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نوع تفکر درباره آسیب روانی
بر نحوه رهایی از آن تأثیر دارد

جهان از چگونگی تأثیر گذشته بر حال ما آگاهی یافته است.

من اما می دانم برچسب »آسیب دیده« بر خود زدن، مانع التیام است.

عــنوان های مـهم

اوضاع نابسامان کابل؛
شش ونیم یا تداخل وظیفه یی

ترسی در سیامی مردم موج می زند که نشود 
قربانی بعدی آن ها یا اقارب شان باشند

آشنایان غیر قابل اعتامد
در برخی موارد، آزارگر کودکان کمک خود را به بستگان 

به عنوان پرستار کودک ارایه می دهد
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تصویشری کشه براسشاس گزارش اخیر کمیسشیون مسشتقل حقوق بشر در ذهنم   

می چرخشد، کوچه یشی در غزنی سشت کشه یکشی از همسشایه ها ختشم قشرآن گرفتشه و 

به همیشن خاطشر از روزهشای معمشول ششلوغ تر اسشت. تعشدادی کشودک کشه مدت ها 

بشه کمشک هشم رسگشرم جمشع کشردن زباله هشای بازیافتشی و پاره هشای آهشن بودنشد، 

هشان روز تصمیشم می گیرنشد بشه کاکای زرنجی که کارش خرید این زباله هاسشت، 

بوجشی پاره  هشای آهن ششان را بفروششند، منی دانشم پشول ششان را گرفتنشد یشا هنشوز 

در هیجشان ایشن بودنشد کشه چقشدر گیرششان خواهشد آمشد کشه همگشی می میرنشد، 

سشاح  ایشن  ناجوان مردانشه،  و  ناهنشگام  می میشرد،  افغانشی  انسشان  کشه  آن طشور 

عمل نکشرده هشر زمانشی پیش تشر یشا بعدتشر هشم می توانسشت، منفجشر ششود، امشا این 

فرصت را از دست نداد...
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

دریا«،  »پرس  خودش  به قول  آمد،  دنیا  به  پرس  یک   

مادرش مازندرانی و پدرش هراتی؛ پرسی که در پنج سالگی 

و بعد از سقوط رژیم طالبان به افغانستان آمد؛ اما دوباره به 

ایران برگشت. 

جایی که دوازه سال متام در مکتب با تبعیض مواجه بود، 

کودکان  و  هم صنفان  سوی  از  اهانت  و  متسخر  کنایه،  با 

هم سن و سالش، به یک جرم بزرگ: »افغانی بودن.« 

با وجود متام این دشواری ها و مشقات؛ به لطف صبوری  که 

از والدین و پدر بزرگش آموخته بود، در دل مهربان حسین، 

هرگز خاطره به عقده مبدل نشد. او همچنان مهربان ماند 

و ماهی شکم پر محلی و قرمه سبزی شال ایران را هان 

قدر با اشتها می خورد که قابلی پلو اوزبیکی و بریانی را. 

او طبیعت را مناد زیبایی و قدرت می داند و آزادگی را از مادر 

دومش، »دریا« آموخته است. جایی که در کنارش بزرگ شد 

و از هانجا بود که اسکی و شنا را خوب فرا گرفت.

فعالیت افغانستان
در عرصه نجوم؛ صفر

گفتگو با محمد مروج زاده، رسپرست انجمن 
نجوم افغانستان

گفته می شود یک تلسکوپ از دوران 

کمونیست ها در تهکوی مرکز جیولوجی در 

دانشگاه کابل هست که کارایی آن معلوم نیست

لغو پست های سخنگویان والیات نقض 
قانون اساسی است

افزایش سطح تولید آلوبخارا
در غزنی و قندهار

بازداشت چهارشهروند پاکستانی
در فرانسه

نیویارک  تایمز به دلیل نرش خرب 
جعلی در مورد داعش، دو جایزه را از 

دست داد

حسین؛ پرس دریا
پرسی که آزادگی و نوازندگی را از »موج دریا« آموخته است

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 4

ترجمه

8

مناطق تحت کنرتول طالبان

محروم از برنامۀ ماین پاکی 
انفجار در غزنی ناشی از عدم همکاری طالبان با اقدامات فراجناحی و برشدوستانه

برای جمع آوری مین و مهامت ا نفجارنشده بود

یونیسف: طی 14 سال به طور متوسط هر روز 5 کودک کشته شده است



برای  امریکا  ویژۀ  زملی خلیل زاد، منایندۀ   

و  افغانستان  دولت  که  افغانستان، گفت  صلح 

گروه طالبان باید به خواسته های مردم احرتام 

سیاسی  توافق  یک  به  زودتر  هرچه  و  بگذارند 

برسند. هم چنین ایاالت متحده امریکا در کنار 

مردم افغانستان ایستاده است.

بامداد روز یک شنبه )۳۰قوس(  آقای خلیل زاد 

در صفحۀ توییرت خود با محکوم کردن جان باخنت 

چندین کودک در انفجاری ولسوالی گیان غزنی 

نوشت: »خرب مرگ شار زیاد بی گناهان از غزنی 

که اکرثیت آنان اطفال بودند، جان گداز است.«

و کشنت  اظهار داشت که جنگ  ادامه  در  وی 

افغان ها در موجودیت توافق نامۀ امریکا با طالبان 

و اعامیه مشرتک امریکا با افغانستان، حایت 

گسرتده بین املللی از صلح و آغاز مذاکرات صلح 

از نظر شار زیاد افغان های که به صلح و امنیت 

نیاز دارند و آرزوی آن را دارند، مروعیت اش را از 

دست داده است.

افغانستان  صلح  برای  امریکا  خاص  منایندۀ 

می خواهیم  جوانب  متام  از  »ما  داشت:  تاکید 

به سوی  رسیعا  و  داده  کاهش  را  خشونت  که 

آتش بس بروند. یکجا و با حایت بین املللی باید 

به خطرات مواد منفجرناشده  در رسارس کشور 

ارزشمند  حیات  تا  کنند  رسیدگی  ماین ها  و 

کودکان و بزرگساالن نجات یابد.«

او سطح خشونت در افغانستان را محکوم کرد 

و گفت هدف کسانی که وحشت و خون ریزی 

می آفرینند، »ایجاد نفاق و استفاده از خشونت 

صلح،  به  که  افغان هایی ست  تضعیف  برای 

مرفه  افغانستان  یک  و  خشونت،  دایمی  ختم 

متعهدند.«

در حال حارض مذاکرات دولت و طالبان برای 

برای  دولت  هیات  و  شده  متوقف  هفته  چند 

بعدی  دور  آجندای  مورد  در  بیش تر  مشورت 

گفتگوهای صلح به کابل برگشته اند.

انفجار یک گلوله هاوان دو روز پیش در غزنی 

جان حدود۱۵کودک را گرفت و چندین نفر دیگر 

به اثر آن زخمی شدند.

منابع امنیتی اعام کرده  بودند که این رویداد 

ناشی از انفجار ریکشای مبب گذاری شده بوده 

و یک مجلس ختم قرآن را هدف قرار داد، اما روز 

گذشته کمیسیون حقوق بر، نوعیت انفجار را 

رسگلوله هاوان منفجرناشده خوانده  است.

حایت کننده  نهاد  یا  نی  مدنیت:  راه   

لغو  به  واکنش  در  افغانستان  آزاد  رسانه های 

پست های سخنگویان والیات گفت که حکومت 

قانون  آشکار،  به صورت  پست ها  این  لغو  با 

اساسی را نقض می کند.

هم چنین نی از دولت خواست که این حکم را 

پس گرفته و جلو چرخش آزاد اطاعات را نگیرد.

نی روز یک شنبه )۳۰قوس( با نر خربنامه یی 

از ادارۀ مستقل ارگان های محلی نیز خواست تا 

زمان بازبینی این حکم از سوی رییس  جمهوری، 

عملی کردن آن را به تاخیر اندازد.

امنیت  شورای  دفرت  از  مکتوبی  گذشته  روز 

آن  اساس  بر  که  کرد  درز  رسانه ها  به  ملی 

والیان  که  داده  هدایت  غنی  رییس جمهوری، 

مسوول اطاع رسانی در والیات  اند و پس از این 

حق داشنت سخنگویی را ندارند.

ارگان های  ادارۀ  که  مکتوب  این  در  هم چنان 

از این اداره خواسته شده که  محلی فرستاده، 

از  والیان  سخنگویان  بست های  متامی  حذف 

توسط  اطاع رسانی  امور  پیشربد  و  تشکیات 

شخص والی هر والیت را تهیه و »هرچه عاجل« 

با دفرت شورای امنیت رشیک کند.

نهاد حایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در 

این خربنامه تاکید داشت که نر گزارش های 

تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نر وقایع مهم 

برای مردم بدون دسرتسی به معلومات، محال 

نر  از  بعد  افغانستان  حکومت  گویا  است. 

گزارش های تحقیقی اخیر به خصوص در زمینه 

چگونگی مرصف بودجه اضطراری، دست به این 

اقدام زده است.

طبق گفته های این خربنامه، حکومت به عنوان 

تا  است  مکلف  اجتاعی  نهاد  مروع ترین 

پیش تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی 

کند.

این نهاد عاوه کرد که بر اساس حکم ریاست 

جمهوری، وظیفه سخنگویان پس  از این از سوی 

غیرعملی  اقدام  یک  که  انجام می شود  والیان 

است، زیرا دسرتسی به والیان در بسیاری موارد، 

دسرتسی  آن،  تبع  به   می کشد.  طول  هفته ها 

ناممکن  مواردی  در  و  نیز محدود  اطاعات  به 

خواهد شد.

راه مدنیت: اکرب رستمی، سخنگوی وزارت   

زراعت، آبیاری و مالداری کشور، گفت که سطح 

قندهار  و  غزنی  والیت های  در  آلوبخارا  تولید 

افزایش یافته است. دهقانان این والیات ساالنه 

برداشت  را  آلوبخارا  محصوالت  تن  هزاران  

می کنند.

در  )۳۰قوس(  یک شنبه  روز  رستمی  آقای 

با روزنامۀ راه مدنیت گفت که هزاران  صحبت 

آلوبخارا  درختان  والیات،  این  در  زمین  هکتار 

آلوبخارا  تن  هزاران  همه ساله  و  شده  غرس 

به  دست می آید.

وی ترصیح کرد که بیش ترین میزان تولید در 

والیت های قندهار و غزنی بوده که در این دو 

والیت چهار نوع آلوبخارا حاصل می دهد.

سخنگوی وزارت زارعت، آبیاری و مالداری کشور 

گفت که بر اساس رسوی های انجام شده سال 

۱۳۹۸ در کشور حدود یک هزار و ۱۴۴ هکتار 

زمین باغ های آلوبخارا احداث شده است.

به گفتۀ وی، سطح تولید این میوه سال گذشته 

به حدود هشت هزار و ۷۹۰تن رسیده بود.

شدن  عملی  رستمی،  آقای  معلومات  طبق 

جدید  باغ های  احداث  آموزشی،  برنامه های 

سبب  باغداران  با  دوام دار  همکاری  و  آلوبخارا 

افزایش میزان تولید آلوبخارا شده است.

وی تاکید داشت که آلوبخارا به کشورهای هند، 

انگلستان،  عربی،  متحده  امارات  پاکستان، 

امریکا و کانادا صادر می شود.

مالداری  و  زارعت  وزارت  معلومات  اساس  بر 

غزنی،  والیت های  در  بیش تر  آلوبخارا  کشور 

فاریاب،  کابل،  قندهار،  ارزگان،  پروان،  لوگر، 

زابل و میدان وردک تولید می شود.

و  مناسب  بازار  نبود  از  همواره  کشور  دهقانان 

جهت  رسد خانه یی  امکانات  به  دسرتسی  عدم 

حفظ محصوالت شان شکایت داشته و از دولت 

می خواهند که برای محصوالت شان بازار فروش 

پیدا و رسدخانه های عرصی تاسیس منایند.

هم چنین نبود کارخانه های پروسس میوه های 

صادرات  پیش روی  دیگر  مشکات  از  خشک 

محصوالت کشور می باشد و آقای رستمی گفت، 

در صورتی که میوه خشک کشور به  طور درست 

در  بهرتی  بهایی  با  می تواند  شود،  پروسس 

بازارهای جهان به فروش برسد.

وزارت  آرین، سخنگوی  نجیبه  راه مدنیت:   

و  یونیسف  توافق  به  واکنش  در  کشور  معارف 

تازۀ  توافق نامه  در  وزارت  این  که  طالبان گفت 

میان یونیسف و طالبان شامل نیست. این توافق 

برای ساخنت چهار هزار صنف درسی انجام شده 

است.

خانم آرین روز یک شنبه )۳۰قوس( در صحبت 

با روزنامۀ راه مدنیت گفت که وزارت معارف در 

این توافق نامه شامل نیست، اما بر اساس یک 

و  تعلیم  یونیسف در قسمت  با  برنامه جداگانه 

تربیه همکاری می کند.

بانو آرین گفت: »ما با یونیسف یک پان همکاری 

به  دسرتسی  که  مناطقی  در  داریم،  سه ساله 

مکاتب وجود ندارد، صنف های محلی را ایجاد 

می کنیم.«

وی در ادامه ترصیح کرد که این پان از سال 

نصاب  می شود.  تطبیق   ۲۰۲۱ الی   ۲۰۱۸

معارف  وزارت  نصاب  اساس  بر  درسی شان 

مشخص شده و استادان نیز از طرف این وزارت 

تعیین می شوند.

از  کشور  معارف  وزارت  سخنگوی  هم چنین 

یونیسف خواست که جزییات این توافق  را با این 

وزارت رشیک سازند.

»صندوق  توافق شان  مورد  در  هنوز  تا  طالبان 

حایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 

اظهار نظر نکرده اند.«

دست یابی  برای  آن ها  که  بود  گفته  یونیسف 

و  با طالبان گفتگو کرده   توافق دوسال  این  به 

باالخره توافق کردند که حدود چهارهزار صنف 

درسی را در مناطق تحت کنرتول طالبان ایجاد 

کنند.

در  درسی  صنف های  کرد،  اعام  اداره  این 

از  کودکان  که  شد  خواهد  ساخته  مناطقی 

این  ا ست  قرار  هم چنین  محروم اند.  آموزش 

این  شود.  برگزار  مردم  خانه های  در  صنف ها 

فاریاب  و  ارزگان  کندهار،  هلمند،  در  صنف ها 

ایجاد خواهند شد.

یونیسف گزارش داد که در افغانستان سه میلیون 

هستند.  محروم  تعلیم  از  کودک  ۷۰۰هزار  و 

و  امنیت  این محرومیت عدم  عامل  بزرگ ترین 

خشونت روزافزون عنوان شده است.

اطفال  ۶۰فیصد  که  آمده  ادامه  در  هم چنین 

افغانستان دخرتان  تربیه در  و  تعلیم  از  محروم 

هستند و عواملی مانند رسم و رواج های نادرست 

و محدودیت های خانوادگی باعث محروم شدن 

دخرتان از درس می شود.

این در حالی ست که بر اساس ارقام سازمان ملل 

متحد، میان سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود 

شش و نیم هزار طفل افغان کشته شده و ۱۵هزار 

تن دیگر زخمی شده اند.

اخیر  گزارش  براساس  که  تصویری   

ذهنم  در  بر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

از  یکی  که  غزنی ست  در  کوچه یی  می چرخد، 

همسایه ها ختم قرآن گرفته و به همین خاطر از 

روزهای معمول شلوغ تر است. تعدادی کودک 

کردن  جمع  رسگرم  هم  کمک  به  مدت ها  که 

زباله های بازیافتی و پاره های آهن بودند، هان 

که  زرنجی  کاکای  به  می گیرند  تصمیم  روز 

پاره  های  بوجی  زباله هاست،  این  خرید  کارش 

را  شان  پول  منی دانم  بفروشند،  را  آهن شان 

گرفتند یا هنوز در هیجان این بودند که چقدر 

می میرند،  همگی  که  آمد  خواهد  گیرشان 

و  ناهنگام  می میرد،  افغانی  انسان  که  آن طور 

ناجوان مردانه، این ساح عمل نکرده هر زمانی 

منفجر شود،  بعدتر هم می توانست،  یا  پیش تر 

اما این فرصت را از دست نداد.

 

اقدامات برای رفع خطر مواد منفجره

می کند  تایید  ماین  تطهیر  و  انسجام  ریاست 

از  جامانده  به  انفجاری  مواد  قربانیان  اکرث  که 

جنگ، کودکان هستند. البته در رابطه با مورد 

حقوق  کمیسیون  گزارش  آن ها  غزنی  در  اخیر 

در  می گویند  و  منی کنند  رد  یا  تایید  را  بر 

اینکه  احتال  کارنکرده  مببی  وجود  صورت 

ما  می گویند  آن ها  است.  کم  باشد،  قدیمی 

به  ساح  روز  هر  و  هستیم  جنگ  جریان  در 

بسیاری جاها منتقل می شود. اینکه یک منطقه 

پاکسازی شود به این معنا نیست که دیگر مواد 

منفجره یی وجود نخواهد داشت.

فعالیت  مورد  در  مدنیت  راه  روزنامه  به  آن ها 

است،  طالبان  کنرتول  تحت  که  مناطقی 

غزنی  گیان  ولسوالی  در  فعا  ما  می گویند 

که حادثۀ اخیر در آن رخ داد، به علت وضعیت 

و  نداریم  فعالیتی  هیچ گونه  امنیتی  نامناسب 

باری که در ولسوالی گیان ماین پاکی  آخرین 

اما  می شود،   2015 سال  به  مربوط  داشتیم، 

در صورت گزارش مردم محلی، تاش می کنیم 

خود را به ساحه برسانیم. 

طالبان هرگونه دست داشنت در انفجار غزنی را 

رد کردند در حالی که اگر رشایط برای فعالیت 

حقوق  فعال  نهادهای  یا  ماین  تطهیر  ریاست 

بری در این زمینه مناسب بود و طالبان مانع 

آن منی شد، به احتال زیاد این واقعه و مرگ 

آن 15کودک رخ منی داد.

این ریاست در رابطه با آموزش کودکان و افراد 

ملکی برای شناسایی مواد خطرناک می گوید، 

این زمینه اجرا شده  برنامه های گسرتده یی در 

به عنوان  مکاتب  و  مساجد  از  استفاده  است. 

استفاده  مختلف،  مناطق  در  آموزشی  مراکز 

شاره  اعام  و  تلویزیون  چون  رسانه هایی  از 

متاس این ریاست به مردم تا در صورت دیدن 

جمله  از  دهند  اطاع  عمل نکرده  منفجرۀ  مواد 

برای  ریاست  این  به گفتۀ  که  بود  اقداماتی 

باز  البته  شد،  انجام  مردم  معلومات  ارتقای 

هم معلوم نیست که چه تعداد از خانواده های 

چه  طالبان  کنرتول  تحت  مناطق  در  ساکن 

برای شناسایی  آموزشی  این خدمات  به  میزان 

مواد منفجره دسرتسی دارند.

گاهی  است،  معتقد  تطهیر  و  انسجام  ریاست 

و  ضعیف  اقتصادی  وضعیت  به خاطر  مردم 

تصور اینکه مببی که تا حاال منفجر نشده، بعد 

هم نخواهد شد، به خرید و فروش این وسایل 

ندارند.  ما  با  را  الزم  همکاری  و  می پردازند 

خطر  آموزش  که  می کنند  تاکید  کارشناسان 

مواد انفجاری عمل نکرده باید بر روی خطرات 

نوجوانان  و  کودکان  برای  انفجار   از  ناشی 

متمرکز شود و باید رفتارهای مخاطره آمیز آن ها 

بر  مبتنی  گزارش ها  گسرتش  سازد.  برطرف  را 

را  نظارت  و  درمانی، حساسیت  مراکز  و  جامعه 

بهبود خواهد  بخشید. 

