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در روستای بیوه ها، تجارت تریاک خسارت 
مهلکی به بار آورده است

برای  تالش  در  رسحدی  فقیرنشین  منطقه  یک  در  افغان  مردان 
قاچاق تریاک به ایران جان خود را از دست می دهند و عزیزانشان 

ناچارند زندگی را به تنهایی اداره کنند

عــنوان های مـهم

تورم تشکیالتی پولیس؛
امنیتی یا سیاسی؟

ریشۀ مشکل ناامنی در کمبود نیرو در نهادهای امنیتی 
نیست، بل در مدیریت و ساختارهایی است که بیشرت به 

آن ها نگاه سیاسی می شود تا کارایی برای امنیت

ترجیح فرزند پرس؛
دخرتانی که طفیلی می شوند
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استاد سعید، رییس اتحادیۀ نارشان افغانستان با تایید وضعیت وخیمی که   

گریبان گیر نارشان است، می گوید: » نظر به مرض کرونا و بسته شدن دانشگاه ها 

و مراکز تعلیمی، شامر خریداران کتاب به شکل بی سابقه یی افت کرد. نارشان 

در اول سال با امید اینکه کتاب ها به فروش خواهد رسید، تعداد زیادی کتاب را 

ورشکستگی  آستانۀ  در  آن ها  از  بسیاری  و  نیفتاد  اتفاق  این  اما  کردند  چاپ 

هستند.«

آقـای سـعید عـدم توجـه مـردم را چنـدان محـل مالمـت ندانسـته و می گویـد، 

اوضـاع بـد مالـی کتاب را از اولویـت آن ها خارج کرده و بسـیاری در رفع نیازهای 

اولیـۀ خـود در تنگنـا هسـتند امـا او در رابطـه بـا همکاری هایـی کـه از دولـت و 

سـازمان های کمک کننـدۀ غیردولتـی توقـع داشـته، نقدهـای جـدی دارد.

رییس اتحادیۀ نارشان افغانسـتان که متشـکل از 180نـارش و 525کتاب فروش 

اسـت، هرگونه همکاری از سـوی مسـووالن را به کلی رد می کند...
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:
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ارکان جرم تهدید

از منظر حقوقی، برای آنکه رفتاری جرم محسوب گردد؛ نخست 

قانونگذار باید این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات در 

نظر گرفته باشد )عنرص قانونی(، دوم؛ رفتاری از قبیل فعل 

به  حداقل  یا  بروز  و  ظهور  منصه  به  مشخص  فعلی  ترک  یا 

مرحله¬ی فعلیت برسد )عنرص مادی(، سوم؛ با علم و اختیار 

ارتکاب یافته باشد )عنرص معنوی(.

جزایی  حقوق  در  تهدید  جرم  قانونی  عنرص  خصوص  در 

افغانستان و ایاالت متحده امریکا در مقدمه توضیح داده شد. با 

بررسی عنرص قانونی جرم تهدید و در رابطه با عنرص مادی این 

جرم باید گفت، رفتار فزیکی جرم موضوع ماده 623 کُد جزای 

افغانستان فعل مادی مثبت تهدید منودن است. همین رویکرد 

در ماده 3-211 قانون جزای منونه ایاالت متحده امریکا اتخاذ 

شده است و رفتار فزیکی جرم مذکور Threaten می¬باشد. در 

کنار رفتار فزیکی جرم تهدید، باید رشایط و اوضاع و احوال مؤثر 

در تحقق جرم مذکور را به منظور تبیین دقیق عنرص مادی این 

جرم، بررسی منود. لذا ابتدا رشایط تحقق جرم مذکور در حقوق 

افغانستان و سپس ایاالت متحده امریکا را بیان می¬مناییم و 

در ادامه به مقایسه هر یک خواهیم پرداخت. 

اوالً؛ در ماده 623 کُد جزای افغانستان، به وسیله خاص برای 

تهدید اشاره نشده است که مؤید عدم نقش وسیله در تهدید 

عام جزایی است. به عبارت دیگر تهدید موضوع ماده قانونی 

فوق الذکر ممکن است با وسیله اعم از سالح¬های رسد و گرم 

و یا بدون وسیله رصفاً با الفاظ صورت بپذیرد. بنابراین تهدید در 

نظام حقوقی افغانستان، مقید به استفاده از وسیله منی¬باشد. 

دوم؛ قانونگذار افغانستان موضوع تهدید را به قید حرص شامل 

جنایت علیه نفس، مال یا رشف یا افشای ارسار می¬داند.

سوم؛ خواسته شخص تهدید کننده برای تحقق یا عدم تحقق 

جرم تهدید موضوع ماده 623 کُد جزا رضورتی ندارد. خواسته 

مرتکب در تحقق یا عدم تحقق جرم تهدید عام نقشی نخواهد 

داشت و رصف تهدی مخاطب نسبت به موضوع مقرر در قانون 

از سوی تهدید کننده، جرم مذکور را با در نظر گرفنت سایر 

رشایط محقق خواهد ساخت. 

چهارم؛ دامنه¬ی شمول تهدید با عنایت به عبارت »... خود او 

یا علیه نفس یا مال غیر...« عالوه بر مترضر، شامل سایر افراد 

نیز می¬گردد. با عنایت به توضیحات پیشین در قسمت مربوط 

به موضوع تهدید و تبیین نظرات فقها و حقوقدانان، به نظر 

می¬رسد اصطالح بستگان را نباید تفسیر موسع منود و رصفاً 

بودوباش افغان ها در اسرتالیا
با نگاهی به کتاب »تاریخ افغان ها در اسرتالیا«

کتاب »تاریخ افغان ها در اسرتالیا« نوشتۀ خانم کریستین 

اســتیونز ))Christine Stevens اهل انگلســتان اســت که 

ایــن کتاب،  ســال های کودکی اش را در اسرتالیا گذرانده. 

حاصل هفت ســال تحقیق او درباره افغانان اســت که قبال 

ماجراهــای مبهمی درباره آن هــا شــنیده بــود. داکرت ســید 

لطف الله جاللــی نیز از مرتجامن و نویســندگان افغانی ست...

کاهش پنج درصدی اقتصاد 
کشور در سایۀ ویروس کرونا

خودکفا شدن مرغ داران هلمندی

اوزبیکستان ممکن است از 
هند واکسین کرونا بخرد

نظارت دولت ترکیه بر گروه های 
جامعه مدنی بیشرت می شود

جرم تهدید در حقوق جزای افغانستان و امریکا
دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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درماندگی نارشان کتاب
با وخامت اوضاع نارشان، وزارت اطالعات و فرهنگ از افزایش حامیت ها می گوید 

پوهنیار سیدمحمدمختار ابراهیمی

ادامه در صفحه 5



کشور  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون   

اعالم کرد که ترورهای هدفمند خربنگاران در 

چند ماه گذشته بر روند کار اطالع رسانی در 

رستارس کشور اثر منفی گذاشته و شامری از 

را  کارشان  مختلف  والیات  در  خربنگار  زنان 

ترک کرده اند.

کمیسیون حقوق برش روز دوشبنه )۸جدی( 

دسرتسی  که  گفت  اعالمیه یی  نرش  با 

نزدیک  ولسوالی های  به  حتی  خربنگاران 

خربنگاران  و  شده  دشوار  والیات  مراکز  به 

به سادگی  از شهرها  منی توانند در شامری 

گشت وگذار کنند.

سهل انگاری  به  متهم  را  دولت  اعالمیه  این 

در موضوع رسیدگی به تهدیدات خربنگاران 

کرده است.

بر اساس گزارش های کمیسیون حقوق برش، 

خربنگاران باور دارند  اگر دولت نتواند به آنها 

در مورد حفاظت از جان شان اطمینان دهد، 

ترک  به  ناگزیر  آن ها  از  برخی  دارد  احتامل 

کشور شوند.

حمالت  افزایش  که  افزوده  اعالمیه  این 

خودسانسوری  در  افزایش  سبب  هدفمند 

جامعه رسانه  یی شده است و این فضای ترس 

برای  به ویژه  ناگواری،  پیامدهای  می تواند 

خربنگاری تحقیقی در والیات متفاوت کشور 

داشته باشد.

آزادی  کمیسیون،  این  گفته های  طبق 

افغانستان  دست آوردهای  مهم ترین  از  بیان 

حوزه   در  کشور  است.  اخیر  ۲۰سال  در 

قبولی  قابل  پیرشفت های  به  قانون گذاری 

بیان،  آزادی  به رسمیت شناخنت  زمینه    در 

انسان ها و  به عنوان حق اساسی و طبیعی 

سیاسی  و  مدنی  حقوق  زیربناهای  از  یکی 

شهروندان دست یافته است.

با  رسانه های کشور  که  است  آمده  ادامه  در 

وجود  با  قانونی،  این چهارچوب  از  استفاده 

نقشی  کشور،  در  دشوار  امنیتی  وضعیت 

اساسی در دسرتسی شهروندان به اطالعات، 

نهادهای  بهبود  و  افزایش حسابدهی دولت 

دموکراتیک داشته اند.

برش  حقوق  کمیسیون  معلومات  طبق 

در  کشور  خربنگاری  جامعه    افغانستان، 

ماه های اخیر، تحت فشار روانی شدید قرار 

داشته و خربنگاران نگران اند که  ساحه   کار و 

زندگی برای آن ها، بیشرت از این محدود شود.

این  تاکید شده که در کنار  این اعالمیه  در 

تهدیدها و چالش ها، دولت پس از ۱۲ قوس 

۱۳۹۹  با فرستادن مکتوبی به ادارات محلی، 

بست های سخنگویی والیان را لغو و مسوولیت 

اطالع رسانی را به والی هر والیت سپرد. لغو 

پست سخنگویی والیات نگرانی هایی را مبنی 

بر مختل شدن روند گردش آزاد اطالعات در 

بیشرت  است.  کرده  ایجاد  خربنگاران  میان 

خربنگاران در والیات از کمبود دسرتسی به 

اطالعات و معلومات اساسی شکایت دارند.

جامعه   جهانی   از  اعالمیه  این  از  بخشی  در 

تا  آورد  فشار  منازعه  طرف های  بر  خواسته 

آتش بس را بپذیرند و به ترورهای هدفمند و 

خشونت ها  پایان دهند.

همچنین در ادامه آمده است که در صورتی 

گروه طالبان  در این ترورها دست ندار د،  باید 

در مورد چگونگی این ترورها به مردم پاسخ 

مورد  در  را  خود  اطالعات   و  اسناد  و   دهد 

عامالن ترورها به مردم گزارش کند، چه اینکه 

هدفمند  ترورهای  مسوولیت  نپذیرفنت  تنها 

منی تواند مسوولیت را از دوش آن بردارد.

حقوق  مستقل  کمیسیون  اعالمیۀ  آخر  در 

ارشاف  با  کمیسیون  این  که  ذکر شده  برش 

برای  تهدید  و  ترس  و  پرچالش  وضعیت  بر 

جامعه رسانه یی، ابراز نگرانی در این مورد و 

اعالم همدردی و همبستگی با آسیب دیدگان 

اطالع رسانی  عرصه  قربانیان  بازماندگان  و 

کشور، از این خواست ها  حامیت همه جانبه 

مجدانه  خربنگاران  مخاطبان  از  و  می کند 

آن ها  درخواست های  به  که  می خواهد 

پاسخ های عملی و نتیجه بخش دهند.

راه مدنیت: وزارت مالیه گفته که سال مالی   

برای  استثنایی  و  پرچالش  سال  یک   ،۱۳۹۹

افغانستان بوده است. وضع محدودیت ها جهت 

مهار انتشار ویروس کرونا که منجر به قرنطین و 

گردید،  در کشور  تجارت  و  بازار ها  بسته شدن 

باعث کاهش پنج درصدی اقتصاد کشور شده 

است.

این وزارت روز دوشنبه )۸جدی( با نرش اعالمیه یی 

گفته که تاثیرات منفی اقتصادی ویروس کرونا 

عواید داخلی را کاهش داده و در مقابل مصارف 

حکومت را زیاد منود که با تعدیل های داخلی 

و کمک های رشکای بین املللی متویل گردیده 

است.

شد  سبب  موضوعات  این  وزارت  این  گفتۀ  به 

تا عواید داخلی به ۳۱میلیارد افغانی کاهش و 

هم زمان مصارف حکومت به ۳۶میلیارد افغانی 

افزایش یابد که در کل این وضعیت فشار مالی 

بر حکومت وارد منوده است.

