسـت ،ریـس موسـاد و رییـس سـتاد مشترک
ارتـش ارساییـل پیشـنهاد کردنـد کـه دولـت ارساییـل بـا
ُحسـن نیـت بـا دولـت جدیـد امریـکا همـکاری و از انتقاد
علنـی دولـت بایـدن در خصـوص توافـق امتـی بـا ایـران
پرهیـز کنـد .بـه نوشـتۀ رویترز بنیامیـن نتانیاهـو در نظـر
دارد بـرای پیشگیـری از هرگونـه تنـش شـخصی میـان
خـود و بایـدن گفتگوهـا بـا دولـت امریـکا دربـارۀ ایـران را
بـه کادرهـای ارشـد دولـت ارساییـل بسـپارد.

کمیرسبرابریاتحادیهٔ اروپا:

الیحهٔ مقابله با خشونت علیه زنان در راه است

بحـران کوویـد ۱۹-به نابرابریها در سـطح اتحادی ٔه
اروپـا دامـن زده اسـت و کسـانی کـه بیشتر در معـرض
آسـیب دیدن هسـتند زنـان ،اقلیّتها ،ناتوانان جسـمی
و فقیراناند.
هلنـا دالـی؛ کمیسر برابـری اتحادیـ ٔه اروپـا در گفتگـو
بـا یـورو نیـوز گفتـه اسـت :زنـان و اقلیتهـا بهشـکل
گستردهیی از ایـن همهگیـری آسـیب دیدهانـد ،امـا
بایـد ایـن شـکاف درآمـدی ۱۴درصـدی را نیـز در نظـر
ن اتحادیه
گرفـت .در واقـع این نکتـه از  ۱۹۵۷در پیما 
اروپـا مطـرح شـده  ،یعنی همان اصل دسـتمزد برابر در
ازای کار برابـر بـرای همه .بنابراین یکـی از اولویتهای
مـا ایـن اسـت کـه طرحـی را بـرای شـفافیت پرداخـت

دسـتمزدها بهشـکل دسـتورالعمل ارائـه کنیـم.
وی افـزوده که «من هوادار گفتگوی اجتامعات هسـتم.
مهـم اسـت کـه اتحادیههـای کارگـری و انجمنهـای
صنفـی و نیـز نهادهـای جامعـه مدنـی وقـت ارایـ ٔه
پیشـنهاد حارض باشـند .مطمینم رشکتهایی هسـتند،
رشکتهایـی کـه مـن بـا چند منونـه از آنهـا کار کـردهام
و الگـوی خوبـی بودهانـد  .آنهـا سـازوکاری را بـرای
شـفافیت و برابـری در پرداخـت دسـتمزدها راهانـدازی
کردهانـد و بـه مـا گـزارش میدهنـد کـه کارکنانشـان
بسـیار راضیانـد و مطمینـم که رشکتهـای دیگری هم
هسـتند کـه بـه آنهـا اضافـه خواهنـد شـد.
دالـی در ایـن مـورد کـه رسان کشـورهای عضـو اتحادیه