در  منفجره  سالح های  از  استفاده   منع   

مناطق پرجمعیت

در   Save the Children بخش  مسوول 

افغانستان گفت که علت انفجار غزنی مشخص 

صورت  مبب  توسط  می گویند  برخی  نيست. 

از مواد  و برخی دیگر معتقدند قطعه یی  گرفته 

شده  منفجر  که  بوده  نکرده  عمل  انفجاری 

است. در هر صورت، ما از اینکه این همه کودک 

کشته شده اند، وحشت کردیم. 

به گزارش اخیرشان تحت  اشاره  با  ادامه  او در 

کنید«  متوقف  کودکان  علیه  را  »جنگ  عنوان 

 ،۲۰۱۹ و   ۲۰۰۵ سال های  بین  که  می گوید 

کشته  افغانستان  در  کودک  26هزار  حداقل 

گذشته  ۱۴سال  طی  یعنی  شده اند  معلول  یا 

به طور متوسط  هر روز ۵کودک.

این سازمان خیریه در همین گزارش از انگلیس 

خواسته بود تا بیانیۀ سیاسی جلوگیری استفاده 

پرجمعیت  مناطق  در  منفجره  ساح های  از 

تقاضا  کشور  این  از  هم چنین  و  کند  تایید  را 

داشت تا از نفوذ خود در صحنۀ جهانی استفاده 

کند و اطمینان حاصل کند که کودکان افغان 

خدمات  به  انفجاری  ساح های  از  آسیب دیده 

حیاتی دسرتسی دارند.

مبب ها و ساح های انفجاری عمل نکرده عاوه 

بر خطر انفجار، می توانند باعث آلودگی محیط 

زیست شوند. در بعضی از مناطق که این ها در 

مهات  با  مرتبط  کیمیاوی  مواد  دفنند،  خاک 

وارد  زیرزمینی  آب های  و  خاک  به  می توانند 

شوند.

مسلحانه  خشونت  علیه  اقدام  غیردولتی  گروه 

در  تقریبا  که  کرد  اعام  امسال   )AOAV(

بیش  غیرنظامیان  گذشته،  دهۀ  از  سال  هر 

از  استفاده  هنگام  در  را  تلفات  90درصد  از 

پرجمعیت  مناطق  در  انفجاری  ساح های 

متحمل شده اند.

فوری،  تلفات  از  فراتر  که  داشتند  تاکید  آن ها 

بر  نامتناسب  تاثیر  ذاتی  خطر  از  بخشی 

غیرنظامی  زیرساخت های  و  ساختان ها 

و  مشاغل  منازل،  به  اغلب  این ساح ها  است. 

امکانات  وقتی  می رساند.  آسیب  زیرساخت ها 

بین  از  یا  ببینند  آسیب  درمانی  و  بهداشتی 

عفونی  بیاری های  به  ابتا  احتال  بروند، 

به شدت افزایش می یابد. تاسیسات آسیب دیدۀ 

یا  تعلیق  به  مجبور  که  کودکانی  برای  آموزشی 

دارد  طوالنی  عواقب  می شوند،  تحصیل  پایان 

منفی  تاثیر  دخرتان  بر  زیاد  احتال  به  که 

می گذارد.

در  بر  حقوق  دیده بان  همراه  به  گروه  این 

کنفرانس جنوایی که چندماه پیش برگزار شد، 

به کشورهای عضو فشار آوردند تا عدم استفاده 

از ساح های انفجاری در مناطق با تراکم باالی 

حقوق  یا  بردوستانه  حقوق  به  را  جمعیت 

قوانین  به  مورد  این  ثبت  کنند.  اضافه  جنگ 

بردوستانه، دولت ها را ملزم به ارایۀ گزارش ها 

قربانیان درصورت  به  اجرا و کمک  به  و متعهد 

از  تعهدات  این  هرچند  می کند.  عوارض  بروز 

نظر قانونی الزام آور نیستند، اما دارای اهمیت 

استندردهای  قادرند  زیرا  توجهی اند،  قابل 

رفتاری را ترسیم کنند و به روشن شدن قوانین 

بین املللی موجود کمک کنند.

خـــبـرهـای داخــلـی
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مناطق تحت کنرتول طالبان، محروم از برنامه ماین پاکی 
انفجار در غزنی ناشی از عدم همکاری طالبان با اقدامات فراجناحی و برشدوستانه

برای جمع آوری مین و مهامت انفجارنشده بود

خلیل زاد: امریکا در کنار مردم 
افغانستان ایستاده است

نی: لغو  پست های سخنگویان 
والیات نقض قانون اساسی است

افزایش سطح تولید آلوبخارا 
در غزنی و قندهار

وزارت معارف در توافق تازۀ 
یونیسف و طالبان شامل نیست

گـزارشــگرمعصومه امیری

بین سال های ۲۰۰۵   
و ۲۰۱۹، حداقل 26هزار 

کودک در افغانستان 
کشته یا معلول شده اند 

یعنی طی ۱۴سال 
گذشته به طور متوسط  

هر روز ۵کودک

غیرنظامیان بیش از   
90درصد تلفات را در 

هنگام استفاده از 
سالح های انفجاری در 

مناطق پرجمعیت 
متحمل شده اند

مردم به خاطر   
وضعیت اقتصادی 

ضعیف و تصور اینکه 
مببی که تا حاال منفجر 
نشده، بعد هم نخواهد 
شد، به خرید و فروش 

این وسایل می پردازند و 
همکاری الزم را با 

موسسات ماین پاکی 
ندارند

خلیل زاد: جنگ، دیگر مرشوع نیست
زملی خلیل زاد: »با توافق نامه ایاالت متحده و طالبان، بیانیه   
مشرتک ایاالت متحده و افغانستان، حامیت گسرتده بین املللی 

از صلح و آغاز مذاکرات بین االفغانی، جنگ و کشتار داخل 
افغانستان مرشوعیت خود را از نظر تعداد زیادی افغان ها که در 

آرزوی صلح و امنیت هستند از دست داده است.«

متدید تحریم ها علیه طالبان در شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۵۵۷ )۲۰۲۰( دربارۀ   

تجدید وظیفه تیم نظارت بر تحریم ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با 
طالبان را تصویب کرد.



اوضاع نابسامان کابل؛ شش ونیم یا تداخل وظیفه یی
ترسی در سیامی مردم موج می زند که نشود قربانی بعدی آن ها یا اقارب شان باشند

سیدمهدی حسینی
گـزارشــگر

برنامشه ششش ونیم بشه رهشربی امرالله صالشح، معاون   

تصمیم گیشری  بشه  ریاسشت جمهوری،  نخسشت 

بزرگ تریشن  ششش ونیم،  اسشت.  رسشیده  پنجاه وشششم 

آنشی  مششکات  بشه  رسشیدگی  بشرای  دولشت  برنامشۀ 

ششهروندان محسشوب می ششود کشه توسشط ششخص دوم 

حکومت مدیریت می گردد. 

مسشایل  بشه  آن چشه  تصمیم گیشری  مشورد،  آخریشن  در 

امنیتی مربوط می ششود، او از بازداششت یک تروریسشت 

ماین گشذار بشه نشام خیراللشه مششهور بشه »فقشره« کشه در 

مبب گشذاری ششهرک حاجشی نبشی دسشت داششت، خرب 

کابشل  ایشن تصمیم گیشری،  از  پشس  امشا لحظاتشی  داد، 

گشواه یشک رویشداد تروریسشتی بشزرگ دیگشر بشود.

فشرد  کابشل،  ششهر  پنجشم  حشوزه  سشاحه  انفجشار  در   

هشدف  را  مناینشدگان  مجلشس  یک عضشو  انتحار کننشده 

قشرار داد و در نتیجشه ایشن رویشداد 9 نفشر جشان باختند.

تامیشن  و  جشان  حفشظ  مشردم  بشرای  مسشاله  مهم تریشن 

فقشر  میشزان  اخیشر،  سشال های  در  آن هاسشت.  امنیشت 

به ششدت بلند رفته، عدم اششتغال زایی و فسشاد گسرتده 

بشه اوج خشود رسشیده، افشراد مسشلح بشه باج گیری هشای 

بی ششار دسشت زدنشد، ولشی صشدای ایشن مشردم بلنشد 

نششد، زیشرا مردم برایشن باورند کشه دولت نوپشا منی تواند 

بحث»امنیشت«  امشا  کنشد،  رسشیدگی  مسشایل  همشه  بشه 

فشرق می کنشد. مشردم گرسشنه و بیشکار حشارض بشه هرگونه 

همشکاری بشا دولشت اسشت، ولشی دولشت  کشه تشوان حفظ 

حداقلشی جشان مردم را نداششته باششد، دولشت مطلوب و 

منی ششود. محسشوب  پاسشخ گو 

برنامشه ششش ونیم، ممکشن در عرصه هایشی چشون جرایشم 

جنایشی، مسشایل اجتاعشی و یا هم تنظیم ششهری موثر 

باششد، اما در مسشایل امنیتشی موفقیت الزم را نداششته؛ 

از زمانشی  کشه آقشای صالشح عهشده دار ایشن برنامشه ششده، 

گشراف انفجارهشا و انتحشاری در کابل به ششدت بلند رفته 

بشا دود و بشاروت  و پایتخت نششینان همشه روزه صبشح را 

آغشاز می کننشد.

سشه  در  انتحشار  و  انفجشار  رسیشال  دیگشر،  جانشب  از 

ایشن  در  و  می دهشد  رخ  تکشرار  بشه  اخیشر  چهارمشاه  یشا 

اوضشاع نابسشامان، اگشر لحظاتشی را بشا باششندگان کابل 

بگذرانیشد، ناامنشی و تشرس از دسشت دادن اقارب ششان 

در سشیای آن هشا مشوج می زند که نششود قربانشی بعدی 

در کابشل آن هشا و یشا هشم یکشی از نزدیشکان آن هشا باششد؛ 

ایشن نششان می دهشد کشه اتخشاذ طرح هشا و تکتیک هشای 

در  تروریسشتی  گروه هشای  امشا وحششت  نشاکارا  امنیتشی 

کابشل فراگیشر ششده اسشت.

نارضایتی پایتخت نشینان  

و  انفجشار  از  بشرب جنشاب،  بگشی در گشور  را  »تصمیم هشا 

انتحشار کمشی جلوگیشری کشن، از وقتشی خشودت امنیشت 

کابشل را در دسشت گرفتشی، کابشل یشک روز آرام نبشوده، 

لطفشا ایشن نشسشت های مجشازی را گُم کن، یشا امنیت را 

پشس بشه قومانشدان امنیه و وزیر داخله بسشپار.« در میان 

کمنت هایشی کشه در زیشر پسشت آقشای صالشح آمشده، این 

کمنشت از سشوی کسشی بشه نشام درویشش اششکان قابشل 

بود.  توجشه 

البتشه بعضی هشا  از تصمیم گیری هشای برنامشه ششش ونیم 

کمنشت  یشک  در  کردنشد.  هشم  حایشت 

کشه عبداملجیشب صمشدی در زیشر پسشت 

می ششود  »دیشده  نگاششته:  صالشح  اخیشر 

بشه  کابشل  نواحشی  و  حوزه هشا  آمشران 

بشه  کشه  هسشتند  بی مسشوولیت  حشدی 

منی کننشد.« رسشیدگی  وظایف ششان 

از انتقشادات مجشازی  کشه بگذریشم، بشه رساغ باششندگان 

ششهر کابشل برویشم و ببنیشم، باششندگان چشه نگاهشی بشه 

وضعیشت امنیتشی کابشل دارنشد. 

کشه  می ششود  مشاه  »چنشد  می گویشد:  محبشوب  محمشد 

کابشل ششاهد انفجارهشای پی هشم اسشت و ایشن وضعیت، 

همشه  را بشه سشتوه آورده. او بیشان می کنشد کشه طرح های 

جشان  حفشظ  راسشتای  در  مربوطشه  نهادهشای  امنیتشی 

مشردم تاثیرگشذار نیسشت و ایشن مسشاله علت هایشی دارد 

کشه باید توسشط افراد مسشلکی و متخصص شناسشایی و 

بشه آن رسشیدگی ششود.

نعمشت علشی زاده یکی دیگری از باششندگان ششهر کابل 

در خصشوص رسازیشر ششدن جمعیشت بشه پایتخت اششاره 

می کنشد کشه به دالیشل مختلشف، ششار زیشادی از مشردم 

بشا  منی توانشد  موضشوع  ایشن  و  ششده  سشاکن  کابشل  در 

مسشایل امنیتشی بی ربشط باششد.

 او می گویشد کشه انبوهشی از جمعیشت، وضعیشت کابل را 

از کنشرتول نهادهشای حکومتشی خارج کشرده و به همین 

خاطشر، دولشت منی توانشد به ششکل درسشت آن رسشیدگی 

. کند

برنامۀ میثاق امنیتی موفق است؟  

حشدود پنج مشاه پیش حکومت افغانسشتان طشرح امنیتی 

را تحشت عنشوان »میثشاق امنیتشی« روی دسشت گرفشت و 

در چارچشوب ایشن طشرح، نهادهشای ذی دخشل بشه جنگ 

جرم پیششه ها و گروه هشای تروریسشتی رفشت. ایشن طشرح 

ششده،  واقشع  موثشر  جنایشی  جرایشم  بخشش  در  هرچنشد 

امشا برعکشس، بشه بشاور باششندگان کابشل، ایشن طشرح در 

جلوگیشری از حمشات تروریسشتی موفشق نبشوده اسشت.

حملشه تروریسشتی بشر کشورس کوثشر دانشش، حملشه بشر 

بانشک مرکشزی،  بشر کارمنشدان  دانششگاه کابشل، حملشه 

حمشات راکتشی، حملشه بشر معشاون والشی کابشل، حملشه 

حمشات  جملشه  از  مناینشدگان  مجلشس  عضشو  دو  بشر 

اجشرای  وجشود  بشا  اخیشر  در سشه ماه  کشه  تروریسشتی  اند 

برنامشه میثشاق امنیتشی، انجشام ششده و ذهنیشت عامشه را 

نسشبت بشه چگونگشی برنامه هشای  امنیتشی به ویشژه ایشن 

بدبیشن سشاخت. میثشاق 

می گوینشد  قانون گشذاران  از  ششاری  رابطشه،  ایشن  در 

کشه طشرح میثشاق امنیتشی در برخشی مشوارد تشا حشدی به 

تامیشن امنیشت کمشک کشرده، امشا در برخی مشوارد ناکام 

اسشت. بوده 

در  مناینشدگان  مجلشس  عضشو  جمششیدی،  علی اکشرب 

بشرای  »آن چشه  راه مدنیشت گفشت:  روزنامشه  بشا  صحبشت 

میشان  وظیفشوی  تداخشل  نگرانی سشت  قابشل  پارملشان 

امنیتشی و ارگ ریاسشت جمهوری می باششد.  نهادهشای 

او می گویشد: صاحیشت نهادهای امنیتی گرفته ششده و 

بشه یک کمیسشیون موقت یا اششخاصی واگذار ششده که 

ایشن تداخشل وظیفشوی انگیشزۀ کاری نهادهشای مربوطشه 

سشبب  و  وظیفوی سشت  تداخشل  ایشن  اسشت.  گرفتشه  را 

و  افراطیشت  تروریشزم،  بشا  مبشارزه  انگیشزه  کشه  می ششود 

خششونت، این هشا نشزد آن عشده از نیروهشای امنیتشی کشه 

به طشور خشاص در ایشن راسشتا فعالیشت می کننشد، گرفتشه 

می ششود.«

تداخشل  مناینشدگان،  مجلشس  عضشو  ایشن  بشاور  بشه   

وظیفشوی و عشدم نتیجه گیشری از طشرح میثشاق امنیتشی، 

دولشت و مشردم را بشه بیراهشه می بشرد، زیشرا نشه در کاهش 

خششونت ها موثشر بوده و نشه هم در جلوگیشری از انتحار، 

انفجشار و ترورهشای هد فمنشد. 

اسشت  بهشرت  کشه  مشی ورزد  تاکیشد  جمششیدی 

ریاسشت جمهوری هشان مسشوولیتی  را کشه بشرای یشک 

حلقشه یشا ششخص خشاص سشپرده، دوبشاره بشه نهادهشای 

اصلشی اش واگشذار کنشد و حایت هشای کنونشی بایشد از 

تشداوم  دقیق تشر  و  درسشت  به گونشۀ  امنیتشی  نهادهشای 

یابشد.

به گفتشۀ علی اکشرب جمششیدی، روی آوردن بشه قانشون و 

عمل کشرد قانومننشد، افغانسشتان را بشه اهدافشش نزدیک 

از  یشا عشدول  کشم کشردن صاحیت هشا  ولشی  می سشازد، 

قوانیشن، بشه وضعیشت جشاری هیچ گونشه کمکشی نخواهد 

امشا  مجلشس  قانو مننشد  فیصله هشای  وجشود  بشا  کشرد؛ 

برابشر  در  همشواره  ریاسشت جمهوری  نهشاد  یشا  حکومشت 

فیصله هشای مجلشس رسکششی کشرده اسشت.

سازمان نجات کودکان در واکنش به 
حادثه غزنی بیانیه داد

سازمان نجات کودکان: »چهار دهه درگیری در افغانستان   
تاثیر مخربی بر زندگی کودکان و جوانان داشته است. 

تحصیالت آن ها به شدت مختل شده و بسیاری از آن ها به دلیل 
سالح های انفجاری یا حمله به مکاتب و سایر مراکز یادگیری 

معلول یا کشته شده اند.

 سیام سمر عزل شد
سیام سمر، مناینده  ویژه  رییس جمهور و وزیر   

دولت در امور حقوق برش و روابط بین امللل، با 
پیشنهاد ادارۀ امور ریاست جمهوری و تایید شخص 
رییس جمهور از سمتش برکنار شد. او پیش از آن 

رییس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
بود.

شاه حسین مرتضوی: طالبان تغییر نکرده اند

مشاور ارشد رییس جمهوری در امور فرهنگی در توییتی   
خرب وزارت داخله که دشمنان مردم افغانستان در سه ماه 

اخیر ۳۷حمله انتحاری و ۵۱۰مورد انفجار ماین انجام دادند 
که نزدیک به ۵۰۰تن افراد ملکی شهید و باالی ۱۰۵۰تن دیگر 
مجروح گردیدند را باز نرش کرد و با تاکید گفته بود که طالبان 

تغییر نکرده اند.

ســـرمــقـالـه

بشا ایشن کشه منششور ملشل متحشد و اعامیشه جهانشی حقشوق بشر تاکید بر   

حتشا  جوامشع  از  بسشیاری  امشا  می کنشد،  مشردان  و  زنشان  حقشوق  مسشاوات 

کششورهایی کشه عضویشت سشازمان ملشل را دارنشد و بشه اعامیه جهانشی حقوق 

بشر پیوسشته اند، بسشیاری از حقشوق زنشان را نادیشده می گیرنشد. بدیشن لحاظ 

و  میثاق هشا  وابسشته  سشازمان های  و  ملشل  سشازمان  عمومشی  مجمشع 

کنوانسشیون های بین املللشی در حایشت از اجشرای اصشل مسشاوات و برابشری 

انسشان ها تدویشن و بشه تصویشب رسشاندند. از آن جملشه کنوانسشیون حقشوق 

سیاسشی زنان – مصوب 20 دسشمرب 1952 اسشت که اعضای کنوانسشیون را 

مشورد  اعشال حقشوق سیاسشی  و  منشدی  بهشره  را در  زنشان  موظشف می کنشد 

حایت ویژه و خاص قرار دهند. 