در ادامه اعالمیه آمده است که برای رفع تاثیرات 

منفی ویروس کرونا، بودجه سال مالی ۱۳۹۹ 

به شمول بررسی وسط سال مورد تعدیالت متعدد 

قرار گرفته و در کنار این چالش ها، وزارت مالیه 

ماموران  معاشات  پرداخت  به شمول  توانست 

ملکی و نظامی، برای بار نخست در تاریخ معارص 

کشور حقوق صدهزار و ۴۵هزار و ۷۹۱ متقاعد 

را با شفافیت کامل در ارسع وقت پرداخت کند.

طبق گزارش های وزارت مالیه، این وزارت توانست 

با  انکشافی  همکاری های  برای  مذاکرات  که 

کنفرانس های  و  جلسات  بین املللی،  رشکای 

آسیای  منطقه یی  و  اقتصادی  همکاری های 

مرکزی را رهربی مناید که در نتیجه ۳،۳ میلیارد 

جهانی  جامعه  مالی  تعهدات  امریکایی  دالر 

به طور ساالنه تا ختم سال ۲۰۲۴ را در کنفرانس 

جینیوا تعهد کردند.

این  مالیه،  وزارت  اعالمیۀ  معلومات  براساس 

از  بعد  ۱۴۰۰را  مالی  سال  بودجه  وزارت 

مردم،  با  در ۱۷والیت کشور  متعدد  بحث های 

جامعه مدنی، و کدرهای علمی ترتیب منود که 

پروژه های  برای  افغانی  مبلغ سه میلیارد  آن  در 

کوچک که قرار است در ۳۴ والیت کشور تطبیق 

شود، تخصیص داده است.

آمده است که در بودجه  این اعالمیه  ادامه  در 

ملی سال ۱۴۰۰ اعامر بندهای آب و کانال های 

آبیاری، اشتغال زایی، انکشاف زیربناء در سکتور 

عرصی  صحت،  تعلیم،  انرژی،  ترانسپورت، 

منودن سیستم های گمرکات، و دیجیتل سازی 

اولویت های  از  عامه  پروسه های  و  سیستم ها 

کلیدی دولت می باشد.

این در حالی ست ادارۀ ملی احصاییه و معلومات 

کشور چندی پیش گفته بود که ویروس کرونا 

و  رسانده  آسیب  اقتصاد کشورهای صنعتی  به 

آن  وابستگی  عدم  دلیل  به   افغانستان  اقتصاد 

کمک های  شدن  رسازیر  و  صنعتی  به منابع 

جهانی آسیب چندانی ندیده  است.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مدنیت:  راه   

آموزشی  فارم های  می گوید:  کشور  مالداری 

مرغ داری در هلمند رشد کرده و در سال های 

اخیر ۱۱۹فارم در این والیت ساخته شده است 

سکتور  توسط  تازه  ۶۳فارم  میان  ازین  که 

خصوصی ساخته شده است.

در خربنامۀ این وزارت که روز دوشنبه )۸جدی( 

نظر  از  هلمند  والیت  که  آمده  شد،  نرش 

مرغ داری و پرورش مرغ در حال خودکفا شدن، 

است.

همچنین زملی الکو، رییس زراعت و مالداری 

هلمند، گفت که تالش ها را برای رشد و توسعه 

فارم های مرغ داری رسعت بخشیده است.

وی افزود: تالش ها را برای تربیه و تولید مرغ 

در این والیت آغاز کرده که در مدت زمانی چند 

سال اخیر حدود ۱۱۹فارم آموزش مرغ داری را 

در این والیت به وجود آوردند.

آقای الکو ترصیح کرد که آمارها نشان می دهد 

۳۲۰مرغ  و  ۶۱هزار  و  پنج صد  از  بیش  که 

۴۵روز  هر  فارم ها  این  که  شده  داده  پرورش 

حدود ۱۱۲مرتیک تُن گوشت تولید می کنند.

رییس زراعت، آبیاری و مالداری والیت هلمند 

این ریاست جهت حل مشکل  اظهار داشت: 

هامهنگی  برای  تاجران  و  مرغ داران  مشرتک 

این  در  آنان  کارهای  روند  ترسیع  و  بیش تر 

والیت یک انجمن مشرتک ایجاد کرده است.

وی تاکید داشت که وزارت زراعت و مالداری 

برنامه  چندین  مرغ داری،  انکشاف  برای 

هلمند  والیت  دهقانان  برای  را  آموزشی 

و  منوده  ایجاد  را  فارم ها  شامری  و  راه  اندازی 

امکانات مرغ داری را نیز توزیع کرده اند.

آبیاری  زراعت،  ریاست  الکو،  آقای  به گفته 

سطح  افزایش  تالش  در  هلمند  مالداری  و 

و  وارداتی  کاالهای  برابر  در  داخلی  تولیدات 

اشتغال زایی برای مردم این والیت می باشد.

والیت هلمند از جمله والیت های ناامن کشور 

به حساب می آید که تعداد زیادی از دهقانان 

این والیت، تریاک کشت می کنند.

ترورهای  و  تروریستی  حمالت  در  افزایش 

هدف مند در کابل، نهادهای امنیتی و مقام های 

امنیتی  طرح  ایجاد  از  ناگزیر  را  حکومت  ارشد 

جدید کرد. این طرح، هامن افزایش دوبرابری در 

طرح  است.  کابل  پولیس  نیروهای  تشکیالت 

تیم  دل  از  برآمده  پولیس  تشکیل  دوبرابرسازی 

»شش ونیم« است و آقای صالح در این مورد گفته 

که ریاست جمهوری قرار است این طرح را تایید 

کند.

ارزیابی مقایسه یی صالح نشان می دهد که حتا 

تعداد  کم ترین  کابل  آرامی،  و  ثبات  حالت  در 

جهان  سطح  در  نفوس  تناسب  به  را  پولیس 

طبق  دارد.  سومی  جهان  کشورهای  به ویژه  و 

این  ریاست جمهوری،  اول  معاون  گفته های 

خواهد  انجام  دقت  و  حوصله مندی  با  افزایش 

یافت و از ورود افرادی که رشایط و معیارهای الزم 

را نداشته باشند، جلوگیری خواهد گردید. امرالله 

صالح همچنان تاکید کرد که یکی از این معیارها 

داشنت دانش ابتدایی از کشف و تحقیق خواهد 

بود.

قانون ذاتی پولیس، هرگونه تغییرات در صفوف 

نیروهای پولیس را از صالحیت های وزارت داخله 

می داند. در فصل اول و ماده سوم این قانون آمده 

امور  وزارت  تشکیل  عمدۀ  بخش  است:»پولیس 

داخله که در قطعات، جزوتام ها و ادارات مرکز، 

والیات، رسحدات و ولسوالی ها می باشد. وزارت 

بنابر ایجاب  داخله می تواند در تشکیل پولیس 

احوال و رشایط کشور طبق احکام قانون تزیید 

یا تنقیص وارد مناید.« بربنیاد این قانون، تالش 

کردیم بدانیم که آیا وزارت داخله در تنظیم و تهیه 

این طرح نقشی داشته یا خیر؟ اما با متاس های 

به  حارض  وزارت  این  مطبوعات  بخش  مکرر، 

پاسخ گویی نشد.

عموم مردم از هرگونه تغییرات که منجر به بهبود 

اما  می کنند  استقبال  شود،  امنیتی  وضعیت 

رضورت دارد که این تغییرات از سوی نهادهای 

برخوردار  قانونی  مرشوعیت  از  و  اتخاذ  مربوطه 

منایندگان  شش ونیم،  تیم  در  هرچند،  شود. 

اما  است  شامل  امنیتی  سکتورهای  متامی 

همگانی کردن چنین طرحی باید از سوی وزارت 

که  است  این  منظور  می گرفت.  صورت  داخله 

افغانستان در رشایط حاد سیاسی و امنیتی قرار 

دارد و تصمیم های صالح، ذهنیت  منفی عامه را 

نسبت به سیاسی کردن نهادهای امنیتی بیشرت 

می سازد.

روان عموم  و  روح  آرامش  برای  از هرچیز،  پیش 

و  به بسیج ملی  نیاز  افغانستان  مردم، حکومت 

دارد؛  امنیتی  نیروهای  از  حامیت  در  سیاسی 

ریشۀ مشکل ناامنی در کمبود نیرو نیست، بل 

در مدیریت و ساختارهایی است که بیشرت نگاه 

سیاسی دارند تا امنیتی.

نظامی، طرح  آگاهان  از  رابطه، شامری  این  در 

شاخص  بدون  و  ناسنجیده  طرح  یک  را  اخیر 

تشکیالت  در  که  می گویند  و  می کنند  تعریف 

بر  که  آید  به وجود  شاخص هایی  باید  پولیس 

اساس آن عمل کنند.

اسدالله ندیم، آگاه نظامی، به روزنامه راه مدنیت 

تشکیل  در  فقط  مشکالت  که  کرد  خاطرنشان 

پولیس نیست بل مشکل اساسی در ساختار کابل 

است؛ مثال: کارهای ساختامنی که در شهر وجود 

دارد باید جنبه امنیتی آن در نظر گرفته شود و این 

مساله در متام دنیا یک امر معمول است. به بیان 

دیگر، امنیت یک بخش 

شهری  ساختارهای  از 

است که باید به آن توجه 

کرد.

شهر  ساختاری  مسایل  در  این که  بیان  با  او 

جنبه های امنیتی آن در نظر گرفته نشده، افزود: 

نقشه  بدون  کامال  اداری  یا  شهری  تشکیالت 

پایه گذاری شده است. هم اکنون تشکیالت اداری 

ناحیه های کابل با معیارها برابر نیست و مطابق 

ارگان های  تشکیالت  باید  اداری،  تشکیالت 

امنیتی سنجیده شود. به طور منونه، ناحیه پنج 

در  آمریت  فقط یک  اما  است  یک ساحه وسیع 

آن وجود دارد؛ در حالی که باشندگان این ساحه 

انتظار تغییرات را دارند.»مسایل کانال ها هم در 

مسایل امنیتی مهم است اما چیزی وجود ندارد. 

مساله فقر، بیکاری، گداها و معتادین این ها در 

ماین گذاری  وقتی  دارند.  تاثیر  امنیتی  مسایل 

افرادی  سوی  از  که  منی کنم  فکر  می شود، 

کسانی  کنند.  زندگی  آزاد  رشایط  با  که  باشد 

ماین گذاری می کنند که یا معتاد است، یا بیکار 

است یا مجبوریت زندگی دارند. این شاخص ها در 

نظر گرفته شود و بعد از آن تصمیم بگیرند.«

با  که  منود  خاطرنشان  همچنان  ندیم  اسدالله 

تورم  پولیس،  نیروهای  تشکیالت  در  افزایش 

کابل  اوضاع  میان منی آید، چون  به  تشکیالتی 

فوق العاده ناامن است و به هر اندازه که بیشرت 

باشد، نیازمندی وجود دارد اما این نیازمندی ها با 

واقعیت ها مطابقت داشته و خیالی نباشد. آن چه 

که تیم شش ونیم تصمیم گیری می کند، ناگهانی 

بوده و بدون ارزیابی و تحقیق بر اساس خیال و 

یک تصادف اتخاذ می شود.

واقعا  آیا  است  این  مطرح می شود،  که  پرسشی  

معضل امنیتی ریشه در تعداد نیروهای امنیتی 

دارد؟ این آگاه نظامی پاسخ می دهد که دولت 

با کمبود نیروهای امنیتی مواجه نیست اما اصل 

مشکل در سیاست و مدیریت است؛ ارگان های 

بر  سیاسی  نگاه های  و  شده  سیاسی  امنیتی 

مسایل امنیتی می چرخد که با این سنگینی نگاه 

کرد.»قوای  تامین  را  امنیت  منی توان  سیاسی 

مسلح خوب داریم که وطن پرست هستند، درک 

و احساس میهنی دارند، مشکل در بعد سیاسی 

می گیرند،  سیاسی  تصمیم  که  کسانی  است، 

آن ها هدف دیگری دارند و مسایل امنیتی و فنی 

را تقریبا به حلقه های دوم و سوم می برند.«

از سویی هم، جرنال نظیفه ذکی عضو مجلس 

منایندگان، طرح جدید حکومت را برای افزایش 

و  تاثیرگذار می داند  پولیس  نیروهای  تشکیالت 

تاکید می کند که کابل وسعت پیدا کرده و نیاز 

است تا تدابیر امنیتی بیشرتی سنجیده شود.