اروپـا آیـا حارضنـد از ایـن دسـتورالعملها پیـروی کننـد
و بـا آنهـا همـراه شـوند؟ گفتـه کـه «از روی بازخـوردی
کـه تـا اینجـای کار گرفتهایـم بایـد گفـت ،اعضـای
بسـیاری هسـتند کـه مشـتاق ایـن پیشـنهادند.
مطمینـم کـه دولتهـا میخواهنـد بهرتیـن کار را برای
شهروندانشـان انجـام بدهنـد و منیخواهنـد چنیـن
تبعیضهایـی ادامـه پیـدا کنـد.
پـس بهواقـع فکـر منیکنـم که بایـد اعرتاض زیـادی در
کار باشـد و شـاید نوعـی اجامع عمومـی داریم که قطعا
بـه نفـع متامـی شـهروندان متـام میشـود و یقیـن دارم
ی را رواج بدهند.
کـه دولتهـا میخواهنـد ایـن برابـر 
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حادثۀننگرهاربدترازجنایتجنگیاست
هــر جــرم و جنایتیکــه در ایــن
کشــور انجــام میشــود ،میگوینــد
کــه کار طالبــان اســت .حــاال مشــکل
ایــن اســت که اگــر مــا در افغانســتان
یــک اســتخبارات قــوی میداشــتیم،
یــک ریاســت بهنــام امنیــت ملــی
کــه وجــود دارد ،اینهــا اگــر وظایــف
خــود را طوریکــه الزم اســت ،انجــام
میدادنــد ،مثــل همــان تشــکیلیکه
در زمــان نجیــب بــود ،زودتــر ایــن
عتیقاهلل امرخیل؛ آگاه نظامی
گروههــا کشــف میشــد .از یــک
طــرف میگوینــد کــه شــش گــروه تنهــا در والیــت کنــر فعالیــت میکنــد.
اینهــا کیهــا هســتند؟ از طــرف دیگــر مــردم کنــر میگوینــد کــه داعــش
هــر روز ســربازگیری میکنــد و در شــش ولســوالی ایــن والیــت فعــال هســتند.
بیاییــد فکــر کنیــد کــه در شــهر کابــل یــا در شــهر جاللآبــاد ،اینجــا کــه
مرکــز یــک والیــت اســت و جاللآبــاد شــهریکه تاریخــی و یــک مرکــز
اســت ،مــا نمیتوانیــم آن را نــگاه کنیــم .در حالیکــه تشــکیل کشــف و
اســتخبارات مــا همیــن طــور مثــل حوزههــای پولیــس اســت ،پــس اینهــا
(حوزههــای امنیــت ملــی) کــدام وظیفــه را اجــرا میکننــد .خــوب ،اگــر
ژورنالیســت یــا فعــال مدنــی یــا کس ـیکه بهخاطــر نظــام و جمهوریــت مبــارزه
میکنــد ،میدانیــم کــه کار طالبــان اســت؛ امــا کســیکه در فابریکــه کار
میکنــد ،کار طالــب نیســت .وقتــی در جایــی یــا در یــک جلســۀ کــه برگــزار
میشــود و سیاســیون صحبــت میکننــد ،در موضعگیریهایشــان کــدام
برنامــه دیــده نمیشــود .مثــا روز پنجشــنبه ،کســی در مراســم اســتاد
عبدالعلــی مــزاری صحبــت میکــرد ،از شــکل و محتــوای نظــام آینــده صحبــت
نمــود؛ در حالیکــه خــود نمیدانــد ،شــکل چــه اســت و محتــوا چیســت .بــه
ایــن خاطــر اســت کــه در افغانســتان هنــوز یــک حکومــت قــوی و مرکــزی
وجــود نــدارد ،اگــر دارد ،علیــه آن خصومــت میشــود و آن را قصــدا تخریــب
میکند .آنچه در ننگرهار اتفاق افتاد ،بدتر از یک جنایت جنگی است.