افغانسشتان نیشز عضشو کنوانسشیون حقشوق سیاسشی زنشان اسشت و بشر اسشاس 

اصشول همیشن سشند بین املللشی تبعیض هشای مثبتشی را بشرای مششارکت و 

حضشور زنشان در امشور و پسشت های سیاسشی قایشل ششده اسشت.  

ایشن رویشه زمینشه حضشور زنشان را در مششاغل سیاسشی فراهشم  ایشن کشه  بشا 

بشر کرسشی های  تکیشه  تشا  رای  پشای صندوق هشای  در  زنشان  و حضشور  کشرده 

مجلشس مناینشدگان و اششغال پسشت های متعشدد حکومتشی رضایت بخشش به 

نظشر می رسشد، ولشی حضشور زنشان در فضشای عمومشی و اششرتاک در بخشش 

خصوصشی و تجشارت هنشوز مسشاله اسشت و راه کانشی تا دسشتیابی بشه برابری 

کامشل حقشوق و فرصت هشا بیشن زنشان و مشردان کششور ناپیمشوده باقشی مانشده 

. ست ا

فراتشر از ایشن، نگرانشی وجشود دارد کشه در معامله سیاسشی با طالبشان بار دیگر 

کششور از مسشیر پیمشودن راه برابشری زنان و مردان خارج ششود یشا بیش از این 

در مسشیر احقشاق حقشوق زنشان سشنگ اندازی ششود یا دولت کنشد عمل کند.

نخسشتین مانعشی کشه فشرا راه زنشان در همشه عرصه هشا دیشده می ششود، موانشع 

حقوقشی اسشت. دولشت علی رغشم پذیشرش حقشوق بین امللشل هنشوز نتوانسشته 

از چالشش عرف هشای رایشج و قرائت هشای سشنتی عبشور کنشد و قوانینشی در 

جهشت رفشع خششونت و تبعیشض علیشه زنشان تصویشب و بشه اجشرا برسشاند. بشه 

طشور مثشال قانشون منشع ازدواج کشودکان و دخشرتان زیرسشن 18 سشال، منشع 

آزمایشش بشکارت و منشع خششونت علیشه زنشان در پارملشان بشا مقاومشت اعضای 

سشنت گرای مجلشس مواجشه ششد و از تصویشب بشاز مانشد.

عشدم موفقیشت طرح هشای حقوقشی دولشت تنها بشه این مشوارد ختم منی ششود. 

بسشیاری از قوانینشی کشه بشرای حایشت از زنان بشه تصویب رسشیده، در مرحله 

بشه اجشرا در منی آیشد. گزارش هشای متعشددی وجشود دارد کشه نششان  عمشل 

می دهشد بشا ایشن قانشون آزمایشش بشکارت را مشروط بشه رضایت طشرف و حکم 

قاضشی کشرده امشا خاف دسشتور رصیح قانشون، بسشیاری  با دسشتور پولیس به 

آزمایششگاه ها بشرای انجشام آزمایشش بشکارت فرسشتاده می ششوند. 

همیشن طشور در دیگشر زمینه هشا مثشل ششهادت، دیشه، عشدم متکیشن از ششوهر، 

ارث، مالکیشت، طشاق و... هنشوز در دادگاه هشا و مراحل دادرسشی از سشنت ها 

و عرف هشا کششور پیشروی می ششود و احکامشی کشه از محاکشم صشادر می ششود 

خشاف موازیشن حقوقشی و روندهشای دموکراتیک منشدرج در قوانین جمهوری 

اسشامی افغانسشتان است. 

دومیشن چالششی کشه افغانسشتان نتوانسشته از پشس آن برآیشد، خششونت علیشه 

زنشان در ابعشاد وسشیع اسشت. آنجشا که چششم نهادها ناظر نیسشت، خششونت و 

فجایشع زیشادی علیشه زنان خلق می ششود کشه در اغلب موارد اساسشا به مرحله 

ششکایت منی رسشد. در مشواردی کشه زنشان بشرای احقشاق حشق خشود بشه مراجع 

دولتشی و قانشون مراجعشه می کننشد، در اثشر فسشاد گسشرتده، زنشان از رجشوع 

خشود پششیان، منشرصف یشا خسشته می ششوند و حتشا شکایت ششان بشدون این 

کشه حقشوق ششکایت مشد نظشر گرفتشه ششود، علیه خشود زنشان متام می ششود. 

جنبشۀ دیگشر خششونت علیشه زنشان، آزار و اذیشت زنشان در مکان هشای عمومشی 

و خششونت در محشل کار اسشت و هنشوز دولشت و سشازمان های وابسشته بشه آن 

پایشان دادن همشه  بشرای  بشه میکانیزم هشای روششن پاسشخ دهی و رسشیدگی 

مصداق هشای خششونت علیشه زنشان دسشت نیافتشه اسشت.

نظامشی  و  دولتشی  مششاغل  در  زنشان  کار  نیشروی  جشذب  بشرای  حکومشت 

تاش هشای زیشادی بشه خشرج داده و بعضشی مششوق ها و امتیازاتشی را بشرای 

دخشرتان بشه طشور مثشال بشرای ورود بشه اردو و پولیشس گذاششته، امشا بشه دلیل 

نبشود امنیشت و آرامشش از آزار و اذیشت جنسشی، طرح هشای حکومشت در ایشن 

راسشتاها ناکام بوده اسشت، در رسشیدگی به پرونده های آزار و اذیت جنسشی، 

نهادهشای دولتشی سشکوت کشرده یشا بشه سشادگی از کنشار آن گذششته اسشت. 

امشا مهمرتیشن مسشاله یی کشه بشرای رسشیدن بشه اهشداف برابشری جویانشه مشد 

نظشر اسشناد بین املللشی نادیشده گرفتشه ششده، آمشوزش اسشت. در واقشع ایشن 

آمشوزش اسشت کشه فرایندهشای درونی سشازی اهداف سشازمان ملشل را ترسیع 

و  مدنشی  حقشوق  از  زنشان  برخشورادی  و  مشردان  و  زنشان  برابشری  می بخششد. 

سیاسشی بشدون تبعیشض چیزهایشی اسشت کشه در مواد آموزششی مشا دیده منی 

ششود یشا کمشرت و گشذار بشه آن پرداختشه ششده اسشت.

 تنهشا از طریشق آمشوزش می تشوان مسشایل زنشان را بشه بحشث عمومی کششاند و 

بشا ایجشاد گفتان هشا هشم رواداری را ترویشج کشرد و هشم ایشن نکتشه را بشه مردم 

آمشوزش می تشوان داد کشه حضشور زنشان در فضشای عمومی بشه معنشی راندن یا 

اششغال حریم هشای مشردان نیسشت. اساسشا مبشارزه بشا جنسشیت زدگی تعریشف 

هشا، داوری هشا، مششاغل و تلقشی مکان هشای عمومشی بشه عنشوان مکان هشای 

مردانشه بایشد از پلشه اول آمشوزش رشوع و تشا مراحشل باالتشر ادامه یابد تشا بتوان 

بشه برابشری میشان زنشان و مشردان در همشه عرصه هشا بشه ویشژه عرصشه سیاسشی 

رسشید. افشزون بشر ایشن رویکرد آمشوزش زنشان و دخشرتان در جهشت توان افزایی 

بشرای اسشتقال مالی باششد.

حضور زنان در سیاست
رضوری اما ناکافی!

با این که این دولت زمینه حضور زنان را در مشاغل 
سیاسی فراهم کرده ولی هنوز حضور زنان در فضای 

عمومی و عرصه های اجتامعی و اقتصادی مساله است
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برنامه شش ونیم،   
ممکن در عرصه هایی 

چون جرایم جنایی، 
مسایل اجتامعی و یا 

هم تنظیم شهری 
موثر باشد، اما در 

مسایل امنیتی 
موفقیت الزم را 

نداشته

بهرت است   
ریاست جمهوری 

هامن مسوولیتی  را 
که برای یک حلقه یا 

شخص خاص 
سپرده، دوباره به 

نهادهای اصلی اش 
واگذار کند و 

حامیت های کنونی 
باید از نهادهای 
امنیتی به گونۀ 

درست و دقیق تر 
تداوم یابد.

»آن چه برای   
پارملان قابل 

نگرانی ست تداخل 
وظیفوی میان 

نهادهای امنیتی و 
ارگ 

ریاست جمهوری 
می باشد.



خصوص  در  صفحه یی   ۳۳۴ کتاب  این   

جنسی  آسیب  درمان  و  پیشگیری  شناخت، 

مرتجان  ترجمه  با  و  شده  نوشته  کودکان 

ایرانی به نر رسیده است.

شامل:  فصل   ۱۰ در  کتاب  این  مطالب 

»چیستی آزار جنسی کودکان، اهمیت تربیت 

کودکان  به  متجاوزان جنسی  جنسی کودک، 

و  کودکان  جنسی  آزار  هستند،  افرادی  چه 

جنسی  اغوای  اینرتنت،  از  استفاده  مقوله 

کودکان، تاثیر آزار جنسی بر کودکان ، عایم 

کودکان  مسایل  فهم  کودک،  جنسی  آزار 

در  کودکان  از  محافظت  جنسی،  آزار  قربانی 

راهکارهای  و  جنسی  آزار  تهدیدهای  برابر 

مقابله با آزار جنسی کودک« ارایه شده است.

آورده اند  کتاب  پیشگفتار  در    گروه مرتجان 

جنسی  سوءاستفاده  از  پیشگیری  موضوع  که 

این  وقوع  از  بخشی  و  دارد  زیادی  اهمیت 

غفلت  و  ناآگاهی  از  ناشی  ناگوار  رویدادهای 

والدین و خانواده هاست.

و  اقدامات  با  باید  سامت  حوزه  متخصصان 

مداخات موثر این هیوالی پنهانی و شوم را به 

خانواده ها بشناسانند تا بتوانند در سایه آگاهی 

و مراقبت وقوع آن را به حداقل ممکن کاهش 

دهند.

چند  رشح  به  مقدمه  در  نیز  کتاب  نویسنده 

مورد از تجاوزهای جنسی با زوایا و پیامدهای 

حفظ  که  است  معتقد  و  پرداخته  ناگوارش 

امنیت کودکان به میزان آگاهی والدین و نظام 

و  دانش  تنها  و  دارد  بستگی  جامعه  تربیتی 

اطاعات درست می تواند خطرات آزار جنسی 

را کاهش دهد.

متام آنچه که در این کتاب ارایه شده به عنوان 

شده  تشبیه  متاطم  دریای  یک  از  گوشه یی 

است چرا که جنس موضوع آزار و آسیب جنسی 

با  مسترت و پنهان است و در الیه های زندگی 

دو  هر  برای  متفاوتی  شدت  درجه  و  شیوه ها 

جنس دخرت و پرس ممکن است، رخ دهد.

در این کتاب کوشش شده است که روش های 

آسیب  ماهیتی  شناخت  و  درمان  و  پیشگیری 

عزم  با  که  دارد  امید   و  کند  ارایه  را  جنسی 

همگانی و درک التهاب موضوع و تاثیر دامنه دار 

آن در محتوا و کیفیت زندگی ، متام جامعه با 

اهتامی ویژه به مقوله آزار جنسی آگاه باشند و 

زوایای آن را با درک باال و هوشیاری به حداقل 

برسانند.

بارها شنیده ام که برای حفظ دستاوردها و   

ارزش ها باید از خیلی چیزها گذشت، همین طور 

مثِل  کشوری  در  رسانه  یی  کار  است.  هم 

فراوانی  دشواری   و  چالش   با  افغانستان 

روبه روست. 

روزنامه راه مدنیت از محدود رسانه های پیش رو 

در کشور است که در طول یک دهه گذشته با 

توانسته همۀ  و کار شبانه روزی  همت مضاعف 

بر  و  بگیرد  نادیده  را  دشواری ها  و  چالش ها 

مشکات غلبه کند. 

یک دهه تاش برای دموکراسی و مدنیت، یک 

برابر  در  ایستادن  دهه  یک  اطاع رسانی،  دهه 

موجود  ارزش های  از  دفاع  دهه  یک  افراطیت، 

پسا۲۰۰۱ بدون زحات و تعهد دست اندرکاران 

راه مدنیت ممکن نبوده است. 

پس از فروپاشی رژیم طالبان و به میان فضای 

باز سیاسی زمینۀ مناسب برای کارهای فرهنگی 

و رسانه  یی در کشور فراهم گردید. آزادی بیان 

و رسانه ها از دستاوردهای مهم مردم افغانستان 

است و راه مدنیت یکی از منونه های بارز تعهد 

و  ارزش ها  از  برای حایت  نو  و پشت کار نسل 

منافع ملی کشور به شار می رود.

مدنیت  راه  ده سالگی  آستانۀ  در  که  خوشحامل 

قرار داریم، افغانستان به رسانه های جدی مثِل 

راه  چون  رسانه های  است.  نیازمند  مدنیت  راه 

مقاالت،  پالیسی ها،  رفتار،  اصول،  با  مدنیت 

مطالب و راهکارهای مناسبی که دارد بایستی 

در نقطه نقطه کشور به زبان های محلی برود/

در  مدنیت  راه  که  می شویم  خوشحال  برسد. 

سایر شهرهای بزرگ چاپ همزمان داشته باشد، 

چیزی که رویا نیست و دست یافتنی است.

آثار و ویژه نامه های فراوانی را راه مدنیت در طول 

سال های اخیر در حوزه های گوناگون از جمله 

حقوق شهروندی، انتخابات، حقوق زنان، مبارزه 

و  اجتاعی  عدالت  تحقق  اداری،  فساد  علیه 

تطبیق عدالت انتقالی و موضوع های مهم دیگر 

منابع  به مثابۀ  آنان  از  یک  هر  که  کرده  منتر 

کمک کننده به دانشجویان و به عنوان کارهای 

جدی رسانه  یی برای تاریخ مطبوعات کشور قابل 

استفاده است.

کرثت گراست.  و  روشنگر  رسانۀ  مدنیت  راه 

در  جدی تر  و  بی وقفه  به صورت  که  رسانه  یی 

کنار سایر رسانه های معترب و در رشایط سخت و 

دشوار برای روشنایی فعالیت می کند.

یکی  مدنیت  راه  روزنامه  فرهنگی  برنامه های 

فرهنگ  حوزۀ  تقویت  برای  اساسی  کارهای  از 

و  فرهنگی  موثر  چهره های  به  ارج گذاری  و 

مطبوعاتی است. 

بابت  مدنیت  راه  روزنامه  دست اندرکاران  از 

تشکر  شبانه روزی شان  زحات  و  تاش ها 

می منایم. امیدوارم روزی متام رسانه ها در گوشه  

فرهنگ  و  باشند  دسرتس  قابل  کشور  گوشۀ 

سازمان های  مختلف  سطوح  در  روزنامه خوانی 

دولتی و غیر دولتی و جامعه نهادینه شود.

 

منی دانم  که  مقصدی  به  و  هستم  تاکسی  سوار 

کجاست روانه ام. تا ده مرتی، چشانم چیزی را 

منی بینند. به دل ِمه می روم یا آلودگی هوا؟ معلوم 

نیست. تا موتر به نزدیک آن به ظاهر مه سنگین 

گردباد  نه  آنیم،  درون  آنچه  شدم،  متوجه  رسید؛ 

است، نه ِمه و نه آلودگی هوا. ابرهای ِسحرآمیزند؛ 

ابرهایی که ملودی آهنگ »شاک« کاری از حسین 

کریمی را پخش می کنند.

در یک صدم ثانیه، موتر از زمین به هوا برخاست، 

جاذبه بی اثر شده بود و ما در خاء معلق بودیم، 

فشار، قطعات موتر را پارچه پارچه کرد. چشانم 

را از ترس بستم؛ تا چشم باز کردم، نه موتری بود 

نه گردبادی، نه راننده و نه کابلی؛ اما معلق بودم، 

در میان زمین و آسان، آنهم نه در فصل پاییز که 

در 27 ماه دلو 1376، در هوای مه آلود مازندران 

ایران، در شهر بابلرس.

یک پرس به دنیا آمد، به قول خودش »پرس دریا«، 

که  پرسی  هراتی؛  پدرش  و  مازندرانی  مادرش 

به  رژیم طالبان  از سقوط  بعد  و  پنج سالگی  در 

افغانستان آمد؛ اما دوباره به ایران برگشت. 

تبعیض  با  مکتب  در  متام  سال  دوازه  که  جایی 

سوی  از  اهانت  و  متسخر  کنایه،  با  بود،  مواجه 

هم صنفان و کودکان هم سن و سالش، به یک جرم 

بزرگ: »افغانی بودن.« 

با وجود متام این دشواری ها و مشقات؛ به لطف 

صبوری  که از والدین و پدر بزرگش آموخته بود، در 

دل مهربان حسین، هرگز خاطره به عقده مبدل 

او همچنان مهربان ماند و ماهی شکم پر  نشد. 

محلی و قرمه سبزی شال ایران را هان قدر با 

اشتها می خورد که قابلی پلو اوزبیکی و بریانی را. 

او طبیعت را مناد زیبایی و قدرت می داند و آزادگی 

را از مادر دومش، »دریا« آموخته است. جایی که 

در کنارش بزرگ شد و از هانجا بود که اسکی و 

شنا را خوب فرا گرفت.

روزی از روزهای کودکی، حسین در یک سازفروشی 

شال ایران، زندگی و جهان خود را دید، با عشق 

زندگی اش، گیتار آشنا شد. عشقی که تنها مرگ 

می تواند میان آنها دیوار اعار کند. پولی را که از 

کارگری به دست آورده بود، گیتار خرید. او دیپلم 

از رشتۀ حساب داری دارد؛ اما هرگز تن به اجبار 

و اکراه نداد. او با کمرتین امکانات، برای رسیدن 

به معشوقۀ محبوبش »موسیقی« استفاده کرد. هر 

چند عاقه یی به ماندن در چهارچوب ندارد و از 

سبک هرنی خاصی پیروی منی کند؛ با این وجود، 

راهب متفاوت و جوانی ست در معبد موسیقی که 

امکان دارد در آینده متال، آلرتناتیو راک، فیوژن یا 

هارد راک و بلوز کار کند؛ اما فعاً در حال مراقبه 

است با سبک پاپ، راک، و بلوز.

جلوی  از  درخت،  از  پر  کوچه های  آن  با  بابلرس، 

چشان ما محو شد. حسین بیزار از ظلم، در بند 

شکنجه گیر کرد، اینبار به جرم هرنمند معرتض 

بودن. در لحظاتی که او، به سان عیسای مصلوب، 

پشت  20سانتی مرت  ضخامت  به  دروازه های  به 

اعاق  در  را  امید  جرقۀ  بود؛  شده  بسته  رسش 

وجودش دید، جرقه یی که می رفت تا به زودی آتش 

شعله وری از عشق و امید شود. در آلبومی که قرار 

است همین روزها منتر کند: »گورستان آرزوها.«

ناجی در زندگی اش نیست؛  و  او منتظر قهرمان 

یافته  را  امید  ناامیدی،  دل  در  که  انسانی  زیرا 

انتخاب  خود  زندگی  سبک  را  مقاومت  باشد، 

می کند. به قول خودش: »امید زندگی من مقاومت 

می بینم  در رشایط سخت  را  وقتی خودم  است. 