به گفته بانو ذکی، با توجه به 

وسعت شهر کابل، هم اکنون 

حوزه های  که  است  مناطقی 

یک سو  از  ندارند؛  امنیتی 

تعداد نیروهای پولیس کافی 

نیست، زیرا قبال در متام کابل 

پولیس  نیروی  هزار  دوازده 

تعداد  این  که  بود  موظف 

پایتخت  نفوس  به  توجه  با 

سوی  از  و  منی کند  کفایت 

طرح های  و  راهکارها  دیگر، 

که  شود  سنجیده  امنیتی 

بتواند این نیروها را تنظیم و 

سوق اداره کنند.

شدن  اجرایی  از  او  این که  با 

است  خوش بین  طرح  این 

اما در عین حال ابراز نگرانی 

می کند: تا که طرح جامع روی دست گرفته نشود، 

پایتخت عاجز  از تامین امنیت  نیروهای موجود 

خواهند ماند.

او در ادامه نگرانی های خود همچنان خطاب به 

حکومت گفت که در ازدیاد نیروهای پولیس باید 

افرادی شامل تشکیالت شوند که مسلکی باشند 

و نباید به کسانی اجازه داده شود که پرونده دارند 

یا فراری های والیات هستند. اگر این گونه افراد 

جذب تشکیالت شوند، وضعیت را بدتر خواهند 

کرد.»در کابل کسانی گامشته شوند که صادق، 

پاک و دل سوز به ملت باشند. پولیس مسلکی 

باشند، کسی نباشد که فقط رتبه نظامی دارد، 

بل از کورس های پولیس و دانشگاه ها فارغ شده 

آن،  غیر  در  باشند.  پاک داشته  و سابقه  باشند 

سیاهی لشکر هیچ دردی را دوا منی کند و امنیت 

هم تامین منی شود.«

این عضو مجلس منایندگان در مورد این  سوال 

که آیا حکومت با افزایش در تشکیالت نیروهای 

است؟  سیاسی  بهره گیری  دنبال  به  پولیس 

ناامنی ها  روز  و  شب  این  در  کرد:  خاطرنشان 

سیاسی  مقاصد  طرح  این  پشت  در  منی تواند 

وجود داشته باشد؛ حکومت با توجه به وضعیت 

امنیتی تشکیل را بلند برده و این از صالحیت های 

تنقیص  یا  تزیید  که  است  داخله  وزارت 

تشکیالت  در  دارم  من  که  می کند.»معلوماتی 

پولیس در والیات تنقیص به وجود آمده، نظر به 

تهدیدها و وضعیت امنیتی کابل به مرکز انتقال 

این  و  نیستند  سیاسی  مسایل  شده اند.  داده 

این که  می شوند،  توظیف  نقاط  متام  در  نیروها 

در یک قطعه در مسایل خاص و تحت یک قطعه 

استفاده شود، نیست. در حوزه ها می روند.«

بلخ گفت که  والی والیت  فرهاد عظیمی،   

سه سناتور را به اتهام اخذ رشوه بازداشت کرده 

است.

یک  در  )۸جدی(  دوشبنه  روز  عظیمی  آقای 

نشست خربی گفته: سه تن از سناتورهایی که 

والیت  این  به  گمرکات  نظارت  و  بررسی  برای 

آمده بودند، در زمان گرفنت رشوه، بازداشت و 

به کابل منتقل کردند.

سناتوران  از  هیاتی  بلخ،  والیت  والی  گفتۀ  به 

آمده  والیت  به  درآمدزا  ادارات  بررسی  برای 

بودند.

وی در مورد هویت افراد بازداشت شده جزییات 

نداد، اما افزوده که این سناتوران با وجود متام 

اسناد، مدارک الزم و مطابق قانون بازداشت و 

به کابل انتقال داده شدند.

رشوه  مبلغ  مورد  در  عظیمی  آقای  همچنین 

نخست  در  آن  مقدار  گفت  اما  نکرد،  اشاره یی 

کمرت  مقدار  به  سناتورها  بعد  و  بود  بیشرت 

رضایت دادند.

مجلس سنا تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

نیز  لوی سارنوالی کشور  از سویی هم،  است. 

کرد  تایید  را  سنا  مجلس  عضو  سه  بازداشت 

هزار   ۴۰ اخذ  اتهام  به  افراد،  این  که  گفت  و 

دالر امریکایی رشوه، به گونۀ بالفعل بازداشت 

شده اند.

نیروهای  که  آمده  سارنوالی  لوی  اعالمیه  در 

با  هامهنگی  در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

مناینده های ریاست عمومی سارنوالی کنرتول 

و مراقبت سه تن از اعضای برحال مجلس سنا 

امور  برخی  پیشربد  و  نظارت  منظور  به  که   را 

احکام  روشنایی  در  بودند،  رفت  بلخ  والیت  به 

دستگیر  رشوه  اخذ  اتهام  به  اساسی  قانون 

کردند.

به  بارها  ملی  شورای  اعضای  حال،  عین  در 

بار  اولین  این  اما  شده اند،  متهم  اداری  فساد 

می شوند.  بازداشت  آن ها  از  شامری  که  است 

ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امرالله 

در نشست جینوا گفته بود که اعضای مجلس 

منایندگان کشور در فساد اداری شرت شود.

در سد  بزرگ ترین چالش های  از  اداری  فساد 

تایید  بارها  دولتی  مقام های  است.  دولت  راه 

کرده اند که این مشکل در متام ادارات کشور 

وجود دارد.
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تورم تشکیالتی پولیس؛ امنیتی یا سیاسی؟
ریشۀ مشکل ناامنی در کمبود نیرو در نهادهای امنیتی نیست، بل در مدیریت و ساختارهایی است

که بیشرت به آن ها نگاه سیاسی می شود تا کارایی برای امنیت

بازداشت سه سناتور به اتهام دریافت رشوه در بلخ

شامری از زنان خربنگار 
به دلیل ترورهای هدفمند 

کارشان ترک کردند

کاهش پنج درصدی اقتصاد کشور 
در سایۀ ویروس کرونا

خودکفا شدن مرغ داران 
هلمندی

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

دولت با کمبود   
نیروهای امنیتی مواجه 
نیست اما اصل مشکل 
در سیاست و مدیریت 

است؛ ارگان های امنیتی 
سیاسی شده و نگاه های 

سیاسی بر مسایل 
امنیتی می چرخد که با 

این سنگینی نگاه 
سیاسی منی توان امنیت 

را تامین کرد.«

فرستادۀ اتحادیه اروپا در افغانستان:

خوشحامل که در نهایت، باالترین سطح   
سیاسی ایاالت متحده تأیید منود که 

انتخابات در افغانستان که اتحادیه اروپا 
همیشه از آن حامیت می کرد، انتخابات 

خوبی بوده است.

طالبان 15غیرنظامی را در »قره باغ« غزنی ربودند
مسووالن محلی در والیت غزنی تایید می کنند که جنگ جویان گروه طالبان ۱۵نفر را در ولسوالی   

قره باغ این والیت ربوده و به جای نامعلومی با خود بُرده اند.
عارف باهرن، ولسوال جاغوری گفت که طالبان شش تن را از مربوطات »دشت« ولسوالی قره باغ ربوده اند. 

به گفتۀ آقای باهرن، بیشرت این افراد از ساکنان مناطق »غجور«، »علودال« و »شغله« ی ولسوالی 
جاغوری اند. او تاکید کرد که ربوده شدگان همه غیرنظامی اند و توسط جنگ جویان مولوی ایوب، ولسوال 

نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی قره باغ گروگان گرفته شده اند.



درماندگی نارشان کتاب
با وخامت اوضاع نارشان، وزارت اطالعات و فرهنگ از افزایش حامیت ها می گوید 

گـزارشــگرمعصومه امیری

انتشـارات دانشـگاه، یکـی از نـارشان کشـور بـه   

تازگـی در یک اطالعیه گفته که فشـارهای اقتصادی 

و مالـی آن چنـان سـنگین اسـت کـه مـا را مجبـور بـه 

روی آوردن به برخی اقدامات غیرمعمول و اضطراری 

کـرده اسـت و صاحـب امتیـاز و همـکاران انتشـارات 

دانشـگاه در توافقـی مشـرتک تصمیـم گرفته انـد تـا 

کابـل،  در  کـه  فروشـگاه  موجـود  کتاب هـای  متـام 

مارکـت ملـی قرار دارد را به ليـالم بگذارند تا از حجم 

مشـکالت مالـی ایـن مرکز کاسـته شـده و از سـقوط 

به ورشکستگی جلوگیری شود.

دو روز  پـس از انتشـار ایـن اطالعیـه، مسـوول ایـن 

انتشـارات، علـی یعقوبـی در صحبـت بـا روزنامـه راه 

مدنیـت می گویـد کـه با ایـن که سـابقۀ ده سـال کار 

در این زمینه را دارد و انتشـارات دانشـگاه را به مدت 

هشـت  سـال اسـت کـه اداره می کند، هرگـز اوضاع تا 

بـه ایـن حد وخیم نبوده اسـت. او با اذعان به اینکه با 

توجه به مسـایل ویژۀ امسـال و شـیوع کرونـا، اقتصاد 

بـرای بسـیاری کسـبه کاران بـا مشـکالتی بـه همـراه 

بـوده، بـا اظهار تاسـف می گوید که این مشـکل برای 

کتاب فروشـان بـه مراتب دشـوارتر بوده اسـت.

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه پیـش از بـه حـراج 

رفـع  بـرای  تالش هایـی  چـه  کتاب هـا  گذاشـنت 

کـرده،  خـود  انتشـارات  مشـکالت 

می گویـد: امسـال بارهـا اعـالم شـده 

کـه مـا اعالن های تخفیف داشـته ایم 

دورۀ  حتـا  و  40درصـد  تـا   20 از 

هـم  تخفیـف  50درصـدی  کوتاهـی 

داشتیم. در منایشـگاه های مختلفی 

مشـارکت داشتیم و  منایش خیابانی 

کتـاب را برگزار کردیم. یعقوبی تاکید 

می کنـد کـه در امر گسـرتش فرهنگ 

مشـارکت  عامـه  کتاب خانه هـای  بـا  کتاب خوانـی 

داشـته و کتاب هایـی را اهـدا کردیـم، امـا هیچ کـدام 

از این هـا تاثیرگـذار نبـود.

از  کـه  روز  دو  همیـن  در  دانشـگاه  انتشـارات  امـا 

اسـتقبال  شـاهد  همچنـان  می گـذرد  اطالعیـه  اش 

علـی  اسـت.  نبـوده  کتـاب  خریـد  بـرای  مناسـبی 

یعقوبـی بـا اظهـار اینکـه سـایر نـارشان هـم وضعیت 

بهـرتی ندارنـد، ادامـۀ رونـد حراج هـا و شـاید اعـالم 

ورشکسـتگی را بعیـد منی داند و می گویـد حتا آیندۀ 

بهـرتی چنـدان متصـور نیسـت.

بـا عـادی شـدن وضعیـت  »اگـر امیـد داشـتیم کـه 

اقتصـادی پـس از کرونـا، آینـدۀ بهـرتی پیـش روی 

هیـچ  امـا  می کردیـم  مقاومـت  دارد،  قـرار  نـارشان 

نشـانه یی از بهبـود اوضـاع وجـود نـدارد، در حالی که 

مبلـغ بسـیاری از مـواد و البتـه کرایـۀ دکان در حـال 

اسـت.« افزایـش 

از مسـوول ایـن انتشـارات می پرسـیم کـه او سـابقۀ 

ده سـاله در نـرش و فـروش کتـاب دارد، بـا توجـه بـه 

اینکـه در این ده سـال تعداد دانشـگاه ها، موسسـات 

علمـی و دانش آموختـگان افزایـش یافتـه، چـرا شـام 

می گوییـد؟  کتـاب  بـازار  وضعیـت  شـدن  بدتـر  از 

کارشناسـانه  نظـری  منی توانـد  می گویـد:  یعقوبـی 

در ایـن رابطـه بدهـد، امـا نابسـامانی اوضـاع امنیتی 

کتـاب  از  مـردم  اسـتقبال  عـدم  بـا  را  اقتصـادی  و 

منی دانـد. بی ارتبـاط 

اسـتاد سـعید، رییـس اتحادیـۀ نـارشان افغانسـتان 

بـا تاییـد وضعیـت وخیمـی کـه گریبان گیـر نـارشان 

اسـت، می گوید: » نظر به مرض کرونا و بسـته شـدن 

دانشـگاه ها و مراکز تعلیمی، شـامر خریـداران کتاب 

بـه شـکل بی سـابقه یی افـت کـرد. نـارشان در اول 

سـال با امید اینکـه کتاب ها به فروش خواهد رسـید، 

تعـداد زیـادی کتـاب را چـاپ کردنـد امـا ایـن اتفـاق 

نیفتـاد و بسـیاری از آن هـا در آسـتانۀ ورشکسـتگی 

هستند.«

آقـای سـعید عدم توجـه مردم را چنـدان محل مالمت 

اوضـاع  می گویـد،  و  ندانسـته 

اولویـت  از  را  کتـاب  مالـی  بـد 

بسـیاری  و  کـرده  خـارج  آن هـا 

در رفـع نیازهـای اولیـۀ خـود در 

تنگنـا هسـتند امـا او در رابطـه 

بـا همکاری هایـی کـه از دولـت 

کمک کننـدۀ  سـازمان های  و 

داشـته،  توقـع  غیردولتـی 

دارد. جـدی  نقدهـای 

متشـکل  کـه  افغانسـتان  نـارشان  اتحادیـۀ  رییـس 

هرگونـه  اسـت،  525کتاب فـروش  و  180نـارش  از 

همکاری از سـوی مسـووالن را به کلی رد می کند. او 

می گوید در ظرف یک سـال به تعداد شـصت مکتوب 

را بـه آدرس های مختلف با عنوانی ریاسـت جمهوری، 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ ، وزارت تجـارت، شـاروالی 

کابـل و بسـیاری از نهادهـای مسـوول 

رسـاندیم تـا جایـی کـه در پارملـان هم 

صـدای خـود را رسـاندیم، امـا شـاهد 

هیـچ نتیجه یـی نبودیـم.