حکومتفعلیدست4نفراست،مسوولهمینهاست

امیرشاه نایبزاده؛ عضو مجلس

حکومــت بایــد پاســخ بگویــد کــه چــرا ایــن همــه جــرم و جنایــت در ایــن
کشــور اتفــاق میافتــد .همــه میداننــد کــه پارلمــان فشــارهای خــود را بــر
حکومــت دارد .در ایــن وطــن جنجــال زیــاد اســت ،دشــمنان مــا و شــما همیشــه
بــه تــاش ایــن اســت کــه حرکتــی بــه وجــود آورنــد کــه یــک ســوءظن پیــدا
شــود تــا مســایل قومــی را دامــن بزننــد .حادثــه ننگرهــار هــم همیــن گونــه
اســت .اســتمرار ایــن وضعیــت بــه نظــام موجــود بــه شــدت آســیب میرســاند.
مــا بارهــا گفتیــم کــه دولتمــردان مــا بایــد بــا مــردم و بــا بــزرگان همیشــه
مشــوره کننــد ،نظریاتشــان را بگیرنــد و اگــر ایــن کار را نکننــد ،وضعیــت در
ســال  1400بدتــر از ایــن خواهــد شــد .تــا چنــد وقــت دیگــر ،جنگهــای
بهــاری شــروع میشــود و وضعیــت خیلــی تغییــر خواهــد کــرد .از نظــر مــن بایــد
حکومــت پاســخگو باشــد .ملــت عالقهمنــدی دارد کــه بــا دولــت از نزدیــک
همــکاری کنــد ،امــا متاســفانه حکومــت فعلــی دســت چهــار نفــر اســت ،فقــط
آنهــا نمیخواهنــد کــه بــه ملــت خــود را نزدیــک کننــد .مســوولیت چنیــن
حادثههایی هم به عهده اینهاست.
ایــن بهتریــن راهــکار بــرای مهــار ناامنیهــا و جلوگیــری از فعالیتهــای
تروریســتی اســت .بــه هــر قیمتیکــه باشــد ،بایــد دولــت را وادار کنیــم کــه
بــه ملــت مراجعــه کنــد .دیگــر راه بدیلــی بــرای بهبــود و تغییــر وضعیــت وجــود
نــدارد.
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ماههای خونین پیش از انتخابات در مکزیک؛
دهها سیاستمدار ترور شدند

دولـت مکزیـک اعلام کـرد در حالـی کـه قـرار اسـت انتخابـات
پارملانـی و محلـی ۴مـاه دیگر در این کشـور برگزار شـود ،در شـش
ماه اخیر دست کم  ۶۴مسوول سیاسی به قتل رسیدهاند.
بـه گـزارش یـورو نیـوز ،خشـونتهای پیـش از انتخابـات در مکزیک
بـه ویـژه در سـطح محلـی ،معمـوال نتیجـه جرایـم سـازمانیافته و
فعالیـت باندهـای قاچـاق مـواد مخـدر اسـت.
روزا ایسلا رودریگز ،وزیر امنیت مکزیک روز پنجشـنبه ۴مارچ (۱۴
حـوت) در ایـن زمینـه گفـت« :هـدف از جرایـم سـازمانیافته تأثیـر
گذاشتن بر رونـد انتخابات اسـت».
او بهطـور مشـخص بـه  ۷۳مورد خشـونت سیاسـی از جمله ۶۴مورد
قتـل بـه ویـژه در والیتهـای گوئـررو ،اواخاچـا (جنـوب) ،وراکـروز
(رشق) ،باخـا کالیفرنیـا (شمال) ،خالیسـکو (غـرب) ،گواناخواتـو و
مورلُـس (مرکـز) اشـاره کـرد .وی بـا ایـن حـال نگفـت چنـد تـن از
قربانیـان ایـن خشـونتها نامـزد انتخابـات بودهانـد.
دولـت مکزیـک همچنیـن از اجـرای طرحـی بـرای تأمیـن امنیـت
جانـی نامزدهـای مـورد تهدیـد خبر داد.
وزیـر امنیـت مکزیـک کـه روز پنجشـنبه در یک نشسـت مطبوعاتی
در حضـور «آنـدرس مانوئـل لوپـز اوبـرادور» ،رییـس جمهـوری ایـن
کشـور سـخن میگفـت ،تأکیـد کـرد« :مـا تلاش میکنیم تـا جرایم
ایـن تشـکیالت و باندهـای جنایتـکار را کـه میخواهند بر سیاسـت
تأثیـر بذارنـد ،متوقف سـازیم».
خشـونت علیـه مسـووالن سیاسـی در مکزیـک غالبـا شـامل تـرور،
آدمربایـی و تهدیـد اعضـای خانـواده ،آتـشزدن خانـه و اخـاذی از
آنهاسـت.
۹۴میلیـون شـهروند واجـد رشایـط از جمعیـت ۱۲۹میلیونـی
مکزیـک قـرار اسـت در انتخابـات پیـش رو۵۰۰ ،مناینـده مجلـس
عـوام فـدرال ،والیان ۱۵والیـت از ۳۲والیت این کشـور ،منایندگان
۳۰مجلـس محلـی و هـزاران شـهردار و مسـوول محلـی دیگـر را
انتخـاب کننـد.
بـر اسـاس گـزارش دفتر مشـاوران «ایتلکـت» ،در جریـان کارزار
انتخاباتـی مکزیـک در سـال ،۲۰۱۸دسـتکم ۱۵۳سیاسـتمدار
کشـته شـدند کـه  ۴۸نفـر از آنـان نامـزد کرسـی نهادهـای مختلـف
دولتـی بودنـد .این مشـاوران گفتهاند کـه عاملان ۹۰درصد جرایم
آن سـال هرگـز مجـازات نشـدند .بـر پایـه آمـار رسـمی ،از دسـامرب
 ۲۰۰۶کـه دولـت مکزیـک طـرح خـود بـرای مبـارزه با قاچـاق مواد
مخـدر را اجرایـی کـرد تاکنـون ۳۰۰هـزار مـورد قتـل خشـن در این
کشـور امریـکای التیـن روی داده اسـت.