که اوضاع وخیم است، هنوز رسپا هستم امیدوار 

دیدن  و  است  موسیقی  تنها  من  امید  می شوم. 

لبخند به لب های مادرم.«

دیدم دستی من و حسین را از بابلرس به آسان 

از  اکسیجن،  کم  جو  در  می کرد.  پرتاب  کابل 

حسین در مورد کتاب ها و شاعران مورد عاقه اش 

پرسیدم:

ادعایی  و  نیستم  خواندن  کتاب  اهل  »زیاد 

ما  به  می کند  کمک  خیلی  کتاب  اما  منی کنم؛ 

وقتی کتابی را هم بخوانم سعی می کنم چیزی از 

آن فهمیده باشم. از کتاب کارهای میان کوندرا 

و داستایوفسکی را می  پسندم، نیچه را هیچ وقت 

نتوانستم کامل بخوانم. منی دانم ضعف من بوده 

تصویری  و  اطرافم  در  که  چیزی  عظیم  حجم  یا 

که در آن می دیدم. با این حال صادق هدایت را 

باید  یکبار  فکر می کنم هر کسی  و  دارم  دوست 

کتاب انسان خردمند یووال نوح هراری را بخواند.«

حسین برای هر شاعر، صفتی قائل است:

»من اشعار موالنا را دوست دارم  می خوانم و 

تعدادی کار از اشعار موالنا دارم که با همکاری 

صدیق احمد عزیز تنظیم کنندۀ گروه راک 

کابل دریمز به زودی منتر می شوند. ازبین 

شعرای افغانستان قهار عاصی را بزرگ مرد 

مقاومت می دانم. بین پارسی زبانان شهریار 

را عاشق پیشه یی صادق، سهراب سپهری را 

هم خاص و تکرار نشدنی می بینم، شاملو را 

مکتشف، عفیف باخرتی هم مردی پیچیده و 

رسکش و آزاده بود در دیار ما.«

دانه های  مانند  کابل  آسان خراش های 

سارق از باال معلوم می شوند، از مناظر پایین 

چشم گرفتم و به حسین گفتم که خودش را 

ده سال بعد چگونه می بیند؟

»دوست دارم 10 سال بعد آدمی که در آیینه 

مردمش.  به خاطر  که  باشد  می بینم کسی 

موافق  وطن  کلمه ی  با  که  این  )با  وطنش 

تعلقاتی  نیستم.بازهم  جغرافیا  محدود  و  نیستم 

هست که مرا به مردم و این خاک وصل می کند(

خدمت کرده باشد در جهت روشنگری و تفکر. 

کسی باشد مقابلم که بتواند با استفاده از فرصت 

ها و تاشی که کرده است برای جوانان و نسلش 

که مستعد هستند فرصتی فراهم کند تا موسیقی 

را دیگر یک معظل نبینند بل موسیقی را درمانی 

بر سختی ها و مشکات و نامایمتی ها ببینند و 

این را به خودم هم ثابت کنم کافیست. این که 

شعار نداده باشم و عمل کنم و سخت تاش کرده 

باشم. و مخاطبانم با من درگیر تفکر جستجو و 

تحقیق برای روشنایی باشند.این که توانسته باشم 

فرهنگ سازی کنم: که کلات آزادی و حق دادنی 

نیست. گرفتنی است.«

رسالت را زیاد منی پذیرم درهر امری. چرا که هیچ 

چیز جز انسانیت و رشافت را مقدس منی شمرم؛ 

و  وجدان  پیش  واگر  خشنود  باشی  انسان  اگر 

وجدانت  بهشت  به  باشی  رسبلند  خود  رشف 

می روی؛ اما در هرن سعی می کنم خادم و روایتگر 

باشم. و ارادمتند منتقدین و مخاطبانم.«

به  خودش  از  بعد  را  اینجا  به  رسیدن  حسین 

والدین، خواهر و برادران و رفقایی مدیون است که 

هرگز دست از حایت او بر نداشتند.

پدر  وقتی  حاال  که  است  این  از  خوشحال  حاال 

به  زحاتش  روز  به  روز  که  می بیند  مادرش  و 

دست آورد تبدیل می شود به او افتخار می کنند و 

حسین دیگر کسی نیست که خانواده اش از او و 

هرن اعرتاضی اش می ترسند...

به  بشنوم؛  را  چیزی  درستی  به  منی توانم  دیگر 

حسین گفتم جهان مورد عاقه اش را برایم نشان 

بدهد: جهانی بود بدون آزار، پر از آزادی و برابری، 

اقلیت  بودن،  متفاوت  برای  هیچکس  که  جایی 

نبود.

و  باد  رسعت  به  افغانستان  در  حسین  سال  سه 

برق گذشت، اینجا گردبادی ست در کابل، آهنگ 

»شاک« کاری از حسین کریمی در گردباد مه آلود، 

پخش می شود. پارچه های موتر بهم می  چسپند. 

راننده از غیب پیدا می شود و ما دوباره در خیابانی 

در منطقۀ کارتۀ پروان کابلیم.

 

چندی پیش به مناسبت روز جهانی  حقوق بر، دبیر کل 

اقشار  کرونا  ویروس  شیوع  که  داشت  ابراز  متحد  ملل  سازمان 

آسیب پذیر جامعه در رسارس جهان، از جمله کارگران، افراد دارای 

را  اقلیتی  گروه های  و  دخرتان  و  زنان  مسن،  افراد  معلولیت، 

به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

 بر اساس اظهارات آنتونیو گوترش، شیوع ویروس کرونا موجب 

آزادی های  رسکوب  تبعیض،  انواع  نابرابری،  فقر،  آمار  افزایش 

مدنی و سایر موارد نقض حقوق بر نیز شده و جوامع بری 

را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است. عاوه بر یادآوری 

این موارد، آنتونیو گوترش تاکید کرد که پاسخ موثر به همه گیری 

ویروس کرونا باید مبتنی بر همبستگی و همکاری همه کشورهای 

جهان باشد نه بر اساس رویکردی ملی گرا. 

کرونا  برعاوه  بی شاری  مسایل  و  مشکات  جهانی  سطح  در 

وجود دارند که یک کشور به تنهایی قادر به حل آن ها نیست. 

و  آب  تغییرات  آوارگان،  و  مهاجران  بی شار  افزایش  تروریزم، 

هوایی، کمبود غذا یا دسرتسی به آب سامل و مشکات محیط    

چنین  حل  است.  بر  امروز  مهم  چالش های  ازجمله  زیستی 

دولت  چندین  یا  دولت  یک  توسط  و  تنهایی  به  چالش هایی، 

در  دولت ها  متامی  مساعی  و  همبستگی  نیست،  امکان پذیر 

عرصه جهانی را می طلبد. 

روز  عنوان  با  جهانی  مناسبت های  تقویم  در  دسمرب  بیستم 

در  جهت  به همین  و  شده  تعیین  بر  همبستگی  بین املللی 

عرصه جهانی بسیاری از فعاالن حقوق بر و فعاالن صلح این 

فعالیت هایی  خصوص  این  در  و  می دارند  گرامی  را  مناسبت 

انجام می دهند. روز بین املللی همبستگی توسط مجمع عمومی 

سازمان ملل به عنوان ابتکاری در جنگ علیه فقر مطرح شد. 

قطعنامه 209/60 تحت عنوان اجرای دهه اول ملل متحد برای 

از بین  بردن فقر اعام کرد: »رسان کشورها و دولت ها همبستگی را 

به عنوان یکی از ارزش های جهانی و بنیادین که روابط بین امللل 

به رسمیت می شناسند  برمی گیرد،  و یکم در  بیست   را در قرن 

بین املللی  روز  را  سال  هر   20دسمرب  تا  می گیرند  تصمیم  و 

همبستگی اعام کنند. 

از آن، صندوق همبستگی بین املللی تاسیس شد که در  قبل 

به کار  ملل  سازمان  توسعه  برنامه های  در   ۲۰۰۳ فربوری  سال 

و  انسانی  توسعه  ارتقای  فقر،  حذف  آن،  هدف  شد.  گرفته 

اجتاعی در کشورهای  توسعه یافته بود، به ویژه میان فقیرترین 

قسمت ها.

روز همبستگی بین املللی در اعامیه یی که در نشست توسعه 

نیز دولت ها  اعامیه  این  در  دارد.  ریشه  هزاره تصویب شد هم 

روابط  برای  الزم  بنیادین  ارزش  یک  به عنوان  را  همبستگی 

گفتند،  آن ها  کردند.  اعام  یکم  و  بیست   قرن  در  بین املللی 

چالش های جهانی باید به طریقی مدیریت شود که هزینه ها و 

و عدالت  انصاف  اصول  با  منصفانه مطابق  به طور  مسوولیت ها 

اجتاعی توزیع شود. 

آن هایی که در رنج و بدبختی به رس می برند و از مزایای کمرتی 

از  و  راحتی هستند  در  که  آن هایی  بهره مندند، شایسته کمک 

امتیازات بیشرتی برخوردارند. 

روزی ست  همبستگی،  بین املللی  روز  ملل،  سازمان  سوی  از 

کشورها  به  یادآوری  ضمن  کرثت.  برابر  در  اتحاد  تجلیل  برای 

باالرفنت  روز  بین املللی شان،  توافق نامه های  به  احرتام  برای 

اهمیت  از  عمومی  آگاهی 

تشویق  روز  همبستگی، 

ارتقای  طریق  درباره  بحث 

دستیابی  برای  همبستگی 

جهانی  توسعه  اهداف  به 

شامل از بین بردن فقر و روز 

جهت  در  ابتکارات  تشویق 

نامیده  نیز  فقر  بین بردن  از 

شده است. 

اهمیت  روز،  این  در 

توجه  در  جمعی  اقدام 

جهانی  چالش های  به 

جهانی  توسعه  اهداف  و 

مدنظر قرار می گیرد.

ارتقای  که  شد  اعام  هم چنین  بین املللی  نهاد های  سوی  از 

فرهنگ همبستگی و روح مشارکت برای جنگ با فقر، همواره الزم 

بوده و اعام روز ۲۰دسمرب به عنوان روز همبستگی بین املللی 

راهکاری برای دستیابی به آرمان های جهانی صلح، حقوق بر 

و توسعه است که هر سه جزو اهداف اولیه سازمان ملل متحد و 

جامعه بین املللی هستند.

همبستگی با مردمی که تحت  تاثیر فقر و رسکوب هستند، یکی از 

اصول بنیادین سازمان ملل است.

موظفند  دولت ها  و  مردم  همه  همبستگی،  به  دستیابی  برای 

میان  همکاری  تکالیف  این  از  یکی  دهند.  انجام  را  تکالیفی 

متامی عواملی است که موجبات همبستگی بیشرت را فراهم آورد 

در آستانه ده سالگی راه مدنیتکــتـاب نــامـه
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 سمیه نوروزی

جهان های موازی

حسین؛ پرس دریا
پرسی که آزادگی و نوازندگی را از »موج دریا« آموخته است

 کتابی برای
حفظ امنیت کودکان

معرفی کتاب »آسیب شناسی آزار 
جنسی کودکان«

  یک دهه کار جدی و بی وقفه
| ویژۀ 10سالگی

همبستگی علیه فقر
داشنت جهانی صلح آمیز، توسعه یافته و محیط زیست سامل  نیازمند اقدامات جمعی است

الهه موسوی
جامعه  شناس

ادامه در صفحه 6

کریستال بیات
فعال اجتامعی

به جای نابغه، خوشبخت تربیت کنید
خانواده ها می خواهند کودک شان را به فالن صنف و مکتب بفرستند که نابغه شود، اما بعد از مدتی رفت وآمد، این   

کار نتیجه یی جز خشم، اضطراب و افرسدگی برای کودک ندارد! حتی اگر کودک شام بتواند یک عدد 8رقمی را در یک 
عدد 5رقمی رضب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه بگوید یا بتواند در 15 سالگی اسناد دانشگاهی بگیرد یا حافظ کل 
دیوان حافظ، سعدی و موالنا شود، آیا آن وقت می تواند درست زندگی کند؟ از زندگی لذت بربد؟ مسایلش را حل کند؟ 

درست تصمیم بگیرد؟ دوست پیدا کند؟ اصال می تواند بخندد؟ کودکان ما نیازی به نابغه شدن ندارند، اما نیاز دارند 
که بدانند چگونه زندگی کنند.



 

شدید  جنسی  تحریک  کودک آزار،  یا  پدوفیل  افراد 

نسبت به کودکان دارند و از طریق رابطه جنسی با کودکان 

به لذت و هیجان جنسی دست پیدا می کنند. این گرایش 

جنس  از  کودکانی  فرد،  همجنس  کودکان  به  می تواند 

مخالف یا حتی هر دو باشد. فردی که دارای اختال میل 

جنسی به کودکان است، امکان دارد پیر یا جوان باشد.

با چنین  از کسانی که  با چند مورد  راه مدنیت  روزنامه 

آزارهایی مواجه شده اند گفتگوهایی داشته که بخش هایی 

از آن با نام مستعار اینجا آمده است:

ناهید )نام مستعار( می گوید: هنوز کودک بودم خانۀ ما 

در جوار خانٔه مامایم  قرار داشت. یک روز حین برگشت از 

مکتب متوجه شدم که دروازٔه حویلی ما قفل است، وقتی 

به خانٔه مامایم رفتم جز پرس مامایم کسی در خانه نبود. 

خانوادٔه آن ها نیز با خانوادٔه ما به مهانی رفته بودند. پرس 

مامایم که تازه نامزد شده بود، به  بهانۀ مرا به اتاقش برده 

مدت ها به ملس کردن بدنم مشغول شد.

 هر قدر کوشش کردم که از پیشش فرار کنم موفق نشدم. 

با تهدیدهایی که کرده بود من در این باره به کسی چیزی 

گفته نتوانستم، اما از هان بچگی از او متنفر شدم. حاال 

که زن و فرزند هم دارد، با دیدن او خاطرات بد بچگی  در 

ذهنم مجسم می شود.

فروهر )نام مستعار( می گوید: ما شب ها فقط یک اتاق 

برای اسرتاحت داشتیم. شوهر عمه ام که بعد از چندین 

با موهای زخیمی که  بود،  آمده  ما  سال مسافرت خانه 

صورت و گردنم را اذیت می کرد، نیمه شب از خواب بیدار 

در  دیدم  عمه ام  شوهر  آغوش  در  را  خودم  وقتی  شدم. 

حالیکه از ترس متام بدنم می لرزید، از پیشش فرار کردم. 

وقتی دربارٔە این موضوع به مادرم گفتم، مادرم حرفم را 

قبول نکرده مرا رسزنش کرد. بعد از هان حادثه حتی از 

پدرم می ترسیدم و شب ها تا صبح بیدار می ماندم. 

از  تابستان بعد  ثریا )نام مستعار( می گوید: در روزهای 

رصف غذای چاشت، اکرثیت روز ها خوابم می برد. یک روز 

که در گرمای تابستان خوابم برده بود، در خو ابم ترسیدم؛ 

وقتی چشمم را باز کردم، کاکایم را دیدم که در پهلویم 

خوابیده و آب منی اش را به لباس هایم ریخته است.

آن وقت که کودک بودم و چیزی در این باره منی دانستم، 

لباس هایم را بدون اینکه کسی باخرب شود شستم، به دلیل 

زبان  بود، بی  نه گفنت کرده  به  اینکه کاکایم مرا تهدید 

شدم.

چند ماه بعد از آن واقعه، کاکایم در یک حادثه ترافیکی 

کشته  شد، اما من به خاطر خیانت که در حق ام کرده بود 

اصا برای مرگش متاثر نشدم.

 مروه )نام مستعار(می گوید: 13ساله بودم که یک شب 

مامایم مرا به قصد تفریح و دیدن فلم به خانۀشان برد. 

شب وقتی خوابم برد، مرا به پهلویش خوابانده تا صبح 

نتوانستم  که  من  داد.  قرار  جنسی  اذیت  و  آزار  مورد 

همه چیز  و  همه کس  از  بگویم  مادرم  به  را  موضوع  این 

می ترسیدم. وقتی مادرم برای چند ماه  به کشور ایران رفته 

بود، از پدر و برادرم می ترسیدم و شب ها 

قبل از رفنت به بسرت خواب پتلون ضخیم  پوشیده و کمرم 

را با کمربند قایم می بستم.

بودم.  مکتب  دوم  می گوید: صنف  مستعار(  )نام  سامره 

یک روز که از مکتب به طرف خانه  می رفتم یک مرد چاق 

به دنبامل آمد. در طول راه از من چیزهای بیهودٔه پرس و 

پال می کرد؛ وقتی نزدیک خانه رسیدم، برایم پنجاه افغانی 

داد.

به دکانش دعوت  مرا  راهم سبز شد  بعد دوباره رس  روز 

کرد. من که هنوز کودک بودم و او را مرد مهربانی تصور 

مرا در  پول  به بهانۀ دادن  او  رفتم.  به دکانش  می کردم، 

عقب دکانش برده و مورد آزار و اذیت قرار داد. بعد از هان 

روز از مردان چاق و دکاندار بدم می آمد.

موارد باال نشان می دهند که کودکان از لحاظ جسمی و 

عاطفی آمادگی برقراری رابطٔە جنسی را ندارند. این رابطه 

برای آنان قابل درک نیست؛ چه اینکه بخواهند با برقراری 

چنین رابطە یی موافقت کنند. بنابراین کودکانی که مورد 

آزار جنسی قرار می گیرند، دچار اختال روانی می شوند.

هلینا ) نام مستعار( می گوید: بعد از ازدواج به افرسد گی 

شدید مبتا شده بودم. هر روز که می گذشت بیش تر از 

گذشته گوشه گیر و بی حوصله می شدم؛ باالخره شوهرم 

مرا مجبور کرد که به روان شناس مراجعه کنم.

بعد از چند جلسه، روان شناس علت افرسد گی ام را آزار 

و اذیت جنسی تشخیص داد که در کودکی متقبل شده 

بودم. من که فکر می کردم این موضوع را کاما فراموش 

کرده ام، در بزرگ سالی به گونۀ دیگری دامن گیرم شد.

آزار و سواستفاده جنسی خطر مبتا به مشکات روحی و 

روانی افراد را باال می برد. در افرادی که در کودکی مورد 

به خودکشی،  اقدام  و  میل  می گیرند،  قرار  جنسی  آزار 

حدود دو برابر افراد دیگر است و این افراد بیش  از سایر 

افراد دچار اعتیاد به الکول و مواد مخدر می شوند.

دخرتانی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار می گیرند 

بیش تر به رفتارهای خودمخرب مانند سو مرصف مواد و 

خودفروشی رو می آورند.

رشف الدین عظیمی، روان شناس و استاد دانشگاه دربارٔه 

کودک آزاری  می گوید:  کودک آزاری  آسیب پذیری های 

یا  روحی  آزار جسمی،  و  هرگونه صدمه  از  است  عبارت 

اخاقی کودکان یا نوجوانان که برخاف 

قانون بوده و سامت جسانی یا روانی 

ایشان را به خطر می اندازد.

به گفته استاد عظیمی، عوامل پدید آورنده 

کودک آزاری؛ ناتوانی جسمی، مشکات 

فقر  کودک،  بودن  نامروع  و  روانی 

نقص  فرهنگی،  مشکات  اقتصادی، 

محیط  مشکات  قانونی،  ابهامات  یا 

آموزشی، ضعف باورهای دینی، فقدان 

هستند  والدین  تربیتی  مهارت های 

روانی  بیاری  باعث  نیز  آن  از  پس  و 

خانوادگی،  اختافات  جسمی،  و 

روانی  آسیب های  تربیتی،  ضعف های 

ناسازگاری،  تندخویی،  اذیت،  و  آزار 

سانحه،  از  پس  ترس  شدید،  اضطراب 

بی اعتادی،  شخصیت،  در  اختال 

و  افرسدگی  گوشه گیری،  نقش،  تغییر 

تبعیض می شود.