بسـیاری  وعده هـای  می گویـد  سـعید 

آن  آن هـا شـده کـه عملـی شـدن  بـه 

او در  بـه قیامـت واگـذار شـده،  گویـا 

شـاروالی  کـه  وعده هایـی  بـا  رابطـه 

کابـل بـه ایـن اتحادیـه سـپرده، اعـالم 

می کنـد کـه شـاروالی گفتـه بـود: »دو 

بازارچـۀ کتـاب در جوی شـیر و رسپـل 

نـدارد  مناسـبی  اوضـاع  کـه  باغ امیـد 

را بـه غـرب تیمورشـاهی و قـوای مرکـز 

منتقـل می کنیـم و مارکیتـی را در این 

سـه  می دهیـم.«  قـرار  شـام  اختیـار  در  منطقـه  دو 

سـال اسـت کـه غرفه هـا بـدون هیـچ اسـتفاده یی در 

آن جـا مانـده اسـت. چندین سـال اسـت کـه عریضه 

می کنیـم کـه چـرا در ماسـرتپالن افغانسـتان جـای 

رفـع  بـرای  پاسـخی مسـووالنه  امـا  نیسـت؟  کتـاب 

مشـکالت دریافـت منی کنیـم.

در  نـارشان  اتحادیـۀ  رییـس 

مالیاتـی  معافیـت  بـا  رابطـه 

کابـل  انتشـاراتی های 

می گویـد کـه چنـد روز پیـش 

وزارت  تسـلیم  را  عریضه یـی 

فرهنـگ کرده انـد  و  اطالعـات 

کـه در آن با اشـاره به بند سـوم 

رسـانه های  53قانـون  مـادۀ 

همگانـی افغانسـتان کـه در آن ذکر شـده، مالیات از 

رسـانه های موقـوت و غیرموقـوت برداشـته شـده کـه 

رسـانه های غیـر موقـوت شـامل کتـاب می شـود، اما 

مسـووالن ایـن وزارت گفتنـد که دولت بـر رسمالیات 

پافشـاری دارد و مـا بـه راحتـی منی توانیـم شـام را از 

کنیـم. معـاف  آن 

آقـای سـعید بـا اعـالم اینکه پنج نـوع مالیـه از جمله 

مالیـه بـر کاغـذ، رنـگ، ماشـین چـاپ و ... بـر نـارش 

تحمیـل می شـود، ایـن وضعیـت را در بدتـر شـدن 

رشایـط نـارشان موثـر می دانـد. 

سیاسـت های  کشـورها  بسـیاری  کـه  حالـی  »در   

بـرای نـارشان اجـرا می کننـد،  تشـویقی زیـادی را 

مـا خـالف قانون رصیـح مجبور بـه پرداخـت مالیات 

در  فرهنگ سـازی  زمینـۀ  حتـی  دولـت  هسـتیم. 

رسـانه های گسـرتده تر و جلوگیری از کاپی غیرمجاز 

منی کنـد.« مسـاعد  را 

وزرات  نرشاتـی  معیـن  رشق،  شـیوای  عبداملنـان 

اطالعـات و فرهنگ در صحبت بـا روزنامۀ راه مدنیت 

در رابطـه بـا اظهـارات آقـای سـعید گفـت کـه بحث 

رفـع مالیـات از نـارشان در ایـن وزرات بـه گفتگـو 

گرفتـه شـده و همیـن امروز مکتوبی نوشـته شـد که 

بـا هامهنگـی وزارت عدلیـه، آگاهـی داده شـد کـه 

بـه اسـاس قانـون، انتشـارات و بنگاه هـای نرشاتـی 

افغانسـتان تابـع مالیـه منی شـوند. ایـن مکتـوب به 

امضـای رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ خواهد 

رسـید و بـه مراجـع ذی ربـط ارسـال می شـود تـا هم 

پیشـه وران و هـم شـاروالی در جریـان ایـن معافیـت 

مالیاتـی قـرار بگیرند.

شـیوای رشق در رابطـه با شـکایت نـارشان از جای و 

محـل عرضـۀ کتـاب خـرب داد کـه بـه زودی در جـوار 

دیـوار معینیـت جوانـان، چندیـن دکان فعـال کـه در 

اشـغال بـزازان و فروشـندگان ظـروف اسـت به کتاب 

اختصاص خواهیـم داد. 

ریاسـت  اول  معاونیـت  بـا  از مالقاتـی  او همچنیـن 

پیشـنهاداتی  آن مالقـات،  در  کـه  جمهـوری گفـت 

نـارشان  بـه  بهـره  بـدون  قرضـۀ  پرداخـت  قبیـل  از 

بـه  امریکایـی  دالـر  مبلغـی حـدود 500هـزار  )کـه 

ایـن صنـدوق قـرض اختصـاص داده شـده و نظـر بـه 

سـوژۀ کاریابـی نـارشان بـه آن هـا قـرض داده خواهد 

شـد( و طـرح بازارچـۀ کتـاب )کـه مناطقـی بـرای آن 

صـورت  سـازهایی  و  سـاخت  تـا  شـده  پیش بینـی 

بگیـرد( داده شـد.

معیـن نرشاتـی وزارت اطالعـات و فرهنـگ می گویـد 

بـرای  نـارشان  از سـوی  بـه حـال هیـچ طرحـی  تـا 

دریافـت ایـن قرضـه ارایـه نشـده اسـت تـا بررسـی 

آن روی دسـت گرفتـه شـود. او همچنیـن از بررسـی 

تـا  ورود  پالیسـی خـرب داد  یـک 

کتاب از سـوی نـارشان خارجی را 

ممنـوع کننـد و اولیـت بـه نارشان 

داخلـی داده شـود.

برنامه هایـی  بـه  رشق  شـیوای 

کـه بـرای بهبـود رشایـط نـارشان 

کـرد:  اضافـه  دارنـد،  نظـر  در 

جلسـاتی بـا اشـرتاک تعـدادی از 

نـارشان و مسـووالن وزارت داخلـه 

اسـت  قـرار  و  می شـود  برگـزار 

تطبیـق  از  نظـارت  ویـژۀ  قطعـۀ 

و  کابـل  در  نسـخه برداری  قانـون 

والیـات روی دسـت گرفته شـود تا 

کنیـم.   مجـازات  را  متخلفـان 

ذخیره گاه بزرگ مواد انفجاری در هلمند نابود شد
دفرت مطبوعاتی قول اردوی ۲۱۵ میوند در خربنامه یی گفته است که ظهر   

دیروز قوای هوایی کشور، یک ذخیره گاه بزرگ مهامت و مواد انفجاری طالبان را 
در مربوطات ولسوالی نهررساج والیت هلمند نابود کردند.در خربنامه آمده که 

طالبان این مواد انفجاری را به هدف ساخت ماین های انفجاری و جاسازی آن در 
شاهراه ۶۰۱، مسیر رفت و آمد غیرنظامیان به این ولسوالی انتقال داده بودند.

رییس جمهور غنی: کسانی مورد حمالت هدفمند قرار می گیرد که
از افغانستان نوین منایندگی می کنند

محمدارشف غنی، رییس جمهوری کشور می گوید که تروهای هدفمند و حمالت بر کسانی  صورت می گیرد   
که از افغانستان نوین منایندگی می کنند و صدای رسای دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای 

حکومت این موضوع غیر قابل تحمل می باشد. رییس جمهوری به مسووالن ارگان های امنیتی و دفاعی هدایت 
داد که اقدامات الزم را برای شناسایی و مجازات عامالن رویدادهای تروریستی روی دست گیرند.

ســـرمــقـالـه

یکشنبه جلسه یی در رابطه با بررسی حمالت تروریستی اخیر علیه   

خربنگاران و فعاالن مدنی در کمیته مشرتک حکومت و رسانه ها برگزار 

شد. جلسۀ این کمیته با ریاست رسور دانش، معاونیت دوم رییس جمهوری 

و حضور رییس این کمیته، لوی سارنوال، وزیر امور داخله، معاونان ریاست 

امنیت ملی، اعضای فدراسیون و دیگر اعضای کمیته برگزار شد.

با خانوادۀ   اندرابی، وزیر داخله گفته که  این نشست محمدمسعود  در 

یام سیاوش و مسووالن شامری از رسانه ها در این مورد جلسه داشته و 

جزییات قتل سیاوش را با آن ها در میان گذاشته است.

او گفت که یک نفر در ارتباط به قتل الیاس داعی، خربنگار رادیو آزادی 

در هلمند بازداشت و یک عضو گروه طالبان در ارتباط به قتل رحمت الله 

اسوشیتدپرس  خربنگار  و  غزنی  خربنگاران  اتحادیه   رییس  نیکزاد، 

شناسایی شده است.

آقای اندرابی افزوده که در پیوند به قتل فرشته کوهستانی، فعال حقوق 

زنان و برادرش دو نفر و نیز در پیوند به قتل ماللی میوند، گویندۀ تلویزیون 

خصوصی انعکاس در ننگرهار دو نفر بازداشت شده اند.

امنیت ملی  ریاست  وزیر داخله داده، مسووالن  به اطالعاتی که  عالوه 

گفته اند در روزهای اخیر سه گروه تروریستی را که شامل 15نفر می شوند، 

بازداشت کرده اند که افراد برای انجام قتل های هدفمند و بررسی اهداف 

نرم گروه طالبان، وارد کشور شده بودند.

پس از اعالم خرب این بازداشتی ها بسیاری ها در رابطه با درستی آن ابراز 

تردید کرده اند و در شبکه های اجتامعی این پرسش مطرح شد که چرا در 

رابطه به بازداشتی ها جزئیاتی فراتر از ادعا منترش منی شود.

در همین جلسه رسور دانش پرسیده که دستگیری عامالن حوادث اخیر 

با توجه به اینکه میعاد قانونی توقیف اکرث آن ها به رس رسیده آیا تاکنون 

یا  به سارنوالی فرستاده شده  به منظور تحقیق  پرونده های نسبتی شان 

خیر. فرید حمیدی، لوی سارنوال در پاسخ فقط به این اشاره کرده که 

برای بررسی قضیه های قتل خربنگاران کمیتۀ مشخص توظیف شده و تا 

هنوز هیچ پروندۀ بی رسنوشت باقی منانده است.

هم از این گزارش جلسۀ روز یک شنبه مقام ها و هم از ادعاهای مسووالن 

مبنی بر بازداشتی عوامل ترور خربنگاران و فعاالن مدنی بر می آید که 

ابهام ها در این رابطه زیاد است. اینکه مسووالن مدعی می شوند چندین 

بازداشتی در رابطه به قضایای انفجارها و ترورها داشته و از سوی دیگر 

روند محکمه آن ها مشخص نیست که به کجا می رسد و افزون بر این مردم 

و بازماندگان قربانیان از فرایند پیگرد دور باقی می مانند، خود به خود 

شک و تردید عمومی را نسبت به ادعاهای مقامات و مسووالن بیشرت و 

بیشرت می کند.