دیدگاه شام

یتفاوتاست
حکومتدربسیاریمواردب 
کشــتار بیرحمانــه کارگــران
مظلــوم ،تاس ـفآور و نابخشــودنی اســت.
متاســفانه عــاوه بــر یــک سلســله
زمینههــای فرهنگیکــه در جامعــه مــا
وجــود دارد ،مبنــی بــر یــک سلســله
تعصبــات و فاصلههــای قومــی ،لســانی و
مذهبــی ،دشــمن از ایــن فرصــت اســتفاده
کــرده ،بهدنبــال تشــدید تعصبــات قومــی
و منطقهیــی و ایجــاد فاصلههــای
اجتماعــی اســت .مــن فکــر میکنــم کــه
محمدعلی اخالقی؛ عضو مجلس
در همچــو مــوارد ،حکومــت بیــش از
هرچیــز دیگــری بایــد دســت بــه کار شــود و اقــدام کنــد و مجرمــان و کســانیکه
چنیــن اعمالــی را مرتکــب میشــوند ،شناســایی و بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی
بســپارند .ایــن خــودش میتوانــد یــک تســلی بــرای بازمانــدگان ،فامیــل قربانیــان و در
واقع برای یک کتلۀ بزرگ اجتماعی شود.
بــه طــور قطــع اگــر حکومــت اقــدام جــدی کنــد ،بالخــره ســرنخی پیــدا میشــود کــه
کاری چــه گــروه یــا چــه کســانی بــوده اســت .همینکــه ولــو ســرنخ آن بــه دشــمن
برمیگــردد ،بــه صــورت آشــکار و مشــخص برمــا بســازد و بــرای مــردم ایــن را
گــزارش بدهــد .نفــس ایــن اقــدام میتوانــد ،نگاههــای منفــی نســبت بــه کارکــرد
حکومــت را کاهــش دهــد.
امــا مشــکل اینجــا اســت کــه در قضایــای مشــابه ،حکومــت محکــوم میکنــد ،ضمــن
اینکــه کمیســیونی تشــکیل میدهــد ،امــا بعــدا هیــچ نتیجــۀ بهدنبــال نــدارد و ایــن
خــودش بیشــتر مــردم را نســبت بــه عملکــرد حکومــت و نســبت بــه نهادهــای عدلــی
و قضایــی مایــوس میکنــد.
ایــن هــم واضــح و روشــن اســت کــه حکومــت در بســیاری از ســاحات افغانســتان
کنتــرول نــدارد؛ امــا حکومــت میتوانــد یــک رویکــرد را داشــته باشــد ،شــبیه
همچــون قضایــا کــه بــه آن مســاله رســیدگی بکنــد ،نیروهــای کشــفی و اســتخباراتی
اگــر تــاش کنــد ،ســرنخ پیــدا میکننــد؛ ولــی مشــکل اینجاســت کــه حکومــت در
بســیاری مــوارد بیتفــاوت اســت.