در برخی موارد، افراد دارای میل جنسی 

پرستار  به عنوان  بستگان  به  را  خود  کمک  کودکان  به 

کودک ارایه می دهند و از این طریق به کودکان نزدیک 

می شوند. بنابراین الزم است به موارد ذیل توجه شود:

بیشرت پدوفیل ها آشنا هستند پس هیچ گاه کودک تان را 

تنها با بزرگرت از خودش )حتا اقوام نزدیک( رها نکنید. 

پدوفیل ها اغلب متاهل هستند و فرزند هم دارند. به کسی 

که خودش پدر یا مادر است به عنوان شخص قابل اعتاد 

نگاه نکنید. مراقب افرادی که حریم خصوصی کودکان را 

نادیده می گیرند و یا به آن تجاوز می کنند باشید.

افرادی که زمان زیادی را به جای گذراندن با بزرگ ساالن 

با کودکان می گذرانند، ممکن است خطرناک باشند.

برای  دلیلی  هیچ  بدون  که  باشید  افرادی  متوجه 

احتال  زیرا  کودکان تان هدایای گران قیمت می خرند؛ 

این وجود دارد که میل جنسی به کودکان  دارند.

احساس  شا  در  پدوفیلیا  بیاری  به  مبتا  افراد 

این  دلیل  آنکه  بدون  می آورند  به وجود  ناخوشایندی 

احساس را بیابید، به نظر می رسد که کودک شا یا دیگر 

کودکان از او می ترسند و متایل ندارند با آن ها تنها مبانند.

سخنانشان  به  نشدن  توجه  یا  ترس  دلیل  به  کودکان 

منی توانند تجاوزگران را رسوا  کنند؛ برای اینکه آنان از این 

ناحیه آسیب پذیر نشوند از آن ها مراقبت کنیم.

سخت مریض هستید و منی توانید از جایتان بخیزید؟ پس   

باید اسرتاحت کنید، اما رشایط شغل و تحصیل شا به گونه یی 

یا رسصنف  بگیرید  می توانید رخصتی  روز  یک  فقط  که  است 

نروید، اما فکر می کنید که زکام چیزی نیست که در یک روز 

حارض  وظیفه  رس  بد  حال  با  بعد  روز  مجبورید  و  شود  خوب 

شوید. 

نگران نباشید! اینجا به شا می گوییم چطور با یک برنامه ریزی 

24ساعته حال خودتان را خوب کنید و آماده برگشنت به وظیفه 

شوید.

 8صبح: خودتان را معاینه کنید

رخصتی بگیرید یا نه؟

لیرز  شفاخانه  در  داخلی  متخصص  جوناس،  جیسون  داکرت 

از  بیشرت  )درجه حرارت شا  دارید  تب  »اگر  می گوید:  نافیلد 

یا دچار ضعف  به شدت رسفه می کنید  یا  37/5 درجه است( 

اسهال  اگر  یا  هستید  رسدرد  و  بدن  درد  بی حالی،  شدید، 

بدن شا  نشانه جنگیدن  این ها  کنید.  باید اسرتاحت  دارید؛ 

با میکروب ها و عفونت است. اگر اسرتاحت نکنید اوضاع بدتر 

می شود و ممکن است برای خوب شدن به چند روز اسرتاحت 

نیاز پیدا کنید. 

9 صبح: مایعات بنوشید

با نوشیدن آب مالته رشوع کنید

داکرت استیون الکر، متخصص عفونی در پنسیلوانیا می گوید: 

»بهرتین کار این است که با یک گیاس آب مالته رشوع کنید تا 

به بدن تان ویتامین C برسانید، این گونه سیستم ایمنی تقویت 

می شود. سپس یک گیاس آب بخورید، طی روز هم حداقل 

از بدن شا  را  مایعات سم ها  مایعات بخورید.  8گیاس دیگر 

اگر  بجنگید.  عفونت  با  می کند  به شا کمک  و  می کند  دفع 

تب دارید چون با تعریق و تنفس آب از دست می دهید میزان 

نوشیدن تان را بیشرت هم کنید.«

10صبح: از دواها کمک بگیرید

از یار کمکی استفاده کنید

باید  نیست،  خوبی  کار  همیشه  نخوردن  دوا  که  باشد  یادتان 

جوناس  داکرت  بجنگید.  عفونت  با  نباید  تنهایی  به  که  بدانید 

را  شا  تب  می تواند  پاراستامول  مثل  »دواهایی  می گوید: 

از  مایعات  باعث شود شا کمرت  و در عین حال  بیاورد  پایین 

را  ایمنی شا  این دواها سیستم  دست بدهید. در عین حال 

هم تقویت می کند و این گونه بدن تان بهرت می تواند با بیاری 

بجنگد. می توانید یک تابلت را در ساعت 10صبح و یک تابلت 

دیگر را 4 تا 6 ساعت بعد بخورید. در کل روزی 3عدد از این 

تابلت را مرصف کنید.«

12ونیم چاشت: سوپ بخورید

سوپ مادرکالنی!

بخورید  غذا  ندارید  دوست  که  هستید  کم اشتها  آن قدر  شاید 

اما بدن تان به انرژی نیاز دارد. داکرت جوناس می گوید: »شا 

باید به سیستم ایمنی تان ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز را 

برسانید. باور کنید در این یک مورد خاص باید به نصیحت های 

مادرکان تان گوش کنید و سوپ مرغ بخورید.« پروتیین مرغ 

داخل  پیاز  و  سیر  می کند،  کمک  ایمنی  سیستم  بازسازی  به 

سوپ هم با میکروب ها مبارزه کرده و کل سوپ باعث می شود 

سلول های مرده و میکروب ها از بدن خارج شود. اگر معده تان 

حتی سوپ مرغ را هم تحمل نکرد، می توانید یک کیله بخورید 

که منبع غنی از پتاسیم است و سیستم ایمنی بدن را تقویت 

می کند. 

3 بعدازظهر: بیدار مبانید

خوابیدن به نفع شام نیست

را  روز  متام  اگر  اما  دارد،  نیاز  اسرتاحت  به  بدن تان  اگرچه 

بخوابید شب منی توانید بخوابید و روز بعد حال بدتری خواهید 

داشت. اگر بدن تان به اسرتاحت نیاز دارد کوتاه بخوابید؛ اما 

هستید  خسته  اگر  باشد.  45دقیقه  از  بیش  نباید  خواب  این 

دراز بکشید اما نخوابید، خودتان را رسگرم کنید، اما سعی کنید 

کار نکنید.

5 بعدازظهر: پیاده روی کنید

یک توصیه نسبتاً عجیب

اگر احساس می کنید نسبت به صبح بهرت هستید، می توانید 

انجا  داکرت  کنید.  اقدام  10دقیقه یی  پیاده روی  یک  برای 

وست  دانشگاه  در  سامت  و  بهداشت  متخصص  چاملرز، 

به بدن شا  پیاده روی کوتاه می تواند  مینسرت می گوید: »یک 

کمک کرده و درواقع عملکرد بدن تان را تنظیم کند. بهرت است 

که مثاً با پوشیدن یک لباس و بوت مناسب تا دکان نزدیک 

نه زیاد باشد و نه  باید  بروید و برگردید، رسعت راه رفنت شا 

کم.«

7بعدازظهر: برنامه های کمیدی متاشا کنید

خنده بر هر دردی دواست

خوب  زکام شده،  آدم  برای  خنده  که  شنیده اید  حال  به  تا 

می گوید:  داکرت جوناس  بشنوید.  حاال  نشنیده اید  اگر  است؟ 

»خندیدن فقط حال روح تان را خوب منی کند، بل در بدن تان 

می جنگد،  میکروب ها  علیه  که  می کند  ترشح  آنتی بادی هایی 

در ضمن باعث ترشح رسوتونین هم می شود که حالی بهرت را 

طور  همین  شادی  و  خنده  داشنت  می آورد.  وجود  به  شا  در 

باعث ترشح اندورفین ها در بدن می شود که آن ها هم گرفتگی 

و کوفتگی عضات را برطرف می کنند، برای همین به متاشای 

یک فلم یا منایش کمیدی بنشینید یا مطالب کمیدی بخوانید 

تا خوب شوید.«

9ونیم شب: بخوابید

در خواب خوب شوید

داکرت چاملرز می گوید: »زود به تخت خواب بروید و اسرتاحت 

شب  نیمه  یا  نربد  خواب تان  که  زود  آن قدر  نه  البته  کنید، 

به طور  وقتی  از  قبل  2ساعت  تا  یک  حداکرث  شوید،  بیدار 

باشید  تا یک خواب خوب داشته  بخوابید  معمول می خواهید 

که حداقل  است  این  کار  بهرتین  نشوید،  بیدار  خواب  و طی 

8ساعت بخوابید، این گونه بدن شا فرصت خواهد داشت تا 

هورمون های الزم مثل ماتونین و هورمون رشد را ترشح کند و 

این طوری فردا صبح که بیدار می شوید دیگر بیار نیستید.«

یــادداشــت

سید نعمت الله ضیا
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آشنایان غیر قابل اعتامد
در برخی موارد، آزارگر کودکان کمک خود را به بستگان به عنوان پرستار کودک ارایه می دهد

تهیه کننده: نجمه رسا

چگونه در 24ساعت زکام را درمان کنیم؟

از دوحه تا کابل، قندهار و اسالم آباد

یکی در پرتو آزادی و دیگری 
در سایۀ اسارت

از روزی که مذاکرات صلح آغاز شده، شاهد اتفاقات عجیب و غریب هستیم. 

صف بندی ها مشخص و هر شخص و یا تیم به سمتی کشانده می شود که به لحاظ 

فکری باهم مشرتکات دارند. 

وقتی می گوییم »والصلح خیر«، یکی از خوبی ها و نیکویی های صلح این است که 

صف و خط آدمیان را مشخص می کند. تا هنوز صلح در افغانستان برقرار نشده، اما 

خیر صلح برای مردم افغانستان، مشخص شدن دوستان و دشمنان شان آن است. 

اکنون در یک وضعیت گنگ و پیچیده قرار نداریم. در جنگ و صلح دشمن شناسی 

بخشی از پیروزی است. اکنون خیر صلح برای افغان ها این ست که ما دیگر در 

تاریکی قرار نداریم. 

گفتگوکننده  هیات های  رسید؛  پایان  به  دوحه  در  مذاکرات  اول  دور  که  روزی 

دوطرف برای مشورت و گزارش دهی در دو مسیر متضاد حرکت کردند؛ تیم دولت 

به کابل آمد و تیم طالبان به سمت اسام آباد رفتند. 

تیم دولت در گزارش شان به رییس جمهوری از دفاع دست آوردهای دو دهه اخیر، 

حفظ نظام جمهوری، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق بر و رواداری مذهبی 

صحبت کردند. 

بعد از آمدن تیم مذاکراتی صلح به کابل، روز پنج شنبه 27 قوس، رییس جمهور 

غنی در یک سفر معنادار به قندهار رفت و با مردم قندهار دیدار کرد. در مورد 

صلح برای قندهاریان معلومات داد و مثل همیشه از جمهوری اسامی افغانستان، 

دست آوردهای دو دهه اخیر دفاع کرد و اراده جدی اش را برای برقراری صلح بیان 

داشت. 

رییس جمهوری خطاب به طالبان گفت که مذاکرات صلح  را در قندهار رشوع 

کنیم که هم بُعد تاریخی و سیاسی دارد و هم یک مکان مقدس )خرقه مبارک( 

جمهوری  این ست،  بیانگر  تاش ها  و  اظهارات  این  متام  دارد.  موقعیت  آن  در 

اسامی افغانستان به صورت جدی درصدد ایجاد صلح است. البته آن صلح که 

در آن دست آوردهای دو دهه اخیر افغانستان حفظ شود و جمهوریت با جوهر 

مردم ساالری اش تداوم پیدا کند. 

خان،  عمران  حضور  در  اسام آباد،  به  رسیدن  از  بعد  طالبان  مذاکرات  تیم 

نخست وزیر و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان جریان مذاکرات صلح را 

گزارش دادند که برای ایجاد تفرقه در بین تیم مذاکراتی دولت کوشش کردند، اما 

ناکام شدند. در پی به دست آوردن مروعیت بودند ناکام شدند، در تاش احیای 

مجدد امارت بودند ناکام ماندند و می خواستند جنایات 26ساله شان را توجیه و 

به عنوان جهاد جا بزنند باز هم ناکام ماندند.

سخت ترین بخش گزارش، شاید برای طالبان این بوده که تعدادی از بانوان فعال 

افغان چشم در چشم مابرادر، انس حقانی، شیرمحمدخان و نعیم وردک، این 

پیام را رساندند که زنان افغان دیگر به عقب برمنی گردد. از سوی دیگر، بی خربی 

و تفکر بدوی طالبان را به رخ شان کشاندند. این واقعا برای طالبان دشوار است؛ 

در حالی  که برای زنان هیچ جایگاه اجتاعی و سیاسی قایل نیستند، اما توسط 

همین زنان به چالش کشانده می شوند. این روزها، روزهای رسوایی طالبان است. 

و  و عمران خان  به  رس می برند  پاکستان  در  مذاکره کننده طالبان  افراد  اکنون 

شاه محمود قریشی در تاش  اند طالبان را تربئه کنند که عامل افزایش خشونت ها 

نیستند. 

یک کشور چگونه می تواند به صورت مستقیم از یک گروه هراس افگن به خاطر 

منافع شان دفاع کنند، در حالی که این را متام مردم افغانستان و دنیا می دانند که 

طالبان عامل ناامنی ها در افغانستان اند. در حال حارض صدها جلد کتاب، مقاله ها 

و گزارش های معترب و مستند نر شده که طالبان عامل اصلی خشونت هاست. 

حایت های علنی مقامات پاکستانی روشن می سازد که در پشت رس طالبان قرار 

دارند.

بنابراین طالبان بدانند که ماهیت شان برای مردم افغانستان روشن شده و خیلی 

تفاوت است میان تیمی که در پرتو آزادی با مردم در افغانستان در مورد پروسه 

صلح مشورت می کنند و نظرات مردم را می گیرند با تیمی که نه متعلق به مردم اند 

و نه می توانند به جای پاکستان به افغانستان بیایند. 

هیچ گاه   
کودک تان را تنها با 

بزرگرت از خودش 
)حتا اقوام نزدیک( 

رها نکنید. 
پدوفیل ها اغلب 
متاهل هستند و 

فرزند هم دارند. به 
کسی که خودش 
پدر یا مادر است 

به عنوان شخص 
قابل اعتامد نگاه 

نکنید.

تعریف جامع کودک آزاری:
هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار   
همراه با بی توجهی یا استثامر تجاری یا سایر انواع استثامر که منجر به آسیب 

واقعی یا احتاملی به سالمت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینۀ روابط یا 
مسوولیت، اعتامد یا قدرت او شود، کودک آزاری گفته می شود. 

)سازمان جهانی بهداشت(

یک ماسک برای مراقبت از پوست در فصل رسما
یک قاشق روغن زیتون را با یک قاشق عسل ترکیب کنید و 20دقیقه روی پوست بگذارید؛ این   

ماسک مرطوب کننده برای پوست هایی که از شدت خشکی ترک خورده اند به شدت توصیه می شود. 
روغن زیتون به عمق پوست نفوذ می کند و خاصیت ضد چروک هم دارد و ترکیب آن با عسل رسشار از 

انتی اکسیدان هاست.

شمیم فروتن



در نخسشتین ششب زمسشتان امسشال، دو سشیاره مششرتی و زحشل آنقشدر بشه یکدیگر   

نزدیشک خواهنشد ششد کشه بیننشدگان احسشاس خواهنشد کشرد »یشک سشیاره دوتایشی« 

ششکل گرفتشه اسشت. ایشن پدیده نادر کشه »مقارنشه« نامیده می ششود، آخرین بشار حدود 

۸۰۰ سشال پیش رخ داده بود.

پاتریشک هارتیشگان، ستاره ششناس و اسشتاد فیزیشک و نجشوم در دانششگاه رایشس آمریکا 

در بیانیه یشی گفتشه بشود: »هم تشرازی بیشن ایشن دو سشیاره تقریبشا هر ۲۰سشال یکبار رخ 

می دهشد امشا پدیده یشی کشه امششب خواهید دید جشزو اسشتثناهای نادر اسشت؛ چرا که 

ایشن دو سشیاره بسشیار نزدیشک بشه یکدیگشر خواهنشد ششد، طوری کشه پیش از ایشن در ۴ 

مشارچ ۱۲۲۶ میشادی رخ داده بود.«

اما چگونه می توان این پدیده را متاشـا کرد؟  

در آخریشن مقارنشه بشزرگ زحل و مششرتی در سشال 

۲۰۰۰ میشادی، ایشن دو سشیاره آنقدر به خورششید 

نزدیشک بودنشد کشه مششاهده آن دششوار بشود، امشا 

عاقمنشدان بشه فضشا، ایشن بشار دیشد واضح تریشن از 

ایشن واقعشه آسشانی را پیشش رو خواهنشد داششت. 

ناسشا می گویشد بهرتیشن حالشت مقارنشه اندکی پس 

افشق  بایشد  و  می ششود  مششاهده  آفتشاب  غشروب  از 

جنشوب غربشی را جسشتجو کشرد.

دو  ایشن  نزدیکشی  مششاهده  بشرای  زمشان  بهرتیشن 

سشیاره بیشن ۱۶ تشا ۲۵ دسشمرب )۲۶ قشوس تشا ۵ 

جشدی( اسشت. هارتیشگان می گویشد کشه در تاریشخ 

ماننشد  ایشن دو سشیاره  )یشک جشدی(  ۲۱ دسشمرب 

بشه نظشر می رسشند. یشک سشیاره دوتایشی 

بشه گفتشه ناسشا گرچشه ممکشن اسشت این دو سشیاره 

از دیشد ناظشر زمینشی نزدیشک بشه نظشر برسشند امشا 

فاصلشه واقعشی آن ها از یکدیگر صدها مایل اسشت.

مششرتی در حال حارض از هر سشتاره یی در آسان 

درخششان تر بشه نظشر می رسشد. زحشل کمشی تاریک 

درخششان ترین  انشدازه  بشه  همچنشان  امشا  اسشت 

سشتاره ها بشا یک درخششش طایی قابل تششخیص 

است.

زحشل دقیقشا در رشق مششرتی ظاهشر می ششود و حتشی بشه انشدازه برخشی از قمرهشای 

خشود بشه سشیاره نزدیشک بشه نظشر می رسشد. برخشاف سشتاره ها کشه حالشت چششمک زن 

دارنشد، هشر دو سشیاره روششنایی پایشداری را نششان می دهنشد کشه در ششب هایی کشه 

آسشان صشاف اسشت بشه راحتشی قابشل تششخیص هسشتند.