افکار  برای  پذیرش  قابل  و مدارک عینی  بدون شواهد  ادعاهای  پیامد 

عمومی ضمن افزایش میزان بی اعتامدی به عملکرد مقام ها، همکاری 

مردم با نهادهای امنیتی از بین می رود.

به بیان دیگر هر اندازه فرایند پیگیری دوسیه های امنیتی در همکاری با 

مردم و روند طی مراحل دادرسی و اجرای احکام محکمه ها شفاف باشد تا 

مجرمان، دوره های محکومیت خود را به صورت کامل طی کند، هم اعتامد 

و رضایت عمومی نسبت به مقام ها افزایش می یابد و هم مشارکت مردم در 

تامین امنیت و همکاری با نهادهای امنیتی افزایش می یابد.

از  خرب  اعالم  در  حکومت  سخنگویان  و  مقام ها  که  است  نکتۀ  این 

کارکردهای شان در نظر نگرفته و نتوانسته نظر و رضایت عمومی را به 

سمت اهداف حکومت جلب کنند. ادعاهای فراوان و پی هم منی تواند 

نشان از کارکرد موثر نهادها باشد؛ بل نشان دادن شواهد و مدارک از 

فرایند کار، نشان دهنده توانایی و درایت مقام ها و مسووالن است ولو که 

میزان کارکرد مقام ها اندک باشد. مهم این است که کار مسووالن موثر و 

عینی باشد.

از یک سو مقام ها خربهای پی هم از بازداشت مخالن امنیت می دهند، 

ولی از سوی دیگر تاثیر این روند بازداشت ها در امنیت عمومی کابل دیده 

منی شود و ناامنی ها همچنان به میزان قابل مالحظه رو به افزایش است 

که خود اذهان عمومی را به سمت گامنه زنی ها و تیوری های توطیه مبنی 

بر دروغ بودن ادعاهای مسووالن می برد.

جان کالم این است که مقام ها بهرت است نسبت به عملکردشان سنجیده 

حرف بزنند و برای هر ادعای شان مدارک و شواهد قابل قبول برای افکار 

عمومی ارایه کنند. مردم ضمن قدردانی از شجاعت و قربانی رسبازان و 

ماموران امنیتی، خواهان پاسخگویی مقام ها و مسووالن نهادهای امنیتی 

است. مسووالن نیز موظف اند تا به مردم نسبت به رشد فزاینده ناامنی ها 

پاسخگو باشند و برای ادعاهای خود شواهد و مدارک کافی ارایه کنند. 

درغیر این صورت، بهرت است که مقام ها و مسووالن پُست ها و ِسمت های 

خود را برای افراد شایسته خالی کنند.

افزون بر این، برای ایجاد و تقویت اعتامد عمومی نسبت به حکومت، 

نهادها میکانیزم هایی را ایجاد کنند که نظارت عمومی یا نظارت از طریق 

رسانه ها بر عملکردهای شان میرس شود.

امنیتی قهرمانانی وجود دارد  نیروهای  هیچ شکی نیست که در میان 

به  شب روز  مردم  امنیت  حفظ  برای  را  جان های شان  شجاعت  با  که 

تقدیر  بنابراین  قربانی می دهند.  راه همواره  این  و در  خطر می اندازند 

و ستایش از عملکرد و یادبود از قربانی های رسبازان و ماموران امنیتی 

هم باعث اعتامد مردم می شود و غرور ملی را ایجاد می کند. به عالوه به 

تامین کنندگان امنیت، روحیه و انگیزه مبارزه بیشرت برای تامین امنیت 

می دهد.

بازداشت های نامریی
و خلق بی اعتامدی

چرا از محاکمۀ بازداشت شده ها خربی نیست؟
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مبلغی حدود   
500هزار دالر 

امریکایی به این 
صندوق قرض 

اختصاص داده 
شده و نظر به 
سوژۀ کاریابی 

نارشان به آن ها 
قرض داده 
خواهد شد

»اگر امید داشتیم که با عادی شدن وضعیت   
اقتصادی پس از کرونا، آیندۀ بهرتی پیش روی نارشان 
قرار دارد، مقاومت می کردیم اما هیچ نشانه یی از بهبود 
اوضاع وجود ندارد، در حالی که مبلغ بسیاری از مواد و 

البته کرایۀ دکان در حال افزایش است.«

به اساس   
قانون، انتشارات و 
بنگاه های نرشاتی 

افغانستان تابع 
مالیه منی شوند.



سوی  از  بیشرت  کاری،  زندگِی  مطالعه   
استادان  و  مدیریتی  مشاوران  اقتصاددانان، 
به  است.  شده  انجام  اقتصاد  انستیتوت های 
مفید  جدید  دید  یک  داشنت  دلیل  همین 
سوزمن  جیمز  نام  به  انسان شناسی  است. 
تحسین قابل توجهی به وسیله کتاب جدیدش 
تاریخ  »کار:  نام  با  کتابی  است.  برانگیخته  را 
اینکه چگونه اوقات خود را سپری می کنیم«. 
آقای سوزمن، حسی شبه انجیلی دارد  تفسیر 
که در آن شکارچی-جمع آوری کنندگانی مانند 
را  آنها  که  آفریقا  جنوب  در  هونسی  قبایل 
زندگی  بهشت  باغ  در  است،  کرده  مطالعه 
کار  هفته  در  ساعت   15 تنها  آنها  می کردند. 
تقسیم  تساوی  به  را  خود  غذای  و  می کردند 
می کردند. سپس »سقوط« رشوع شد و زراعت 
وارد شد، که با خود جامعه طبقاتی، نابرابری، 
همراه  را  فقیرتری  غذایی  رژیم  و  بیشرت  کار 
آورد. تنها برتری زراعت، ولی برتری ای حیاتی، 
بر  که  بودند  قادر  دامداران  که  بود  این  در 
در  و  کرده  غلبه  شکارچی-جمع آورندگان 
برانند.  بیرون  رسزمین  آن  از  را  آنها  نهایت 
همراه  به  خود  با  نیز  ذهنی  تغییری  زراعت 
دچار  گاهی  شکارچی-جمع آورندگان  آورد. 
پیش می آمد  ندرت  به  ولی  بودند  غذا  کمبود 
کاری  زراعت  شوند.  وقت  کمبود  دچار  که 
بیشرت بر پایه تقویم است: زمانی برای کشت و 
زمانی برای درو. این کار همچنین به نگهداری 
دوشیدن  گیاهان،  کاشت  دارد:  نیاز  دامئی 
برش  زندگی  حصارها.  تعمیر  و  گاوها 
سازمان یافته تر شد. طبیعِت فصلِی زراعت نیز 
انبار  تا  داشتند  نیاز  دانه ها  داشت.  تبعاتی 
شوند و کسانی که انبار را کنرتل می کردند به 
قرش ممتاز جامعه تبدیل شدند. این امر منجر 
تولید  مازاد  زیرا  نوشنت شد،  و  ایجاد خط  به 
اختصاص  سهمیه ها  و  می شد  تجارت 
می یافت. مانند انبارهای غالت، برخی جوامع 
را  اهرام  مانند  باشکوهی  عامرت های  زراعت 
مشاغل  به  نیاز  نیز  امر  این  کردند.  برپا  نیز 
نجار  و  سنگ تراش  مانند  جدیدی  تخصصی 
و  دهات  در  برش  زمان،  گذشت  با  داشت. 
شهرها تجمع کرد که خود مشاغل تخصصی 
مانند کفاشی را ایجاد کرد. شاید ایجاد جوامع 
همچنان  است.  بوده  اجتناب ناپذیر  پیچیده 
پیچیده  مغز  می کند  اشاره  سوزمن  آقای  که 
اطالعات  پردازش  را رصف  زیادی  انرژی  برش 
به طور  هستید،  هوشیار  که  زمانی  می کند. 
مداوم به دنبال تحریک و مشغولیت هستید و 
از  شده اید  محروم  اطالعات  از  که  زمانی 
به  تحلیل  این  می برید.  رنج  بی حوصلگی 
می کند.  کمک  مدرن  عادت های  توضیح 
انرژی  منابع  به کارگیری  و  زراعت  بازدهی 
در  انسان ها  به  نفت خام  و  زغال سنگ  مانند 
نیازهای  که  داد  اجازه  توسعه یافته  دنیای 
اساسی خود مانند خوراک و پوشاک را تامین 
کنند. ابتدا انقالب صنعتی رخ داد که کارگران 
را به کارخانه ها روانه کرد. اتوماسیون در ادامه 
تولید را بهینه تر کرد و البته بسیاری از مشاغل 
از بین برد. آقای سوزمن اشاره می کند که  را 
که  است  راهی  خدمات  بخش  شکل گیری 
نگه  مشغول  را  خود  آن  وسیله  به  انسان ها 
می دارند، حتی اگر بسیاری از افراد در کاری 
رضایت  است  بی معنی  می کنند  فکر  که 
ما  که  کاری  می نویسد:  او  باشند.  نداشته 
می کند.  نیز  تعریف  را  ما  می دهیم،  انجام 
آینده ما را مشخص می کند، تعیین می کند که 
را  وقتامن  بیشرت  کسانی  چه  با  و  کجا  ما 
ما  به  را  خود  به  ارزش  حس  می گذرانیم، 
شکل  را  ما  ارزش های  از  بسیاری  می دهد، 
جهت دهی  را  ما  سیاسی  وفاداری  و  می دهد 
که  رسیده اند  درک  این  به  انسان ها  می کند. 
به  را  و سخت کوشی  گناه  مثابه  به  را  بیکاری 
عنوان فضیلت ببینند و به کودکان یاد دهند 
داد.  خواهد  نتیجه  نهایت  در  سخت  کار  که 
گرچه در اقتصادهای پیرشفته کنونی، ارتباط 
کمی بین زمان کار کردن و پاداش پولی وجود 
دارد. آقای سوزمن در واقع می پرسد: چرا ما به 
دهیم  اجازه  که  شده ایم  راضی  موضوع  این 
بازارهایامن آنهایی را که در نقش هایی بی مورد 
یا مزاحم کار می کنند بسیار بیشرت از آنها که 
چنان  دهند؟  پاداش  هستند  الزم  و  مفید 
باعث  است  ممکن  آشنایی  انتقاد 
شود.  خوانندگان  از  بسیاری  همذات پنداری 
مدرن،  جامعه  به  سوزمن  آقای  دیدگاه  اما 
به  می دهد.  اقتصادی  رشد  به  کمی  اعتبار 
هنگام  در  کمرتی  مادران  موفقیت ها،  دلیل 
اولیه  یا کودکان کمرتی در سال های  زایامن 
عمومی  به طور  مردم  می میرند.  حیات 
می کنند.  عمر  بیشرت  و  شده  بلندقامت تر 
انتخاب های  و  دارند  آموزش  از  باالتری  سطح 
اقتصادی  رشد  گذشته.  از  نیز  بیشرتی 

همچنین باعث ایجاد نوآوری شده است.
کردن  جمع آوری  و  شکار  به  برش  نوع  اگر 
کمرتی  بسیار  انسان های  بود،  کرده  بسنده 
در  سوزمن  آقای  اگر  حتی  داشتند.  وجود 
نبود  قادر  می کرد،  زندگی  دنیایی  چنان 
کار  بنویسد.  کتابی  یا  بخواند  انسان شناسی 
خسته کننده  می تواند  حال  هامن  در  مدرن 
باشد- به همین نسبت، همچنان که همه گیری 
انسان های  نیز.  ماندن  خانه  در  داد،  نشان 
زیادی نیستند که بخواهند به زندگی در سال 
از  پیش   102000 حتی  یا  میالدی   1020
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کتاب »تاریخ افغان ها در اسرتالیا« نوشتۀ خانم 

اهل   Christine Stevens(( اســتیونز  کریستین 

انگلســتان اســت که ســال های کودکی اش را در 

اسرتالیا گذرانده. ایــن کتاب، حاصل هفت ســال 

تحقیق او درباره افغانان اســت که قبال ماجراهــای 

مبهمی درباره آن هــا شــنیده بــود. داکرت ســید 

لطف الله جاللــی نیز از مرتجامن و نویســندگان 

ایران  در  آمده،  دنیا  به  هلمند  در  که  افغانی ست 

بزرگ شــده و کتاب ها و مقاالت متعددی )تالیف و 

ترجمه( از ایشان منترش شده است. مقدمه  بانی 

مقدمــه  مولوی زاده،(  )عتیق الله  چاپ  و  ترجمه 

مطالبی  حــاوی  مرتجــم 

و  کتاب  اهمیــت  دربــاره 

ترجمه،  فرآیند  و  ضــرورت 

پیشگفتار نویســنده و محتوای 

اصلــی کتــاب در یــازده فصل، 

و  تصاویر  حــاوی  ضامیــم 

و  آن ها  مخترص  توضیحات 

فهرست منابع، ساختار کتاب را 

تشکیل داده است.