ناسشا اعشام کشرده کشه مقارنشه مششرتی و زحشل را می تشوان بشا چششم غیشر مسشلح در 

نیمکشره ششالی اسشت، مششاهده کشرد. روز در  21دسشمرب کشه کوتاه تریشن 

در  نقطشه  هشر  از  می توانیشد  را  رویشداد  ایشن  باششد  آسشان صشاف  امششب  اگشر  پشس 

کششورمان ببینیشد. هارتیشگان می گویشد: »هشر چه ناظران بیششرت به سشمت ششال کره  

زمیشن باششند زمشان کمشرتی بشرای مششاهده ایشن مقارنشه قبشل از محو ششدن سشیاره ها 

بشه زیشر خشط افشق خواهند داششت.«

ایشن رویشداد بشا انقشاب دسشمرب مطابقشت دارد و کوتاه تریشن روز سشال را در نیمکشره 

می کنشد. مششخص  ششالی 

اسشت  ممکشن  تلسشکوپ  یشا  ششکاری  دوربیشن 

بشا  باششند.  یاری گشر  پدیشده  ایشن  تششخیص  در 

زحشل  حلقه هشای  مششاهده  امشکان  تلسشکوپ 

می ششود. فراهشم 

تشا  بایشد  دادیشد  دسشت  از  را  رویشداد  ایشن  اگشر 

۱۵مشارچ ۲۰۸۰ صشرب کنیشد و نوبشت بعشد از آن 

بشود. خواهشد  سشال۲۴۰۰ 

تنهشا  میشادی   ۳۰۰۰ تشا   ۰ سشال های  بیشن 

نزدیک تشر  رو،  پیشش  مقارنشه  از  مقارنشه  هفشت 

بودنشد یشا نزدیک تشر خواهنشد بشود و طبشق گفتشه 

هارتیشگان دو مشورد از آن هشا بسشیار نزدیشک بشه خورششید بودنشد کشه بشدون تلسشکوپ 

دیشده منی ششدند. بنابراین این اتفاق  در نخسشتین ششب زمسشتان امسشال یشک پدیده 

اسشت. نشادر  فوق العشاده 

به مناسبت پیوند بزرگ زحل   
و مشرتی مصاحبه یی با آقای 

محمد مروج زاده، رسپرست فعلی 
انجمن نجوم افغانستان انجام 

دادیم.
گفتنی است این انجمن با 

مسوولیت آقای یونس بخشی که 
فعال حضور ندارند سالها پیش 

در کابل تاسیس شده و تاکنون 
به فعالیت های مختلف علمی و 

آموزشی پرداخته است.

با سالم آقای مروج زاده، تشکر فراوان 

که وقت تان را در اختیار ما گذاشتید. 

با توجه به اینکه امشب پدیدۀ مقارنه 

بزرگ سیاره مشرتی و زحل اتفاق 

می افتد؛ می خواستیم بدانیم برنامه 

انجمن نجوم برای این پدیده خاص 

که بسیار نادر هم هست، چیست؟ 

آیا برنامه رصد در نظر گرفتید؟

گذشته  سال های  در  راستش  تشکر. 

برنامه این بود که همراه اعضای انجمن، 

به  کار  این  برای  و  داشتیم  رصد  برنامۀ 

امید  شهرک  اطراف  تپه های  مثا  مناسب  جاهای 

مسایل  به خاطر  انجمن  امسال  اما  می رفتیم  سبز 

نهایتا  ندارد.  کار  این  برای  زیادی  برنامۀ  مختلف، 

بتوانیم با 5 یا 6 نفر از اعضا برای رصد این پدیده 

نجومی برویم.

یکی دالیل این موضوع، وجود کرونا و بحث بهداشت 

است. می دانیم که کرونا باعث شده گردهم آیی ها تا 

حد زیادی محدود شود. مساله دیگر آلودگی بیش از 

حد هوای کابل است. خودتان می بینید که در این 

هوا و این آلودگی امکان این کار با امکانات محدود 

ما چقدر کم است.

انجمن نجوم چند سال است که فعال است؟

که  است  سال  ده  حدود  افغانستان  نجوم  انجمن 

فعالیت می کند.

آیا انجمن از بودجه دولتی برای فعالیت هایش 

استفاده می کند یا خیر؟ 

این  به  کمکی  کوچکرتین  حال  به  تا  دولت  ابدا! 

انجمن نکرده است. فکر هم منی کنم به نهادهای 

برای  ما  بکند.  کمکی  فعالیت  نوع  این  با  دیگری 

تامین نیازهای انجمن کاما به اعضا متکی هستیم 

ها  هزینه  عضویت  حق  جمع آوری  طریق  از  یعنی 

به صورت خیلی محدود  تامین می کنیم. گاهی  را 

ما رسیده که  به  و دیگری هم  کمک های شخصی 

رصف تهیه لوازم شده است.

آیا به صورت کلی فعالیت های دولتی در مورد 

نجوم وجود دارد یا خیر؟

بسیار ضعیف. اگر شا یک جستجوی کوتاه در 

این مورد انجام بدهید می بینید که  فعالیت های 

دولت اگر در حد صفر نباشد، بسیار ناچیز 

است. هیچ مرکز آکادمیکی در این زمینه نیست. 

رشته دانشگاهی نجوم وجود ندارد. تنها رشته و 

نزدیک ترین چیز به این رشته، رشته فزیک است.

دوران  از  تلسکوپ  یک  شایعات  برخی  طبق  البته 

کمونیست ها در تهکوی مرکز جیولوجی در دانشگاه 

کابل هست که خودتان باید درباره کارایی و میزان 

استفاده از آن حدس بزنید!

نجوم  شاخه  درباره  صحبت  این  که  مناند  ناگفته 

قدیمی یا هان اسرتانومی صدق منی کنه و کسانی 

را داریم که در این رشته فعال هستند.

خب پس با توجه به کمبود امکانات و بی توجهی 

این  به  عالقمندی  چقدر  زمینه،  این  در  دولت 

رشته وجود دارد؟

بسیار زیاد. با توجه به تجربه بنده که برای آموزش 

نسل  فراوان  و عاقه  می رفتم  مکاتب خصوصی  به 

جدید را به این رشته می دیدم  باید بگویم که این 

حاال  همین  دارد.  جدی  و  فراوان  عاقمندان  علم 

در انجمن آدم هایی با شغل های مختلف و رده های 

عاقه  به خاطر  فقط  که  دارند  وجود  مختلف  سنی 

شخصی از وقت و پول خود هزینه می کنند و این 

رشته را دنبال می کنند. 

نجوم در کل به دو صورت اکادمیک و آماتوری دنبال 

می شود. در زمینه آماتوری ما در کشورهای همسایه 

و منطقه شاهد رشد زیادی د رعلم نجوم 

هستیم. مثا در ایران و هند.

بیاوریم  دست  به  امکاناتی  اگر  ما 

زیادی  رشد  زمینه  این  در  می توانیم 

کنیم.

آقای مروج زاده، به نظر شام 

دانسنت نجوم چه فایده یی دارد؟ 

نجوم چه کاربردی در مشاغل پیدا 

می کند؟

کشورها،  همه  در  گذشته  در  ببینید 

را داشته.  نجوم جایگاه خاص خودش 

فکر  شا  که  کاری  هر  برای  نجوم  از 

کنید استفاده می شده از جنگ گرفته 

این  از  خیلی  کشاورزی.  و  عروسی  تا 

به  و  شده  منسوخ  امروزه  استفاده ها 

اما  می شود  گذاشته  خرافات  حساب 

به جای آن نجوم مدرن کاربرد پیدا کرده 

است.

مثا زندگی بر امروزی به خاطر مسایل 

تخریب  دارد.  قرار  تهدید  تحت  زیادی 

های  از ساح  استفاده  زیست،  محیط 

کیمیاوی، انکشاف ترسناک و خارج از 

کنرتل، جنگ و غیره همواره این حس را برمی انگیزه 

که زمین در حال نابودی است و باید جایی غیر از 

پیدا کرد. در حقیقت بر  زندگی بر  برای  زمین 

امروزی نیازمند فضایی فرای زمین است.

بحث شهاب سنگ ها هم وجود دارد و اینکه مردم 

مایلند مطمین باشند که ناگهان یک سنگ از فضا 

بر رسشان فرود نخواهد آمد!

مساله توریزم جهانی و سفر به جهان ها ی ناشناخته 

برای مردم جذابیت دارد.

آب و هوا، جغرافیا، تقویم و بسیار چیزهای دیگر نیز 

هستند که با نجوم ربط و نزدیکی دارند.

از لحاظ جهان بینی هم نجوم مانند یک دریچه است 

که دید ما را به جهانی فراتر باز می کند. وقتی متوجه 

عظمت جهان با استفاده از علم نجوم می شویم واقعا 

خو کردن به بعضی صفات مثل خودخواهی برایان 

حقارت آمیز می شود. به نظر من دانسنت علم نجوم، 

آدم را بزرگ می کند.

آقای مروج زاده این صحبت ها من را به یاد 

اختالفات بر رس روزها و اعیاد مذهبی انداخت 

که معموال در کشور بر رس تعیین این روزها 

جدل ایجاد می شود. بیشرت اوقات هم بر رس 

اینکه رصد کردن کدام کشور باید  مبنا قرار 

بگیرد.

نداریم.  رصدخانه  کشور  این  در  هنوز  ما  دقیقا. 

منی شود.  داده  اختصاص  بخش  این  به  بودجه یی 

در  منی دهند  اهمیتی  رشته  این  به  مسووالن 

و  رصدخانه  یک  ما  اگر  است.  مهم  واقعا  صورتیکه 

این زمینه داشتیم هرگز دچار  باسواد در  مسووالن 

قرار دهیم  مبنا  را  اینکه کدام کشور  مثل  مشکلی 

نداشتیم. بارها پیشنهاداتی در این زمینه به دولت 

و  مکان  ما  به  آسایی  کوه  باالی  مثا  که  داده ایم 

امکاناتی برای این کار بدهند که متاسفانه تابه حال 

جوابی نگرفته ایم.

توجه  با  نیز  قسمت  این  آینده  در  که  امیدوارم 

مسوولین رشد بیشرتی پیدا کند و بتوانیم جوابگوی 

عاقمندان این رشته شویم.

و  فراملی  سازمان های  شامل  دولت ها،  عوامل  این 

مردم نهاد، جامعه مدنی و سکتور خصوصی است.

زمان  از  ملل  سازمان  اصلی  کار  همبستگی 

با  همراهی  یعنی  می کند؛  تعریف  را  تاسیس اش 

متامی ملل و مردم برای ارتقای صلح، حقوق بر و 

توسعه اجتاعی و فرهنگی. همبستگی قوی میان 

مردم و دولت ها منجر به دستیابی به صلح و امنیت 

جهانی خواهد شد.

در سطح جهانی مشکات و مسایلی وجود دارد که 

یک کشور تنها قادر به حل آن ها نیست و آن مسایل 

و مشکات خصوصا برای فقیرترین ملل و کشورها، 

آسیب های بیش تری را به همراه دارد؛ تغییرات آب و 

هوایی، عدم امنیت غذایی یا دسرتسی به آب سامل و 

فجایع طبیعی مانند سیل و زلزله.

 تعیین این روز به عنوان ایجاد فرصتی برای توجه به 

راستای ساخنت جهانی  در  مشکات جهان شمول 

بهرت و امن تر برای همه نیز تلقی شده است.

ترویج  چون  فعالیت هایی  روزی  چنین  در 

مین های  ممنوعیت  موضوعات  با  نشست هایی 

برای  درمانی  وسایل  و  دوا  فراهم سازی  زمینی، 

باهای  آثار  از  که  کسانی  به  کمک  نیازمندان، 

طبیعی رنج می برند، دستیابی به آموزش و پرورش 

همه  طریق  از  تروریزم  و  فساد  فقر،  علیه  مبارزه  و 

سخرنانی های  مقاالت،  چون  رسانه یی  اشکال 

رسمی، سایت ها و تلویزیون انجام می گیرد.

تعیین  اولیه  هدف  شد  اشاره  که  هان گونه 

همبستگی  بین املللی  روز  به عنوان  ۲۰دسمرب 

که  مردمی  به  و کمک  فقر  با  مبارزه  اول  درجه  در 

در معرض آسیب های ناشی از آن، بوده است و در 

درجه بعدی درگیری همه عامان صحنه بین املللی 

ایجاد یک زندگی بهرت و  با هدف  اقداماتی که  در 

امن تر صورت می پذیرد. بنابراین طبیعی ست که در 

چنین روزی باید ارزیابی کرد، جامعه جهانی تا چه 

یا سایر مشکات  و  فقر  با  بر مبارزه  توانسته  اندازه 

همبستگی،  بین املللی  روز  آید؟  فايق  جهانی 

اهمیت همبستگی را در دستیابی به نتیجه مثبت 

در توافقات بین املللی و پایبندی واقعی به اجرای 

تعهدات را به همه یادآوری می کند.

داشنت جهانی صلح آمیز، توسعه یافته و محیط زیست 

ارزشمند  دغدغه های  و  آرمان ها  از  پاک،  و  سامل 

بر قرن بیست ویکم است که تحقق آن در پرتوی 

و همبستگی بر محقق خواهد  مشارکت جهانی 

شد.

یک پدیده نجومی

نویسنده و استاد دانشگاه

گـزارش6 madanyatdai سال دهم   شامره 664       د وشنبه  1 جدی  1399 ly.com

فعالیت افغانستان در عرصه نجوم؛ صفر
گفتگو با محمد مروج زاده، رسپرست انجمن نجوم افغانستان

گفته می شود یک تلسکوپ از دوران کمونیست ها در تهکوی مرکز جیولوجی
در دانشگاه کابل هست که کارایی آن معلوم نیست

 گنگسرت وگاس؛ یا بازی هیجان انگیز
سبک این بازی اکشن و نقش آفرینی )RPG( است. گنگسرت وگاس یک بازی فوق العاده و   

هیجان انگیز است که با گرافیک خارق العاده شا را مجذوب خود می کند. در این بازی شا در 

شهری با امکانات باال قرار می گیرید. آزادانه در شهر حرکت می کنید، ماموریت های جذاب 

بازی را انجام می دهید و با گرو ه های گنگسرتی دیگر مقابله می کنید، حتی می توانید وسایلی 

مانند طیاره، موتر و هلیکوپرت را در بازی سوار شوید. این بازی شباهت زیادی به GTA دارد.

تقویت بینایی تنها با کدو 
کدو یکی از سامل ترین سبزی هاست که مواد فعال بیالوژیکی آن به از بین بردن کلسرتول بد خون، بهبود تعادل   
منک آب و عملکرد صاف قلب کمک می کند. سوتالنا فوس متخصص تغذیه در روسیه با نرش مقاله یی مواد غذایی 
مهم برای جلوگیری از بیامری قلب و تقویت بینایی را معرفی منود. به گفته وی، کدو تأثیر مفیدی بر کیفیت بینایی 
دارد و حتی از رشد سلول های رسطانی نیز جلوگیری می کند.به گفته وتالنا فوس: »از نظر محتوای بتاکاروتن، انواع 

کدو از جمله کینو با زردک هم تراز است. بتاکاروتن در بدن به ویتامین A تبدیل می شود و نه تنها رشد و منو بدن را 
کنرتول می کند، بینایی چشم را در سطح مناسب حفظ می کند. عالوه بر این، این سبزی حاوی مقدار زیادی منک آهن 

و روی، مس، فسفر و همچنین مواد پکتینی است که عملکرد روده را در صورت یبوست بهبود می بخشد.

دعوت از زمینی ها برای دیدار
از یک پیوند آسامنی!

امشب نزدیک ترین مقارنه مشرتی و زحل 
پس از ۸۰۰ سال قابل رویت می شود.

  در نخستین 
شب زمستان امسال، 
دو سیاره مشرتی و 

زحل آنقدر به 
یکدیگر نزدیک 
خواهند شد که 

بینندگان احساس 
خواهند کرد »یک 

سیاره دوتایی« 
شکل گرفته است. 
این پدیده نادر که 

»مقارنه« نامیده 
می شود، آخرین بار 

حدود ۸۰۰ سال 
پیش رخ داده بود.

فعالیت های   
دولت اگر در حد 
صفر نباشد، بسیار 
ناچیز است. هیچ 

مرکز آکادمیکی در 
این زمینه نیست. 
رشته دانشگاهی 

نجوم وجود ندارد. 
تنها رشته و 

نزدیک ترین چیز به 
این رشته، رشته 

فزیک است.

  اگر متاشای این 
رویداد را از دست 

دادید باید تا ۱۵مارچ 
۲۰۸۰ صرب کنید و 

نوبت بعد از آن 
سال۲۴۰۰ خواهد بود.

همبستگی علیه فقر
...ادامه از صفحه 4



چهارشهروند  که  کردند  اعام  فرانسه  مقام های   

پاکستان را به ظن داشنت ارتباط با یک پاکستانی دیگر 

که با چاقو در بیرون از دفرت پیشین مجلۀ شارلی ایبدو دو 

نفر را زخمی کرده بود، بازداشت شده اند.

به گزارش صدای امریکا، افراد بازداشت شده بین 17 تا 

21سال سن دارند که با حمله کننده ارتباط داشتند.

منابع قضایی نزدیک به این قضیه ابراز کردند که این افراد 

از طرح حمله کننده با خرب بودند و او را به انجام حمله 

تشویق نیز کرده بودند.

جرم  به  قوس(   ۲۸( جمعه  روز  به  افراد  این  از  سه تن 

دخیل بودن در دسیسٔه تروریستی رسا متهم و محبوس 

شدند. فرد چهارمی چهارشنبه گذشته متهم شده بود.

ماه   در  که  گرفت  باال  آن  از  پس  فرانسه  در  جنجال ها 

میادی گذشته  یک جوان چچینی یک معلم فرانسوی را 

رسبرید. این معلم زمانی از سوی جوان چچینی رسبریده 

کارتون های  بیان،  آزادی  تدریس  جریان  در  او  که  شد 

منسوب به پیامرب اسام را منایش داده بود.

کم تر از دوهفته پس از آن، شهروند تونسی  که تازه به اروپا 

رفته بود، در داخل یک کلیسای شهر نیس، سه نفر را با 

رضب چاقو کشت.

به دنبال این کشمکش ها، امانویل مکرون، رییسجمهور 

فرانسه، قانون جدیدی را برای رسیدگی به فعالیت های 

افراط گرایی اسامی معرفی کرد؛ الیحه یی که سبب خشم 

و اعرتاض برخی از کشورهای اسامی گردید.

پس از آن که آقای مکرون از نر کارتون های منسوب به 

پیامرب اسام طرف داری منود، برخی از کشورهای اسامی 

به ویژه عمران خان، صدر اعظم پاکستان، رییس جمهور 

فرانسه را به اسام هراسی و حمله بر اسام متهم کرد.

در برخی از کشورهای اسامی، سیاست مداران و سایر 

شخصیت ها، رییس جمهور فرانسه را شدیدا مورد انتقاد 

فرانسه  ساخت  محصوالت  تحریم  خواستار  و  داده  قرار 

شدند.

در  امریکا،  منتخب  رییس جمهوری  بایدن،  جو   

سخنانی گفت: »اولین گامی  که هنگام ورود به کاخ سفید 

به طور رسمی برمی دارد، بازگشت به توافق محیط زیستی 

»پاریس« است که بر مبارزه جامعه جهانی با تغییرات آب و 

هوایی مترکز کرده است.«

روز  شام گاه  که  بایدن  العربیه،  گزارش شبکه خربی  به 

شنبه )29قوس( با اعضای اصلی تیم محیط زیستی خود 

دیدار کرده بود، گفت که دولت او مبارزه با گرمایش زمین 

را به عنوان یکی از ستون های تاش برای بازسازی اقتصاد 

امریکا از کرونا که آسیب دیده است، قرار خواهد داد.

کاهش  به  توجه  با  کرد،  تاکید  امریکا  رییس جمهوری 

اقتصاد امریکا به دنبال بحران ناشی از بیاری همه گیر 

کرونا که تاکنون 75میلیون مبتا گذاشته و سبب تعطیلی 

چندین ماهه بسیاری از بخش های تولیدی شد، او تاش 

خواهد منود تا 250هزار فرصت شغلی را در ارسع وقت 

برای امریکایی ها ایجاد کند.

جو بایدن ترصیح کرد: »این افراد برنامه بلندپروازانه دولت 

من را هدایت خواهند کرد تا تهدیدهای وجودی زمان ما 

به ویژه در رابطه با تغییرات آب و هوایی را برطرف کنند.«

امریکا  دالور  ایالت  در  واقع  ویلمینگتون  در  که  بایدن 

سخرنانی می کرد، افزود: »ای مردم ما در معرض بحران 

هستیم، لذا برای مقابله با COVID-19 باید یک ملت 

متحد باشیم، به یک پاسخ ملی یك پارچه در برابر تغییرات 

آب و هوایی نیز نیاز داریم.«

سال  در  امریکا،  کنونی  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 

پاریس  از توافق  2017میادی اعام کرد که واشنگنت 

اقتصاد  این توافق برای  خارج می شود. ترمپ گفت که 

امریکا سه تریلیون دالر هزینه داشته و باعث از دست دادن 

شش ونیم میلیون فرصت شغلی می شود.

توافق محیط زیستی پاریس میان 195کشور در کنفرانس 

تغییر اقلیم سال 2015میادی به تصویب رسید. پس از 

تا سال 2017میادی، 147کشور  توافق،  این  تصویب 

این پیان را امضا و به تصویب مجلس خود رساندند.

سازمان صحی جهانی می گوید که در باره پیدایش و   

بروز گونه تازه یی از ویروس کرونا با مقام های دولت بریتانیا 

در ارتباط نزدیک است. 

به گزارش بی. بی .سی فارسی، هم زمان با بروز گونه تازۀ از 

ویروس کرونا، دولت هلند اعام کرد که با افزایش نگرانی 

در خصوص خطر شیوع این گونه تازۀ از ویروس، پروازهای 

ورودی را از بریتانیا ممنوع کرد.

اصلی  به گونه  نسبت  بیش تری«  »رسعت  با  جدید  گونه 

در  باشد.  کشنده تر  منی رود  گان  اما  می یابد،  شیوع 

لندن،  جمله  از  انگلستان  جنوب رشقی  بزرگی  بخش 

از شیوع رسیع ویروس، محدودیت های  برای جلوگیری 

شدیدتری وضع شده است.

هم زمان با نگرانی های بیش تر در خصوص این گونه تازه 

ویروس کرونا، دولت هلند از روز یک شنبه پرواز مسافران را 

از بریتانیا را ممنوع کرد. دولت هلند گفت این ممنوعیت 

تا اول جنوری برقرار است.

این اقدام پس از آن انجام شد که هلند اوایل ماه جاری  

میادی از یک بیار، منونه برداری کرد که به گونه جدید 

کشف شده از ویروس در انگلستان آلوده است.

دولت هلند گفت، تا زمانی که وضعیت در بریتانیا وضوح 

به  بر هلند  باید خطر ورود ویروس  پیدا کند،  بیش تری 

حداقل ممکن برسد.

گونه جدید ویروس کرونا

با  کرد  اعام  خود  توییرت  در  جهانی  بهداشت  سازمان 

بریتانیا در مورد گونه جدید بیاری کرونا در  مقام های 

متاس است.

بر اساس این گزارش، بریتانیا اطاعات مربوط به تحقیقات 

جاری درباره گونه جدید کرونا را به طور مداوم با سازمان 

بهداشت جهانی به اشرتاک می گذارد و این سازمان هم 

اخبار مرتبط را به دولت های عضو اطاع می دهد، اگرچه 

هنوز درباره گونه جدید ویروس کرونا »عدم قطعیت قابل 

نخست وزیر  جانسون،  بوریس  اما  دارد،  وجود  توجهی« 

بریتانیا، گفت که شدت رسایت این گونه ممکن است تا 

۷۰درصد بیش تر از نسخه قدیمی باشد.

اما مقام ها می گویند دالیل و شواهد محکمی در دست 

نیست که نشان دهد گونه جدید ویروس کرونا به افزایش 

مرگ و میر می انجامد یا واکسین های فعلی بر آن کارگر 

نیست.

دولتی  مسوول  مقام  باالترین  ویتی،  کریس  پروفیسور 

این  می کنم  فکر  می گوید:»من  انگلستان  در  صحی 

اما  کرد،  خواهد  بدتر  مراتب  به  را  وضعیت  موضوع 

خوش بینی هایی هم هست، مخصوصا اگر واکسین مورد 

استفاده قرار گیرد، البته با این فرض که بر این ویروس 

کارساز باشد که در حال حارض چنین به نظر می  رسد.«

به  بریتانیا،  صحت  وزیر  هنکوک،  مت  پیش  روز  شش 

از  جدیدی  گونه  گفت  کشور  این  پارملان  منایندگان 

ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است رسعت شیوع 

بیش تری داشته باشد.

روزنامه نیویارک تایمز پس از آنکه پادکستش )فایل   

یافت،  خربی  تناقض های  داعش  گروه  درباره  صوتی( 

جایزه را پس داد و از جایزۀ دیگری دست کشید.

به گزارش بی. بی .سی فارسی، پس از دو ماه تحقیقات، 

نتوانسته  )داعش(  خافت  پادکست  گفت  روزنامه  این 

معیارهای رسانه یی را رعایت کند.

شهروز چودری، یکی از چهره هایی  که در این پادکست با 

او مصاحبه شده، در یکی از برنامه های سال ۲۰۱۸، ادعا 

کرد که به سوریه رفته و به داعش پیوسته، اما مشخص 

شده که این اطاعات درست نبوده است.

این روزنامه چاپ نیویارک، روز جمعه خرب داد که »سابقه 

نادرستی« از ارتباط او با گروه داعش یافته است.

در نتیجه این تحقیقات، نیویارک تایمز جایزه »پی بادی« را 

برای این پادکست پس داد. باشگاه روزنامه نگاران خارجی 

گفت که جایزه توماس الول را که به تولیدکنندگان این 

برنامه داده شده بود، لغو کرده است.

در  جمعه  روز  تایمز،  اجرایی  رسدبیر  باسکوت،  دین 

پادکستی گفت: »این شکست مربوط به یک نفر نبوده، 

من فکر می کنم این شکست به کل نهاد مربوط می شد.«

راکمینی کالیاچی، میزبان این پادکست، که چهاربار 

نامزد جایزه پولیتزر شده، از سمت خود که اخبار تروریزم را 

پوشش می داد، منتقل شده و در پست دیگری در نیویارک 

تایمز به کار گرفته شده است.

پس از آن که پولیس کانادا در ماه سپتمرب، آقای چودری 

پاکستانی االصل را بازداشت و او را به فعالیت های دروغین 

نیویارک  پادکست  درباره  تحقیق  کرد،  متهم  تروریستی 

تایمز هم رشوع شد.

سی بی سی تلویزیون کانادا از نام داعشی او، ابوحذیفه 

که  کرد  استفاده   ۲۰۱۷ سال  گزارش  یک  در  الکندی 

به عنوان بخشی  را  این گزارش، شاق زدن یک مرد  در 

را  کسی  هرگز  گفت  اما  کرد،  توصیف  خود  وظایف  از 

با  تایمز  نیویارک  سال ۲۰۱۸  در  سپس  است.  نکشته 

او  کرد.  گفتگو  خافت  پادکست  درباره  چودری  آقای 

گفت افرادی را برای گروه داعش اعدام کرده است، اما 

بعد از آخرین تحقیقات، نیویارک تایمز گفت که »مدارک 

تاییدکننده یی« پیدا نکرده که نشان دهد او قساوت هایی 

را که مدعی شده واقعا انجام داده است.

بنا به گزارش این روزنامه، مقام های کانادایی و امریکایی 

افسانه پردازی  آقای چودری  که مطمین هستند  گفتند 

کرده و هرگز به سوریه سفر نکرده و داستان هایی را اخرتاع 

کرده تا از زندگی روزمره اش در حومه تورنتو فرار کند.

آقای چودری که در رستورانت خانوادگی خود در آکویل 

نزدیک تورنتو کار می کند، درباره اتهامات وارده واکنش 

علنی نشان نداده است.

هکرها می توانستند شامره کاربران توییرت را پیدا کنند
توییرت با انتشار اطالعیه یی از وقوع رویداد امنیتی خرب داد که طی آن اشخاص ثالث موفق شده اند با استفاده از API رسمی   

این شبکه اجتامعی، شامره تلیفون کاربران توییرت را با نام کاربری آن ها مطابقت دهند. این رشکت می گوید پس از انتشار گزارش 
وب سایت تک کرانچ در تاریخ ۲۴دسمرب ۲۰۱۹ از این اتفاق آگاه شده است.
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بازداشت چهارشهروند پاکستانی در فرانسه

امریکا به توافق محیط زیستی پاریس برمی گردد

گونه جدید ویروس کرونا؛ سازمان صحی جهانی با بریتانیا ارتباط نزدیک دارد

نیویارک  تایمز به دلیل نرش خرب جعلی در مورد داعش، دو جایزه را از دست داد
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بازسازی مغز دایناسورها

سمی بودن چاپگرهای سه بعدی 

بهرتین سایت برای دانلود جدیدترین 
آهنگ های زنگ موبایل 

دایناسور های  از  بی سابقه یی  اطاعات  به  دسرتسی  برای  دانشمندان 

ترتیب  این  به  کردند.  بازسازی  را  آن ها  قدیمی ترین  از  یکی  مغز  تاریخی، 

اطاعاتی از این فوسیل به دست آمد که تاکنون شبیه به آن دیده نشده بود. 

بازسازی مغز یکی از قدیمی ترین دایناسور ها با استفاده از فناوری های جدید 

انجام شد.

برخی  به  توانستند  دیجیتلی  بازسازی  این  طریق  از  دانشمندان   

این  کنند.  پیدا  دست  موجودات  این  چاالکی  حتی  و  غذایی  عادت های 

تکودونتوسور  آن  نام  و  می کرده  زندگی  پیش  سال  ۲۰۰میلیون  دایناسور 

دایناسور  به  معروف  دایناسور  این  است.  بوده   )Thecodontosaurus(

وجود  ژوراسیک  اوایل  در  که  بوده  و کوچک  گیاه خوار  موجود  بریستول یک 

داشته است. فوسیل های مربوط به این دایناسور نیز در انگلیس و ولز پیدا 

شده بود.

دانشمندان از طریق بازسازی مغز فوسیل این دایناسور به اطاعات بیش تری 

در مورد این موجود دست پیدا کردند. در این بازسازی از مدل های سه بعدی 

استفاده  و مدل سازی سه بعدی  تصویربرداری  و روش های  اسکن  تی.  سی. 

شد. آنتونیو بالل، از محققان اصلی این بررسی، می گوید: با کمک نرم افزارها 

توانستیم شکل مغز و گوش داخلی را با کمک حفره های موجود در فوسیل 

با  این موجود  بازسازی ها نشان می دهد که  و تحلیل  بازسازی کنیم. تجزیه 

ثابت نگهداشنت رس و چشم و نگاه در حین حرکت یک مغز کاما توسعه یافته 

داشته است.

 پیش از این تصور می شد که این موجود فقط از گیاهان تغذیه می کرده، اما 

به نظر می رسد وی گاهی طعمه یی را نیز شکار می کرده است.

طی  امریکایی  محققان 

شدند  متوجه  خود  بررسی های 

ذرات  سه بعدی  چاپگرهای 

در  را  کوچکی  بسیار  پاستیکی 

می تواند  که  می کنند  منتر  هوا 

ذرات  این  برساند.  آسیب  ریه  به 

برای کودکان زیر ۹سال نیز بسیار 

این ذرات  و  بود  خطرناک خواهد 

می تواند باعث بروز رسطان شود. 

مورد  در  محققان  این  از  پیش 

شده  ایجاد  پاستیک  آلودگی 

توسط این چاپگر ها هشدار داده بودند، اما اکنون در مورد مرض بودن آن برای 

سامتی انسان ها نیز نگران هستند، زیرا استفاده آن از سال گذشته تاکنون 

صورت  محافظ  تولید  برای  هم چنین  و  کتابخانه ها  و  مدارس  در  به خصوص 

)face shields( افزایش یافته است. این ذرات تولید شده می توانند به اعاق 

ریه ها نفوذ کرده و سپس سلول های انسانی را دچار آسیب کنند.

 به نقل از رسانه گیتار موزیک که از جمله رسانه های دانلود آهنگ است، 

به  دسرتسی  فون ها  اسارت  همه گیری  و  تکنالوژی  پیرفت  با  امروزه 

آهنگ های زنگ خور موبایل جدید بیش از پیش احساس می شود از این رو در 

این مقاله به بررسی و رفع نیاز شا کاربران می پردازیم.

کافی ست با مراجعه و کلیک بر روی »دانلود آهنگ زنگ موبایل« از وب سایت 

گیتار موزیک به آرشیوی انواع زنگ های موبایل برندهای اپل، سامسونگ، و 

هواوی دسرتسی داشته باشید از آهنگ های روز گرفته تا زنگ اورجینال انواع 

تفکیک  موبایل   و مدل  برند  اساس  بر  آهنگ ها  موبایل . هم چنین  مدل های 

شده اند که می توانید با لینک مستقیم دانلود کنید.

به آن صفحه  بر روی »دانلود آهنگ های بی کام« و هدایت شدن  با کلیک 

وایلون،  شامل  سازها  انواع  شامل  کام  بی  روز  آهنگ های  از  مختلفی  انواع 

می توانید  نیز  آهنگ ها  این  از  که  بود  در دسرتس خواهد  و …  پیانو  گیتار، 

به عنوان آهنگ زنگ خور موبایل  خود استفاده کنید.

این  به  همیشه  آخر  در 

از  تنها  که  کنید  توجه  نکات 

برای  گرفته  قرار  لینک های 

دانلود اقدام کنید و از از رفنت 

خودداری  وب سایتی  هر  به 

ویروسی  باعث  زیرا  کنید، 

هک  یا  شا  موبایل   شدن 

شدن موبایل  شا می شود.
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رسیع ترین گل پنج لیگ معترب اروپا 
رافائل لیائو با گل زنی در دیدار میالن و ساسولو، رسیع ترین گل پنج لیگ معترب اروپا را به مثر رساند.  

به گزارش بی ساکر، نام رافائل لیائو در تاریخ ایتالیا ثبت شد. مهاجم میالن در حالی گل نخست تیمش را مقابل ساسولو به مثر رساند که هنوز هفت 

ثانیه از بازی نگذشته بود. او در ثانیه۶.۲ دروازه میزبان را باز کرد تا رسیع ترین گل کالچو به نامش ثبت شود. این رکورد پیش از این به پائولو پوجی 

اختصاص داشت که در سال۲۰۱۱ با پیراهن پیاچنزا برابر فیورنتینا در ثانیه۸.۱ گلزنی کرد.

لیائو این رکورد را در حالی در سال۲۰۲۰ بهبود بخشید که با پاس چاالن اغلو از میانه میدان صاحب یک فرصت شد و توانست در یک موقعیت 

تک به تک، اندره  کنسیلی را فریب دهد و دروازه ساسولو را باز کند.

در سال 1938، مجموعه  یی از سخرنانی های هشداردهندۀ وینستون چرچیل دربارۀ   
جنگ قریب الوقوع با آملان با این عنوان منتر شد: »وقتی بریتانیا در خواب بود.« به این 
آدریان  و  میکل توِویت  جان  پرداخت.  گزافی  بهای  دنیا  و  نکردند  توجه  موقع  به  هشدار 
وولدریج، نویسندگان کتاب »ندای بیداری«، هدف مشابهی دارند: آن ها می خواهند توضیح 
دهند که کووید-19 و پیامدهایش چطور ضعف غرب را برما کرده و چرا باید هرچه رسیع تر 
این ضعف را برطرف کرد. سبک نگارش آن ها ممکن است به اندازۀ چرچیل متصنع و متکلف 

نباشد، اما پیام شان به هان اندازه مهم است.
به نظر نویسندگان کتاب، دولت های غربی و بیش از همه امریکا و بریتانیا، ثابت کرده اند 
که از مقابله با کووید-19 عاجزند. علت این امر تضعیف نهادهای این کشورها و بی کفایتِی 
رهربان آن هاست. کشورهای آسیایی هم در مهار این بیاری و هم در مقابله با پیامدهای 
اقتصادِی آن بسیار موفق تر بوده اند. در نتیجه، غرب ممکن است برترِی خود را از دست 
موازنۀ  نکند،  اجرا  را  بیداری  ندای  در  تجویزشده  اصاحات  رسعت  به  غرب  اگر  بدهد. 
قدرت سیاسی و اقتصادی به هم خواهد خورد و کفۀ ترازو به زیان غرب و نظام های لیربال 

دموکراتیک آن و به سود آسیا و در رأس آن نظام اقتدارگرای چین، سنگینی خواهد کرد.
را مهم  تا حرف خود  اغراق می کنند  نویسندگان  آیا  و موجه است؟  به جا  این هشدار  آیا 
جلوه دهند، هان طور که بعضی در دهۀ 1960 از به اصطاح »شکاف موشکی« سخن 
می گفتند تا افزایش شدید بودجۀ دفاعی امریکا را توجیه کنند؟ آیا راه  های نویسندگان با 
مشکل تناسب دارد؟ ما هنوز در بحبوحۀ این بیارِی عامل گیر به رس می بریم؛ اکنون زمان 
مناسبی برای ارایۀ پیش بینی های قطعی دربارۀ پیامدهای نهایی این بیاری نیست. شک و 
تردیدهای بسیار زیادی وجود دارد شش حتی مطمین نیستیم که ویروس به طور کلی مهار شده 
باشد. آیا اقتصاد جهانی به لطف هوشمندِی بانک های مرکزی و رصف مبالغ زیاد از سوی 
دولت ها در مسیر بهبود قرار دارد؟ یا این که باید سال ها با بیکارِی طاقت فرسا، سیاست های 
ریاضتی و مالیات های سنگین دست و پنجه نرم کنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها 
به همین علت  و  اظهارنظرهای جسورآن های است،  بیداری حاوی  ندای  باید صرب کرد. 

این قدر خواندنی است، اما بخش از عمده  یی از شواهد همچنان در حال تغییر دایم است.
و رسانۀ  اقتصادی  افت  نظر  از  بریتانیا  کرد.  انکار  را  بریتانیا  ناکامِی  می توان  به سختی 
مرگ ومیر بدترین کارنامه را در میان کشورهای عضو گروه 7 داشته است. آیا اگر بریتانیا 
رهرب دیگری داشت وضعیت بهرت می شد؟ بی تردید، تسلط مارگارت تاچر بر داده ها بهرت از 
بوریس جانسون  بود )چه رسد به دونالد ترمپ(، از علم بیشرت رس در می آورد و بر جزییات 

بیشرت تسلط داشت. 
میکل توویت و وولدریج رصف به ذکر این نکته بسنده می کنند که »رهربانی متفاوت کمی 
بهرت عمل می کردند؛ به ویژه در امریکا و بریتانیا، اما مدت هاست که کشورداری در غرب 

آن قدر بد بوده که منی توان کل تقصیر را به گردن رهربان فعلی انداخت.«
سه فقره از ادعاهای نویسندگان کتاب ثابت نشده است و به نظرم بعید است که ثابت شود. 
اولی این است که کووید-19 روال مرسوم دنیا را دگرگون خواهد کرد. هرچند این بحران 
به احتال زیاد به بزرگ تر شدن دولت ها و افزایش نقش آن ها در اقتصاد خواهد انجامید 
اما این تغییر احتاال موقت خواهد بود، درست هان طور که بعد از سقوط مالی 2008-

دوباره  اقتصادی  نظام های  که  یافت  ادامه  زمانی  تا  فقط  دولت ها  نقش  افزایش   2007
توانستند روی پای خود بایستند. 