 ترجمه دقیــق آن به فارســی، 

افغان  و  آهنی  »مســاجد 

ســاربانان  تاریخ  شــهرها: 

می شود.  اســرتالیا«  در  افغان 

روزنامه ها،  کتــاب  منابع 

مــدارک  و  دولتی  اســناد 

و  غربی  اســرتالیای  کتابخانه های  آرشیو  اداری، 

جنوبی، تحقیق در قربســتان های مخروبه افغانان 

و مصاحبه با بازماندگان  افغان هــای اولیــه در افغان 

شــهرهای اسرتالیاســت. منت اصلی انگلیسی آن 

در سال1989میالدی، منترش شده و این کتاب، 

از  عمدتا  که  است  گمنامی  افغانان  رسگذشت 

قندهار، کابل، بلوچستان و کراچی بودند. مساجد 

و  تاریخی  یادگاران  پرت،  و  آدالید  کهن شهرهای 

اســالمی این مردمان می باشند که اســالم را به 

آن رسزمین بردنــد. این کتــاب، چرایی مهاجــرت 

افغانان به اســرتالیا، چگونگــی زیســت حقیرانه، 

قصــه ایثــار، دلیری ها، رنــج و دردهــای آوارگــی و 

شــغلی، مظلومیــت و غربت و محرومیت های آنان را 

در اســرتالیا ثبت تاریخ کرده اســت.

صبــور  »ســنگ  کتاب،  این  مرتجم،  بــه گفته 

و  تلخ  داســتان های  و  اسرتالیاســت  افغان های 

افغان های  ســاله  پنجاه  و  صد  زندگی  شــیرین 

اســرتالیا را بازگو می کند.« اهمیت این کتاب در 

افغانان در  نابودی  به  این است که اطالعــات رو 

اســرتالیا و تصاویر فراوان آن ها را ثبت کرده که به 

لحاظ تاریخی و مردم شناسی بسیار ارزشمند است.

نویســنده در فصل اول از کشــف اســرتالیا به دســت 

انگلیســی ها، نداشــنت نیروی کار و وســایل حمل 

کــه  انگلیســی ها  اســت.  گفته  ســخن  نقل  و 

به دالیــل محیطی نتوانســتند اسب و گاوهای نر را 

به خدمت بگیرند از هند مســتعمره خود شــرت وارد 

کردند. آنان در اثر ندانســنت روش های اســتفاده از 

شرت بر آن شدند تا ساربانان اصلی را کــه مردمــان 

قوی و شــرتپرور بودنــد از افغانســتان به

اولین گروه ســه نفرهی ساربانان  بگیرند.  خدمت 

اسرتالیا  وارد  1860میالدی،  ســال  در  افغان 

جنگ هــای  فصل،  این  در  همچنین  شــدند. 

انگلیس و افغانســتان، واردکنندگان، نحوه واردات 

با  زندگی حقیرانه همراه  نحوه  و  و ســاربان  شرت 

فصل  است.  شده  درج  افغان  ساربانان  مشکالت 

اروپایی  دانشمندان  اکتشــافی  سفرهای  به  دوم 

در بیابان های اســرتالیا پرداخته اســت؛ سفرهایی 

که شرت تنهــا وســیله انتقال مســافران بــوده و 

ســاربانان افغان با رشــادت های توان فرســا و تحمل 

اســتعامرگران  کاری  دشــواری های  ســختی، 

آنان  با  را  بیابان ها  و  می خریدنــد  به جــان  را 

جزییات،  بــا  اکتشــافی  ســفرهای  می پیمودند. 

نام اشخاص، گروه ها و نام چند 

ساربان افغان ذکر شده است.

و  شرت  به  که  ســوم  فصل  در 

اختصاص  افغان  شرتداران 

و  کاری  اهمیت  به  دارد، 

جهان  در  شــرت  اقتصادی 

در  آن  اســتقامت  و  اســالم 

شــده،  پرداخته  بیابان ها 

همچنین صنعت شــرتداری و 

حمل و نقل با شــرت و ســاربان 

و عواید حاصل از این صنعت 

در نواحی مشــخص اســرتالیا، 

آن،  کارکردهای  و  شــرت  انواع 

معاش ســاربانان و قراردادهای 

کاری بررسی شده است.

شــواهد  طبــق  چهــارم  فصــل  در  نویســنده 

تحقیقی خود، آنان را قهرمانان اکتشــاف، مردان 

اســتقامت  با  انســان هایی  و  دشــوار  کارهای 

دیگران  زندگی  زمینه  که  می دانــد  پرتالش  و 

مشــکالت  و  کمبودها  از  می کردند.  فراهم  را 

محیطی مثل: خشکسالی، کمبود کار ساربانی که 

بسیاری از ســاربانان را بــه کارهــای دیگری مثل 

دست فروشــی با شــرت در مناطق دورافتاده وادار 

کارفرمایــان، ســتم  نداشــنت  تعهد  از  نیز  و  کرد 

آنــان به ســاربانان و پرداخت نشــدن

معاش های آنان سخن گفته است. نزاع های میان 

افغانان، شــورش های نژادپرســتانه و ضد افغــان 

اروپاییان در فصل پنجم آمده و گفته شــده که ایــن 

مردم به دلیــل آداب خاص دینی، فرهنگی و ســبک 

بودند.  متســخر  و  جــوک  آمــاج  خود،  پوشــش 

بــه همین

لحــاظ، به جــای جذب شــدن در جامعه بومــی، 

منزوی و رانده می شــدند، همچنین  نگاه نژادپرستانه 

و تحقیرآمیز اروپاییان بــه افغانــان و درگیرهای میان 

این دو قشــر غیــر بومی نیز پرداخته شده است. 

عالوه بر رفتار نژادپرستانه و تحقیرآمیز اروپایی ها، 

زیرا  می داد؛  رخ  نزاع هایی  نیز  افغانان  خود  میان 

و  غلزایی  پشتون  قبیله  دو  از  عمدتا   شــرتداران 

درانی بودند که در افغانستان نیز با هم نزاع داشتند.

در فصل ششــم، مهاجران افغان، بنیانگذاران اسالم 

در اســرتالیا خوانده شده، وضعیت دینی آنان مانند 

مالها، نظام جرگه، مساجد، اقامه مناز، روزه، اعیاد 

مراســم  احکام،  اســالمی،  محرمات  حج،  دینی، 

اموات، قربستان ها، مهامن نوازی، عرفان و طبابت 

سنتی آنان بیان شده است.

اقامه مناز، تهیه گوشــت حــالل، درنیامیخنت با 

جوامع نامســلامن، اقامــت در محله هــای خاص 

)افغانشــهر( پابندی به روزه ماه رمضان، پرداخت 

قرآن،  به مالها، تالوت  احتــرام  و صدقات،  زکات 

بنا کردن مســاجد بزرگ در عین ناداری و دیگر 

کارهای فرهنگی آنان، نوعی مجاهدت برای حفظ 

دین شان شمرده شده است.

آداب و رســوم ازدواج )شــیرینی خوری و طــوی(، 

زنان، خانواده و شوهر دادن دخرتان در  شیربها، 

سن کم در فصل هفتم بررسی شده است. افغانان 

بدون زن و همرس به اســرتالیا می رفتند، پس از 

چند سال درآمیخنت با جوامع اروپایی و بومی، از 

افغــان  مردهای  با  زنانی که  می گرفتند.  زن  آنان 

ازدواج می کردند، باید مســلامن می شــدند و متام 

آداب و فرهنــگ افغان را رعایت می کردنــد. البته در 

میان نســل حاصل از این ازدواج ها، آداب و رســوم 

ازدواج  همدیگر  با  آنان  و  شد  رایج  افغانی  کامال 

می کردند.

فصــل هشــتم بــه وضعیــت اجتامعــی افغانــان، 

چالش هایی مانند مواد مخدر و برخی بیامری های 

خاص، تنهایــی و انــزوای آنان بازی هــای محلی 

افغانــان در مقام ورزش و تفریــح، برپایــی مجالــس 

»کریســمس  به  فطر  عید  نامگذاری  عــزا،  عید، 

بزرگ«، عید قربان به »کریسمس کوچک«، پخنت 

پذیرایی طبق  و  غذاهای محلی، مهامنی گرفنت 

آداب اسالمی پرداخته است.

آمــدن وســایل حمــل و نقــل موتــوری کــه قصــه 

اضمحالل شــرت و به تبع آن، اضمحالل افغانان را 

به همراه داشته، در فصل نهم بررسی شده، مرگ 

شرتداران اصلی و کاهش رونق مساجد نیز بیان 

شده است. در فصــل دهــم و یازدهــم، بقایــای 

افغانشــهرها و قربســتان های افغانــان در نواحــی 

بررسی  کامل  مشــخصات  با  اســرتالیا  مختلــف 

کارگران  به عنــوان  افغان  بازمانده  وارثان  و  شــده 

راه  آهــن و رانندگان کامیون معرفی شــده اســت. 

این وارثان از منابع مهم کتاب محسوب می شوند و 

نویسنده با بســیاری آنان که در سنین کهن سالی 

بوده اند، مصاحبه کرده است. دوصد قطعــه تصویر

ضامیــم کتــاب حــاوی تقریبــا مربوط به افغانان 

مقیم اســرتالیا و فهرست کمک کنندگان به مساجد 

دیگران  و  افغان، هندی  از  اعم  اســرتالیا  معروف 

اســت. منابع ایــن تصاویــر، آلبوم های مختلــف 

و بایگانی کتابخانه های گوناگون، اســناد دولتی و 

اداری ست که

با زحمت متام جمع آوری شده است.

مواردی  به  فن  اهِل  و  اساتید  مختلف،  علمی  و 

اشاره و دیگران را به خواندن آن کتاب ها تشویق 

زبان  از  را  پیشنهادهایی  چنین  وقتی  می کنند. 

کسانی که شیوه فکری و منش زندگی شان را قبول 

داریم و یا به درجه و اعتبار علمی آنها واقف هستیم 

می شنویم، بهرت است بی درنگ نام های ذکرشده را 

به فهرست خود اضافه کنیم و اگر شک و شبهه ای 

در انتخاب قطعی آن کتاب داریم تنها کافی است 

کنار آن نام، عالمتی بگذاریم تا در اولین فرصت در 

پی اطالعات دقیق تر برویم. اگر به بهانه ی همین 

تردید یادداشت کردن اسم کتاب را به بعد موکول 

فراموش  را  آن  قریب به یقین کال  به احتامل  کنیم 

خواهیم کرد.

تهیه فهرست بر اساس نرش  

توجه به مجموعه ای که اقدام به نرش کتاب های 

خواهد  خوبی  کمک  هم  می کند  ما  موردعالقه 

حوزه های  در  چه  و  ما  عالقه  حیطه  در  چه  بود. 

تخصصی و علمی، هستند نارشانی که در انتخاب 

کتاب برای انتشار در مجموعه خود گزیده  کارند و 

کیفیت را بر کمیت ترجیح می دهند. مراجعه به 

مراکز این نرشها و یا زیر نظر داشنت پایگاه های 

اطالع رسانی شان در جراید و یا در فضای مجازی 

ما را در جریان آخرین آثار آنها قرار خواهد داد و 

فهرستامن را به روز خواهد کرد.

کتاب های  میان  از  کتاب  فهرست  تهیه   

برنده جایزه های ادبی و یا میزان فروش

کتاب های شاخص حوزه موردعالقه مان، برندگان 

پرفروش های  یا حتی گاه  و  ادبی و هرنی  جوایز 

جای  ما  فهرست  در  به نوعی  همگی  نرش،  بازار 

خواهند داشت. کافی است وقتی به کتاب فروشی 

می رویم بعد از گشت وگذار و انتخاب کتاب های 

دیگری  کتاب  خرید  قصد  اگر  حتی  مدنظرمان، 

که  میانی  میز  به  نگاهی  نداریم،  نوبت  آن  در  را 

معموال برترین های نرش روی آن گذاشته می شوند، 

بیندازیم. اگر حتی با دیدن آنها هم توانستیم بر 

وسوسه خرید یک کتاِب دیگر غلبه کنیم، حتام 

نام آنها را وارد فهرستامن کنیم تا در رس زدن های 

در  باشند.  اصلی مان  انتخاب های  جزو  بعدی 

جوایز  که  کتاب هایی  کتاب فروشی ها  از  برخی 

میز  روی  بر  نه  کرده اند  آن خود  از  را  ادبی سال 

میانی که در قفسه ای مجزا و در کنار هم چیده 

شده اند. این قفسه جایی است که در هر رس زدن، 

بایستی نگاهی به آن بیاندازیم که کتاب های آن 

قطعا سهمی در فهرست ما دارند.

تهیه فهرست کتاب براساس موضوع و   

محتوا

یا  و  به مطالعه در حوزه خاصی عالقه مندیم  اگر 

می خواهیم فعالیتامن را در شاخه جدیدی رشوع 

کنیم که دانسنِت بیشرت کمک حاملان خواهد بود، 

صحبت با اهل آن شاخه و حوزه نه تنها دل نشین 

است که می تواند منابع بیشرتی را پیش روی ما 

بگذارد. گزینه های بعدی فهرست خرید کتاب ما از 

خالل همین گپ زدن ها رخ می منایند.

داشتنش  همراه  به  و  آماده شده  ما  فهرست   

نه تنها کمکی است تا گزینه ای از قلم نیفتد که ما 

را در مطالعه راسخ تر هم می کند.

همه اینها به کنار… گاهی اما خرید کتابی خارج 

از این لیست بلند و باال حس و حال دیگری دارد. 

در رس زدن های گاه وبیگاه به کتاب فروشی ها، گاه 

است  همراهامن  اگر  حتی  را  لیست  است  بهرت 

قفسه ها  کنار  »خودمان«  همراه  و  کنیم  فراموش 

برویم.

***

کتـاب نامـه

دانسـتنی
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بودوباش افغان ها در اسرتالیا
با نگاهی به کتاب »تاریخ افغان ها در اسرتالیا«

چگونه فهرست خرید کتاب تهیه کنیم

ارتباط برش با کار
از نگاه یک انسان شناس

چگونه فهرست خرید
کتاب تهیه کنیم

بــه گفته مرتجم،   
این کتاب، »ســنگ 

صبــور افغان های 
اسرتالیاســت و 

داســتان های تلخ و 
شــیرین زندگی صد 

و پنجاه ســاله 
افغان های اســرتالیا 

را بازگو می کند.« 

فیلم زن شگفت انگیز ۳ ساخته می شود
فیلم سینامیی زن شگفت انگیز ۲ در اکران کرونایی سینامهای دنیا فروش نسبتاً خوبی را   

تجربه کرد.
 به نقل از ورایتی، قرار است تا شخصیت خیالی زن شگفت انگیز بار دیگر به پرده سینامها 

بازگردد.
در فیلم بعدی نیز »گل گادوت« در نقش زن شگفت انگیز بازی می کند و »پتی جنکینز« 

نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده خواهد داشت.

تاک تاکر انیامتور »باب اسفنجی« درگذشت
تاک تاکر خالق فیلمنامه های مصور که برای فعالیت در پروژه هایی مثل   

»هی آرنولد« و »باب اسفنجی شلوار مکعبی« معروف شده بود، در ۵۹ سالگی 
درگذشت. 

تاکر برای کار در انیمیشن »باب اسفنجی« نیز شناخته می شود که شامل »فیلم 
باب اسفنجی« در سال ۲۰۰۴ و همینطور ۴۷ قسمت از رسیالی با محوریت 

این شخصیت می شود. تاکر همچنین ۶ قسمت از رسیال »باب اسفنجی« را 
نویسندگی کرده است. آخرین اثری که تاکر در آن حضور پیدا کرد، انیمیشن 

»برگری باب« است که هم اکنون در مراحل تولید قرار دارد.

آیا برای شام هم پیش آمده که از جلوی   

که  بیفتد  یادتان  و  شوید  رد  کتابفروشی 

می خواستید چند کتاب بخرید، اما همین که 

وارد مغازه شدید، فراموش کردید که چه کتابی 

قفسه  سمت  و  شده اید  وارد  می خواستید؟ 

کتاب ها رفته اید اما یادتان منی آید چه کتابی! 

این اتفاق معمولی که برای همه مان هم پیش 

می آید، یک راه حل ساده دارد تا این بار وقتی 

به بخش کتاب ها می روید آن سطل آب رسد 

کافی  تنها  نشود!  خالی  رستان  روی  معروف 

خرید  برای  لیست  یا  فهرست   یک  است 

کتاب های دلخواهتان داشته باشید.

در  که  است  چیزی  نه  فهرست  این  اما 

جستجوهای اینرتنتی بتوانید به آن برسید و 

نه اینکه از دوست و آشنا بتوانید آن را قرض 

بگیرید!  چراکه محتویات چنین فهرست هایی،  

اساس  بر  می توانید  که  هستند  کتاب هایی 

یا  و  کاری  حوزه  شخصی،  عالقه مندی های 

دانشی که دوست دارید یاد بگیرید، انتخاب 

 کنید.

این  متام  در  نفر  دو  می آید  پیش  کمرت  و 

باشند!  داشته  کامل  اشرتاک  باهم  موارد 

این  همه ی  وجود  با  چراکه  نباشید  نگران 

پیچیدگی های ظاهری، از قضا داشنت چنین 

اینجای  تا  اگر  نیست.  سختی  کار  فهرستی 

کار با ما پیش آمده اید کافی است کمی بیشرت 

تامل کنید تا روند تهیه آن را از ابتدا تا انتها 

باهم پیش برویم.

همیشه فهرستتان را به همراه داشته   

باشید

نکته اصلی این است که برای همه ی ما پیش 

می آید که بعضی وقت ها فرامکوش کار شویم؛ 

حتی اگر بین خاص و عام به قدرت حافظه مان 

که  هستیم  فراموش کارانی  ما  باشیم!  شهره 

نام کتاب ها را به ذهن می سپاریم تا هر زمان 

قدرت  تکیه بر  با  رفتیم  کتاب فروشی  به  که 

حافظه مان، کتاب موردنظر را تهیه کنیم. این 

در حالی است که ممکن است در آن لحظه ی 

خاص نام کتاب را به خاطر نیاوریم!

خرید  فهرست  مورد  در  هم  دیگری  نکته  اما 

کتاب هست که به اندازه کافی مهم است و 

همراه  همیشه  را  فهرست  این  باید  اینکه  آن 

خودمان نگه داریم.

فهرستی که در کشوی وسطی کمد سمت چپی 

اتاق خوامبان میان کتاب های دیگر و یا داخل 

پوشه مدارک گذاشته شده، کمک چندانی به 

ما نخواهد کرد چراکه در بزنگاه ها یعنی درست 

هامن لحظه هایی که رس راِه رسیدن به جایی 

در  شده ایم،  کتاب فروشی  وارد  ناگاه  به  و 

دسرتس نیست! اگر اهل داشنت دفرتچه های 

می توانید  هستید  کیفتان  داخل  کوچک 

کتاب ها  این  نام  نوشنت  به  را  آن  از  بخشی 

اختصاص دهید و اگر مثل من معتقدید که 

یادداشتی  برنامه ی  بهرت،  سبک بارتر  هرچه 

که در گوشی تلفن همراهتان دارید، بهرتین 

انتخاب است. احتامل اینکه درست در هامن 

ناگهان  جاگذاشته اید  را  تلفنتان  که  روزی 

وارد کتاب فروشی شوید، یک در چندین هزار 

است… خیالتان تخت!

تهیه فهرست بر اساس موضوع کتاب   

و نام نویسنده

در نگاه اول انتخاب کتاب ها بر اساس دو عامل 

شکل می گیرند: موضوع کتاب و نام نویسنده 

فهرست  تهیه  راه های  از  یکی  درنتیجه  آن. 

خواندن  از  وقتی  که  است  این  کتاب  خرید 

کتابی لذت بردیم و در طول مشغول بودِن به 

آن، گذر زمان را احساس نکردیم، حواسامن 

باشد که به احتامل  قوی لحن و نحوه روایت 

یا حتی شیوه  و  نویسنده  دید  زاویه  موضوع، 

و  کرده  خود  جذب  را  ما  ماجرا  به  او  نگرش 

بنابراین نام نویسنده را در نظر داشته باشیم 

در  را  او  دیگر  آثار  بعدی  انتخاب های  در  تا 

اولویت خریدمان قرار دهیم. حتی می توانیم 

ستونی از فهرست خودمان را به نام نویسندگان 

دلخواهامن اختصاص دهیم.

تهیه فهرست بر اساس پیشنهاد   

دوستان و آشنایان

را منی توان  درست است که چنین فهرستی 

اما بسیار پیش می آید  از کسی قرض گرفت 

دوستامنان  با  خودمانی  صحبت های  در  که 

وقتی بحث به کتاب و کتاب خوانی می کشد 

نامی از انتخاب های آنها و یا آخرین هایی که 

خوانده اند به میان می آید و یا در جلسات ادبی 

زکریا فصیحی



در کشورهای هند، چین و نیپال که تا هنوز رسم 

زنان  کم  جمعیت  به  بیشرت  است،  رایج  چندشوهری 

ارتباط می گیرد که علت آن، رواج قتل کودکان دخرت در 

بعضی مناطق دور افتادۀ این کشورهاست. آنان گاهی 

نوزادان دخرت را با دستامل مرطوب خفه می کنند و یا 

مخلوط شیره مانند سمی به او می خورانند  یا در مورد 

نشده  شالیکوبی  برنج  نوزاد،  به  دیگری  دل خراش 

خورانده که باعث پاره شدن نای و مرگش می شود.

فرزند پرس،  ترجیح  ما هم  در کشور 

ما  از  بسیاری  نیست.  غریبی  چیز 

شاهد این بوده ایم که دخرتان اگر از 

بین نروند با اکراه پذیرفته می شوند 

و با تبعیض با آن ها برخورد می شود. 

در یک خانواده ممکن است دخرتی 

از سوتغذیه رنج بربد در حالی که در 

هامن خانواده پرس با رشایط مناسب 

جسمی رشد کند و از مزایای تحصیل 

و شغل بهرت برخوردار شود.

بردن  نام  حتی  که  هستند  مردانی 

رشم  دیگران  زبان  از  را  دخرتشان 

دانسته و با داشنت فرزند پرس بیشرت 

حس مردانگی  می کنند.

ماه   چند  مریم  و  عبدالله  ازدواج  از 

اولین  ندارد  دوست  عبدالله  می گذرد، 

می گوید:  او  باشد،  دخرت  فرزندش 

مرا  و  باشد  دخرت  فرزندم  اولین  »اگر 

به نام پدر فاطمه یا ... صدا کنند، برایم 

خیلی رشم آور خواهد بود؛ با آنکه تعیین 

اما  نیست،  خودما  دست  به  جنسیت 

دوست ندارم، اولین فرزندم دخرت باشد.«

زیبا  دو دخرت  که  است  شکیال خامنی 

به نام های یلدا و شیدا دارد، برای اینکه 

دو دخرت پشت رس هم به دنیا آورده، بعد 

از باردار شدن سوم، وقتی در معاینات 

دوگانگی  که  شده   مشخص  تلوزیونی 

شوهرش  ترس  از  دارد  بطن  در  دخرت 

آن ها را سقط کرده است.

 »شوهرم می گفت تو دخرتزا هستی اگر 

بار سوم هم دخرت بیاری ازدواج دوم می کنم، وقتی بعد از 

معاینات فهمیدم که دو دخرت در بطن دارم از ترس اینکه 

باالیم امباغ نیاید، هر صبح پنهانی چیزهای سنگین را 

بلند می کردم، تا اینکه دخرتانم را از بطنم جدا کرده 

و به زند گی شان خامته دادم، حاال که خیلی پشیامن 

هستم، همیشه با دیدن اطفال دوگانگی، خودم را نفرین 

می کنم.«

فرزند  »آوردن  می گوید:  طبیب زاده  امینه  روان درمانگر 

دخرت یا پرس مربوط زن منی شود، در حقیقت بطن مادر 

تنها پناه گاهی است که کودک در آن قرار می گیرد«.

او می گوید: من مراجعان زیادی دارم که از این ناحیه 

و  شوهر  خشونت  مورد  و  شده  آسیب پذیر  شدت  به 

مادرشوهرشان  قرار گرفته اند.

از  که  زنان  زاده،  طبیب  بانو  گفته  به 

دورٔه  و  آسیب پذیر هستند  ناحیه  این 

بارداری را با اضطراب و ناراحتی سپری 

می کنند، عالوه بر اینکه کودک آن ها 

زندگی  ادامۀ  می شوند،  آسیب پذیر 

برای خود آن ها نیز دشوار خواهد بود.