عاوه بر این، نویسندگان کتاب می گویند که دولت ها ناسیونالیست تر خواهند شد. بی تردید، 
این اتفاق همین حاال در حال وقوع است، خواه در قالب »اول امریکا«، جاه طلبِی جهانِی 
جدید چین یا خیزش پوپولیزم در اروپا. اما این اتفاقات پیش از شیوع این ویروس رشوع 
شده بود. اعتاد به دولت ها و پارملان ها از مدتی قبل در حال کاهش بوده است، هرچند 

رساسیمگی و دستپاچگِی اخیر در مقابله با کووید-19 این مشکل را وخیم تر کرده است. 
با این همه، بسیاری از دیگر پیامدهای پیش بینی شدۀ کووید-19، از جمله اجرای طرح 
»درآمد پایۀ همگانی«، افزایش مقررات و نظارت و دورکاری از خانه در بلندمدت، عمدتا 
بازتاب عایق و گرایش های کسانی است که آن ها را پیش بینی کرده اند. با توجه به تجربۀ 
بر در مورد بیاری های عامل گیر از زمان شیوع طاعون در اروپای قرون وسطی، بعید به 
نظر می رسد که بعدا معلوم شود که کووید-19 منشأ بسیاری از دیگر مصائب دنیا بوده است.

ممکن است الگوی چینی از نظر قاطعیت و کارایی مزیت هایی داشته باشد اما وقتی به 
معایبی همچون آزار و اذیت اویغورها و تبتی ها، کاهش شدید خودگردانِی هانگ کانگ و 

رسکوب آزادی بیان توجه کنیم، این محاسن رنگ می بازد.
اینکه مدیریت  اندازه شک برانگیز است:  به همین  نیز  نویسندگان کتاب  ادعای  سومین 
بهرت ویروس توسط چین و دیگر کشورهای آسیایی الگوی حکم رانِی بهرتی را ارایه خواهد 
کرد که دیگر کشورها مجذوب آن خواهند شد. کووید-19 سومین بیارِی همه گیر آسیا در 
این قرن است و بنابراین شگفت آور نیست که دولت های این منطقه آماده تر بودند: تهیۀ 
نوشدارو پیش از مرگ سهراب همیشه سیاست خوبی است. هرچند قدرت استبدادی به 
اِعال قرنطینه کمک می کند، اما این قدرت نشانۀ لیاقت و کفایت نیست. هان طور که 
نویسندگان کتاب می گویند، مشکل این است که دولت های خودکامه در دیگر مواقع جامعه 
را رسکوب می کنند. ممکن است الگوی چینی از نظر قاطعیت و کارایی مزیت هایی داشته 
باشد اما وقتی به معایبی همچون آزار و اذیت اویغورها و تبتی ها، کاهش شدید خودگردانِی 

هانگ کانگ و رسکوب آزادی بیان توجه کنیم، این محاسن رنگ می بازد.
عاوه بر این، فکر منی کنم که شش ماه بهبود رسیع اقتصاد چین از این ویروس نشانۀ 
قاطعی از سبقت گرفنت چین از اقتصادهای غربی در بلندمدت باشد. چین بدون شک به 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد و این دستاورد چینی ها تحسین برانگیز است. با 
وجود این، نباید دست و پای خود را گم کنیم و چنین بپنداریم که در آینده چین از هر نظر 
پیروز خواهد شد. چین هنوز باید با مشکات زیادی دست و پنجه نرم کند، مشکاتی که این 
کشور را در رقابت اقتصادی با غرب در وضعیت نامساعدی قرار خواهد داد: جمعیتی رو به 
پیری، دشواری های مدیریت بدهی، جدایِی فعلی از اقتصاد امریکا و باِر سنگین ایدیالوژی 

تنها بخشی از این مشکات است. قدرت فقط معلول رشد ناخالص داخلی نیست. 
به عقیدۀ نویسندگان ندای بیداری، افشای این همه ضعف توسط کووید-19 دولت های 
غربی را مجبور خواهد کرد که برای دوره  یی بی وقفه به اصاحات روی بیاورند. به نظر آن ها، 
این اصاحات باید مواردی همچون کاهش یارانه های ثرومتندان و کهن ساالن، ساده سازی 
و  دولت مردان  صاحیت  افزایش  و  آموزش  کیفیت  ارتقای  حکومت،  نهادهای  و  روندها 
کارکنان بخش عمومی را دربرگیرد. این ها اهدافی ستودنی است که قهرمانان نویسندگان 
کتاب، ویلیام گلدستون و جان استوارت میل، از آن ابراز خشنودی خواهند کرد. این اهداف 
برای خوانندگان اکونومیست آشناست، هان نریه یی که میکل توویت و وولدریج در تبدیل 
آن به مهم ترین مدافع آزادی در بریتانیا سهیم بوده اند. مشکل اینجاست که در دموکراسی ها 

برای انجام اصاحات باید با گروه های ذی نفع و رقبای سیاسی دست وپنجه نرم کرد.
حکم رانی حتی در بهرتین رشایط نیز کاری بسیار دشوار است. برای کسانی که به این کار 
مشغول اند هیچ چیز اعصاب خردکن تر از این نیست که دو نفر از تیزبین تر آدم ها به آن ها 
بگویند چقدر کار را خراب کرده اند، به ویژه وقتی نرثشان این قدر گزنده و نیش دار است. 
بنابراین، باید به نویسندگان کتاب که زنگ خطر را به صدا درآورده اند منرۀ کامل داد؛ حتی 

اگر دربارۀ بعضی از مشکات مبالغه کرده باشند تا مساله را مهم تر جلوه دهند.
پی نوشت:

*چارلز پاول؛ منشی خصوصی و مشاور امور خارجی و دفاعِی مارگارت تاچر و جان ِمیِجر بود. 
او اکنون عضو مجلس اعیان این کشور و عضو افتخاری سامرویل کالج در دانشگاه آکسفورد، 

کینگز کالج در لندن و موزیم اشمولین است. 

آیا ویروس کرونا در بلندمدت 
دموکراسی ها را دگرگون خواهد کرد؟

 

تروما یا »آسیب روحی« پدیده یی پزشکی است که در 
به  که  بیاری  این  شد.  شناخته  نوزدهم  قرن  اواخر 
»خط راه آهن« معروف شد، زمانی مورد توجه قرار گرفت 
که بازماندگان حوادث ریلی )پدیده یی جدید در آن 
زمان( به آن دچار شدند و و باور بر این بود که دلیل آن 

زخم های بسیار ناچیز در بدن باشد. 
این بیاری هم زمان با صنعت بیمه مطرح شد. افرادی 
که به دنبال جربان خسارت بودند، برای تأیید ادعاهای 
خود به شواهدی نیاز داشتند، به ویژه اگر دچار آسیبی 
که به چشم بیاید نشده باشند. در طول جنگ جهانی 
بیاران  با  کسی  اما  شد  شناخته  آسیب  این  اول، 

رسبازان  برای  نکرد:  همدردی 
آسیب دیده تعبیر مردانی عاری 
و  ترسو  دوستی،  وطن  حس  از 

تنبل به کار برده می شد. 
که  بود   1970 دهه  در  تنها 
پس  اسرتس  »اختال  اصطاح 
از سانحه« رواج یافت، اما در آغاز، 
فقط محدود به جانبازان نظامی 
تروما  مفهوم  رسانجام،  می شد. 
گسرتش یافت و شامل قربانیان 
خشونت جنسی، آزار خانوادگی 
که  شد  نیز  خشونت ها  سایر  و 
حساب  به  مثبت  پیرفتی 

می آید. 
توضیح  برای  »تروما«  از  امروزه، 
استفاده  آسیبی  هر  تقریباً 
فریب  شبح زدگی،  می شود: 
دوستی؛  در  خیانت  عشق،  در 
جزییات  متام  تقریباً  واقع،  در 
دردناک در ارتباط با افراد دیگر. 

غالب  چارچوب  به  مفهوم  این 
پرداخنت به ناراحتی تبدیل شده است. دالیل خوبی 
به عنوان مثال، تجربه های  امر وجود دارد:  این  برای 
آسیب زا در دوران کودکی، عامل مهمی در اساساً هر 
معضل اجتاعی  است که می توان از آن نام برد، از 
جمله اعتیاد، بیاری روانی و بی خامنانی. در سطح 
تأثیر آن می تواند عمیق باشد. هانطور که  فردی، 
دکرت بسل وندر کُلک در کتاب »بدن حساب همه چیز 
را نگه می دارد« نوشت: »تروما تغییرات فیزیولوژیکی 
واقعی ایجاد می کند، از جمله تنظیم مجدد سیستم 
و  اسرتس  هورمون  فعالیت  افزایش  مغز،  هشدار 
تغییراتی در سیستمی که اطاعات مربوطه را از موارد 

غیرمرتبط فیلرت می کند.«
تبدیل  ناراحتی  اصلی  رشح  به  تروما  روایت  وقتی 
شود، می تواند ذهن ما را از عواملی که اکنون باعث 

شکست مان شده است، منحرف کند.
به موضوعی رایج در فرهنگ  تروما  در دهه گذشته، 
تلویزیونی  منایش های  به  است.  شده  تبدیل  عامه 
نابود کنم«،  را  تو و دخرتان  مانند »فلی بَگ«، »شاید 
رمان هایی مانند »مردم عادی« اثر سالی رونی، »روی 
زمین ما برای مدت کوتاهی باشکوه هستیم« اثر آوشن 
آلبوم هایی  لوییس،  ادوارد  اثر  ادی«  »پایان  و  وونگ 
مانند »لیموناد« بیانسه، »شیرین کننده« آریانا گراند و 
حتی »کروماتیکا«ی لیدی گاگا فکر کنید. همه این آثار 
تا حدی به دلیل روش برخورد ظریف و حساس شان با 

موضوع آسیب روحی، مورد تحسین قرار گرفتند. 
در موارد دیگرناشیانه تر به این موضوع پرداخته شده 
در  را  هیل«  خانه  »تسخیر  فیلم  اخیراً  من  است: 
نتفلیکس متاشا کرده ام که برای پرداخنت به مساله 
روانشناختی ظریف رمان رشلی جکسون روش سخت 
و نامناسبی اتخاذ کرده، و ایده »تحت تعقیب« گذشته  
واقعی  معنای  به  ایده یی  به  تبدیل  را  گرفنت  قرار 
می تواند  اوقات  اغلب  تروما،  کرده است.  مال آور 

میانربی کاهانه برای پرداخنت به معانی ژرف باشد.
مرتجعانه  جنبه   بیشرت  تروما  از  انتقادها  در گذشته، 
جنبش های  آشنای  بحث های  با  اکنون  اما  داشته، 
برانگیخنت  سبب  و  خورده  گره  اجتاعی  عدالت 
استدالل  است.  امن شده  فضاهای  ایجاد  و  هشدار 
آنها همچنان ادامه دارد و بر این باورند که منی توانید 
ادعا کنید واقعا صدمه دیده اید، مگر اینکه در میدان 
نربد جنگیده باشید. درغیر آن، با این ادعاها نشان 

می دهید که بچه یی بهانه جو هستید. 
نسخه هایی مایم تر از هان استدالل وجود دارد؛ بر 
این اساس که ما درک عینی از رضبه )چیزی واقعاً بد 
برای شا اتفاق افتاده است( را به یک تفسیر ذهنی 
تغییر داده ایم )چیزی برای شا اتفاق افتاده است که 
احساس می کنید موجب ایجاد زیانی ماندگار در شا 
شود  می  باعث  رسدرگمی هایی  چنین  است(.  شده 
تشخیص و صحبت در مورد ترومای »واقعی« سخت تر 
شود، یا حداقل این استدالل به همین ترتیب ادامه 

یابد. 
تجربه های  همه  کنیم  درک  که  است  مهم  گرچه 
دردناک آسیب زا نیستند، اما من متقاعد نشده ام که 

باید به این گونه استدالل ها اهمیت بدهیم. اگر کسی 
تصور می کند آسیب دیده است، احتاالً دچار نوعی 
است،  همدردی  و  کمک  مستحق  و  شده  پریشانی 
حتی اگر فکر کنید دلیل ارایه شده کمی بی اساس 

به نظر می رسد. 
موقعیت های  از  می توانند  مردم  این،  بر  عاوه 
وحشتناک فرار کنند و رضبه نخورند، و سپس در جایی 
دیگر هنگام روبرو شدن با حوادثی ظاهرا ناچیز، شدیداً 
تحت تأثیر قرار بگیرند. من هیچ رضری منی بینم که 
کسی از زبان تروما برای بیان طعنه آمیز یا مبالغه آمیز 
مطلبی استفاده کند، به عنوان مثال، پایان ناجور رابطه 
با همرسسابق یا خیس کردن خود در اتوبوس شب، 
مگر این که این حرف ها از زبان پزشکی متخصص بیان 

شود. 

از  استفاده  فرهنگ  که  است  این  از  من  نگرانی  اما 
زندگی،  جوانب  متام  برای  روحی«  آسیب  »روایت 
تأثیری فرساینده بر ما داشته باشد. اوایل دهه سوم 
و  تروما  دچار  می کردم  فکر  سال  چندین  زندگی ام، 
آسیبی جربان ناپذیر شده ام )دالیلی داشتم که چنین 

فکری می کردم.( 
که  کاری  هر  برای  بود  توضیحی  تقریباً  تروما  روایت 
دیگر.  افراد  با  روابطم  ویژه  به  بودم،  داده  انجام  من 
من انگیزه چندانی برای تغییر رفتار در خود احساس 
تصمیم  اهمیتی  بی  به  اگرمساله  )حتی  منی کردم 
گیری فرستادن پیامی به شخصی بود( زیرا، براساس 
درک خودم از زندگی، من فردی آسیب دیده بودم و 
این حالت طبیعی من بود. تروما یک نفرین و تربئه 
بود: رسنوشت زندگی من وحشتناک بود و مسوولیتی 

متوجه من نبود.
در این مدت ، من با قرارداد »ساعت صفر« )قراردادی 
که به موجب آن کارفرما ملزم به ارایه حداقل ساعت 
با  دارد(  رواج  انگلستان  در  و  نیست  کارگر  به  کاری 
حداقل دستمزد کار می کردم و در یک آپارمتان بدون 
اتاق نشیمن و مکان خاصی به عنوان حام زندگی 

می کردم. 
از طرف من، رشایط  بدون تاش خاصی   ، رسانجام 
مادی و اجتاعی من بهرت شد. همراه با این تغییرات، 
من کمرت احساس می کردم که محکومم به ناراحتی و 
احساس آسیب دیدگی نیز در من کمرت شد. رسانجام 
با شخصی درست و مهربان رابطه برقرار کردم. دوستان 
حایتی  شبکه  به  نهایت  در  و  کردم  پیدا  بیشرتی 

بزرگرتی نسبت به گذشته دست یافتم. 

کار در بارها را متوقف کردم و برای نوشنت دستمزد 
گرفتم که اگرچه در نوع خود اسرتس زا بود، اما به من 
زمانی که رصف  بیشرتی روی  اجازه می داد کنرتل 
اثرات  وقتی  معلوم شد، حتی  باشم.  می کنم داشته 
تروما رو به خاموشی بود، من آنچنان که در خیال خود 
فاکت  با  را  زندگی  نبودم  محکوم  می کردم  مجسم 

بگذرانم.
که  می کند  ایجاد  ابهامی  تروما  روایت  که  فهمیدم 
روی منابع مادی تر که درلحظه اکنون زندگی، موجب 
ناراحتی مان می شود، پرده یی می کشد. هانطور که 
روانشناس بالینی، دیوید اسمیل در کتاب »رسچشمه 
ناخوشی« می نویسد: روانشناسی »روابط بین فردی« 
نشان می دهد که واکنش به مشکات اجتاعی ما در 

جایی از قلب و ذهن ما نهفته است.
این مساله »به نفع کسانی است که 
در راس هرم اجتاعی ما قرار دارند 
و کسانی که - آگاهانه یا ناآگاهانه 
– احساس رضایت وافری دارند از 
بررسی  تحت  روش هایشان  اینکه 

اجتاعی قرار منی گیرد.«
 امروزه، مردم امنیت شغلی و درآمد 
از  دارند،  کمرتی  استفاده  قابل 
از  نوعی(  هر  )از  کمرتی  حایت 
نسبت  برخوردارند،  دولت  سوی 
معارشت  پیش کمرت  به 10 سال 
می کنند.  کار  بیشرتی  ساعات  و 
داده  نشان  پی  در  پی  مطالعات 
شبکه های  از  استفاده  که  است 
رابطه  ناراحتی  با  اجتاعی 
واقعیت های  دارد.  همبستگی 
زندگی ما از بسیاری جهات بسیار 
به  تروما  روایت  است.  ناخوشایند 
این عوامل محیطی  تبدیل  نوعی 
به آسیب شناسی های فردی است.

در عین حال، دوگانگی قایل شدن 
بین تروما و عوامل محیطی منطقی نیست. تروما یک 
به  مربوط  است  عاملی  فقط  است،  محیطی  فاکتور 
گذشته. این مساله از اهمیت آن منی کاهد. اگر به 
تاریخچه روانپزشکی نگاهی بیاندازید متوجه می شوید 
همین که مشخص شده بیاری روانی ریشه در تروما 
قدم  شخصیت،  نقص  یا  مغزی  بیاری  در  نه  دارد، 

مهمی به جلو برداشته شده است. 
تروما، هرچند غیرمستقیم، معموالً به دلیل مشکات 
ساختاری که راه های حل  اجتاعی دارند پدید می آید. 
به روش هایی می توان به آن فکر کرد که فردگرا نیست 
گرفته شود،  کار  به  توامنند سازی  برای  تواند  و می 
اما تبدیل شدن روایت تروما به رشح اصلی ناراحتی، 
می تواند ذهن را از آنچه اینجا و اکنون ما را به فاکت 

می کشاند، منحرف کند.
تغییر رشایط فردی ما همیشه ممکن نیست: بیشرت 
ما قدرت انتخاب رشایط مالی بهرت، محیط کاری با 
اسرتس کمرت، زندگی درآپارمتانی زیبا تر از آنچه که 
در حال حارض زندگی می کنیم، نداریم، اما می توان 
برای بهبود آنها به نوعی به صورت جمعی تاش کرد. 
حتی اگر تاش هایان به این زودی ها جواب ندهد، 
احساس امکان حرکتی جمعی در نوع خود می تواند 
سودمند باشد، می تواند شا را ازیک »قربانی گذشته« 
بازنگری در روایت  به یک »عامل حال« تبدیل کند. 
تروما، و درک اینکه منابع ناراحتی ما فراتر از منابع 
فردی است، می تواند به ما توان بدهد که حس کنیم 
واقعا می توانیم برای رفع ناراحتی هایان کاری انجام 
که  بدی  اتفاقات  از مجموع  ما  ارزش  و  توان  دهیم. 

برایان رخ داده است، بیشرت است. 

نوع تفکر درباره آسیب روانی بر نحوه رهایی از آن تأثیر دارد
جهان از چگونگی تأثیر گذشته بر حال ما آگاهی یافته است.

من اما می دانم برچسب »آسیب دیده« بر خود زدن، مانع التیام است.
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