سال ها  از  بعد  که  است  خامنی  لیال 

بالخره  و  نشده  فرزند  صاحب  انتظار 

تصمیم گرفت که دخرتی را به فرزندی 

بگیرد، او که از راه خیاطی کردن مقدار 

توانست  بود،  کرده  جمع آوری  را  پول 

با هامن پول دخرت نوزادی را از یکی 

خریداری  کابل  شهر  شفاخانه های 

کند.

دخرت لیال که امروز ده ساله شده و صنف چهارم مکتب 

مادر  محبت  از  لربیز  واژه های  با  را  لیال  می خواند،  را 

می گوید؛ اما لیال گاهی با افسوس به سوی دخرتش 

آن زمان پول بیشرتی  می بیند و می گوید:» ای کاش 

بگیرم؛  فرزندی  به  را  پرسی  می توانستم،  و  می داشتم 

حتی بهای فرزند پرس در شفاخانه ها دو برابر دخرتان 

هستند.«

به  فقط  که  خانواده هایی  دربارٔه  طبیب زاده  بانو 

پرسان شان توجه دارد، می گوید:

ترجیح دادن فرزند پرس در خانواده ها باالی روحیه و رفتار 

دخرتان شان تأثیر عمیقی می گذارد، در این خانواده ها 

موضوعی  هیچ  در  آمده  بار  ترسو  و  جرئت  کم  دخرت 

باالی  آنها  چون  باشند؛  داشته  مشارکت  منی توانند 

خودشان باور ندارند و با اعتامد به نفس پایین، همیشه 

خودشان را جنس دوم پنداشته و از هر موضوعی پا پس 

می کشد.

بعضی افکار و برداشت ها  چنان در اذهان مردم جا گرفته  

که هیچ جغرافیایی قادر به تغییر آن نخواهد بود.

محمد که در یکی از کشورهای اروپایی زند گی می کند، 

سه فرزند پرس دارد، او که از نداشنت دخرت خشنود هست 

را سپاس گزار  ندارم، خداوند  اینکه دخرت  از  می گوید: 

هستم؛ چون در کشور های اروپایی دخرتان بعد از سن 

هجده سالگی در اختیار خودشان هستند، برای پرسان 

که فرقی منی کند؛ اما من تحمل برداشت این را نداشتم 

که دخرتم خودش تصمیم زندگی اش را بگیرد و با پرسی 

زندگی مشرتک داشته باشد.

فرزند  که  منی خواهد  و  هست  نامزد  هنوز  که  سلیمه 

دخرت داشته باشد، می گوید: منی خواهم دخرتدار شوم 

و دخرتم مثل خودم بدبخت شده و با هزار قسم جنجال 

دچار شود؛ چون پرس می تواند از حقوق خود دفاع کند 

در آینده اگر یک پرس هم داشته باشم برایم کافی است.

معصومه احمدی قابلٔه شفاخانه مرکز صحی دولت شاهی 

کننده گان  مراجعه   اکرثیت  می گوید:» 

که می توان آمار آنها را ۷۰ فیصد تخمین 

زد خواهان پرس هستند، چون آنها تنها 

پرس را حامی خود دانسته و دخرت را نان 

خور اضافه می پندارند، اما خانواده هایی 

هم داریم که فقط به سالمت نوزادشان 

توجه کرده و هیچ تبعیضی را بین دخرت 

و پرس قایل نیستند.

میر حسین سه فرزند دخرت دارد او که 

دخرتان شان هر کدام در موقف خوب 

اجتامعی قرار دارند از داشنت دخرتانش 

اظهار رضایت می کند و می گوید: من 

هیچ گاه احساس نکرده ام که من فرزند 

پرس ندارم، برای اینکه دخرتانم هم برایم 

پرس بوده و هم دخرت.

خانواده های  بارٔه  در  زاده  طبیب  بانو 

که در بین فرزندانشان تبعیض قائل نیستند می گوید: 

فرزندان این چنین خانواده ها از ابعاد مختلفی فکری و 

اجتامعی رشد همه جانبه کرده و بدون در نظرداشت 

جنسیت آن ها می توانند یک به حیث یک فرد سامل و 

مفید در اجتامع عرض وجود منایند.

 

و  انگیز  غم  عجیب،  اتفاقات  از  موجی    ۱۳۹۹ سال  

رضبه  کرونا  داشت.  همراه  به  خود  با  را  باور  غیرقابل 

بسیاری بر اقتصادمان وارد منود و خانواده های زیادی 

عزیزان خود را بر اثر بیامری از دست دادند. جوانان و 

خربنگاران نخبه و خومبان را از دست دادیم و شاهد 

حمالت بسیار وحشتناکی در اماکن علمی، شفاخانه و 

حتی مساجد بودیم. دایره این وحشت و خشونت هنوز 

از  جدیدی  اخبار  روز  هر   و  است  چرخش  حال  در 

حادثات، ترورها و اتفاقات سیاسی به گوشامن می رسد.

و  آرامش  اخیر،  روزهای  این  در  که  شدیدی  رسمای 

از خانه فقیران برده است، مسئله جدیدی  سالمت را 

افراد  زمستان  رشوع  با  سال  هر  نیست. 

بر  زیادی  کوچه گَرد  و  معتاد  رسپناه،  بی 

از دست  رسکها  در  را  خود  جان  رسما  اثر 

می دهند.

اما چرا در برابر این همه تحوالت و اتفاقات 

مهمی که در جامعه مان در حال رخ دادن 

هستند، خاموش هستیم؟ چه دلیلی موجب 

عکس العملی  و  کنیم  سکوت  تا  می گردد 

و  رسنوشت ساز  مسائل  در  )حتی  خود  از 

و  ندهیم  نشان  خودمان(  کشور  تاریخ ساز 

در برابر هر چه پیش آمد و دیدیم بی تفاوت 

مبانیم؟

حکایت  که  است  مفهومی  تفاوتی؛  بی 

در  قیدی  بی  و  توجهی  بی  نوعی  کننده 

حوادث  هنجارها،  قوانین،  به  نسبت  افراد 

در  غیره  و  سیاسی  اجتامعی،  اتفاقات  و 

جامعه است که از سوی عمدة اندیشمندان 

حوزه های مختلف مطالعاتی )اخالق اجتامعی، علوم 

شناسی  جامعه  اجتامعی،  روانشناسی  اجتامعی، 

و...(،  اجتامعی  شناسی  مردم  و  ارتباطات  شهری، 

نکوهش شده و با قاطعیت محکوم گردیده است.

معنای ساده بی تفاوتی اجتامعی یعنی اینکه برای ما 

مهم نیست چه بر رس دیگران آید و آن روابط عاطفی 

و مسئولیت پذیری افراد در قبال دیگران کمرت شود.

به دیدن و بی  این حال ما همه محکومیم! محکوم  با 

تفاوت بودن!  این حرف من نیست، حرف اندیشمندان 

اسالمی،  اندیشة  در  آنان  بر  است. عالوه  تاریخ  بزرگ 

همگی  نیز  اسالم  دین  بزرگان  و  کریم  قرآن  ُمفرسان 

موضوع بسیار مهم بی تفاوتی اجتامعی را با تعبیرهای 

گوناگون مورد توجه قرار داده اند و معتقدند که احساس 

مسئولیت و نوع دوستی مایة ِقوام و دوام متام واجبات 

و ارزش های انسانی و اسالمی 

است.

بنابراین، آنچه در مسائل فردی 

دارای  انسان ها  اجتامعی  و 

اهمیّت  اوِل  درجه  در  و  ارزش 

حساسیت  داشنت  باشد،  می 

سعادت  و  سالمت  به  نسبت 

 ، همسایگان  خانواده،  خود، 

جامعه  خود  نیز  و  جامعه  افراد 

است.  

اجتامعی  بی تفاوتی  عواملی 

قومی،  وابستگی  نیستند؛  کم 

های  تفاوت  زبانی،  و  نژادی 

فرهنگی و افزایش مرصوفیت ها 

در زندگی، شهرنشینی و تغییر 

فردگرایی،  زندگی،  سبک 

سطح  در  مهربانی  کاهش 

قدرت،  نبود  و  اجتامعی  روابط  نوع  در  تغییر  جامعه، 

تفاوت درآمدها و شغل ها، سطح برخورداری از آموزش 

و دیدگاه شخصی افراد به زندگی هر کدام دلیلی برای 

افزایش بی تفاوتی در زندگی ماست. 

در طبقات  افراد هر چه  که  است  ثابت گردیده  چنان 

بی تفاوتی  میزان  باشند  داشته  قرار  جامعه  باالتر 

اجتامعی در آنان بیشرت خواهد بود.

متاسفانه بی تفاوتی در حال تبدیل شدن به یک پرستیژ 

در جامعه است، هر که خود را بی تفاوت تر نشان دهد 

ثرومتندتر، موفقرت و راضی تر از دیگران خود را نشان 

می دهد، غافل از اینکه این بی تفاوتی روزی گریبان تک 

تک افراد جامعه را خواهد گرفت.

بی تفاوتی پیامدهای بسیاری را با خود به همراه دارد که 

جربان ناپذیرند. پیامدهای منفی آن نظیر رواج فحشا 

شدن  رها  اجتامعی،  روابط  به  پایبندی  عدم  فساد،  و 

مردمی  مشارکت  عدم  خودشان،  حال  به  محرومین 

و  حقایق  کردن  پنهان  اجتامعی،  و  سیاسی  امور  در 

واقعیت ها از سوی افراد جامعه، نابرابری و افزایش فقر و 

خالی منودن میدان قدرت برای زورمندان و مستبدین 

است.

کنیم؟  چه  اجتامعی  بی تفاوتی  دام  از  رهایی  برای 

چگونه می توان از پیامدهای منفی آن   خود را رهایی 

بخشیم؟ 

استفاده  اجتامعی،  بی تفاوتی  رضرهای  از  آگاهی  با 

تنبیه  اجتامعی،  همدردی  ترویج  دلیل  به  رسانه ها  از 

عمومی بی تفاوتی، تقویت روحیه همکاری و مشارکت، 

و  فردی  فواید  از  اطالع  دیگران،  به  خیر  کار  انجام 

اجتامعی نوع دوستی، تقویت حس وطندوستی، آگاهی 

جامعه  در  اجتامعی  و  سیاسی  حقوق  میزان  از  یافنت 

و  باشیم  مسئولیت پذیرتر  مسائل  به  نسبت  می توانیم 

خود را جزئی از یک کُل بدانیم. تنها در صورت از بین 

بردن و یا کاهش بی تفاوتی اجتامعی فردی است که 

را تحت  ناگوار در جامعه  و حوادث  اتفاقات  می توانیم 

کنرتل بگیریم و در کاهش آنها به عنوان یک شهروند 

مسئول تاثیرگذار باشیم.

درنگ 5 اجتامع madanyatdai سال دهم   شامره 670       سه شـنبه  9 جدی  1399 ly.com

بی تفاوتی اجتامعی
و تاثیر آن بر رخدادهای اخیر

جرم تهدید در حقوق جزای افغانستان و امریکا

بستگان نسبی و سببی درجه اول را مشمول آن دانست. با این حال نکته مهم این 

است که قانونگذار فراتر از مترضر و بستگان وی، سایر افراد را نیز در دایره شمول 

جرم مذکور قرار داده است. 

پنجم؛ از ذکر »غیر« در ماده مذکور چنین استنباط می¬شود که لفظ »غیر« منحرص 

به یک فرد نیست و لذا تهدید بیش از یک نفر مشمول این ماده است. در عین حال 

مشخص بودن طرف رشط است. )آقایی نیا، 1394: 204(

مجموعه موارد فوق رشایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم تهدید موضوع ماده 623 

کُد جزای افغانستان را تشکیل می¬دهد.

در حقوق جزای افغانستان با مطمح نظر قرار دادن ماده 3-211 قانون جزای 

منونه می¬توان موارد ذیل را از رشایط پیرامونی جرم تهدید عام جزایی در آن کشور 

برشمرد.

نخست؛ تحقق جرم مذکور منوط به استفاده یا به کارگیری وسیله خاصی نیست و 

به عبارت دیگر قانونگذار ایاالت متحده امریکا در ماده 3-211 قانون جزای منونه 

هیچگونه اشاره¬ای در خصوص به کارگیری وسیله خاصی به منظور تحقق جرم 

نداشته است.

دوم؛ موضوع تهدید، ارتکاب هرگونه جرم خشونت¬آمیز می¬باشد که در ادامه و به 

تفصیل به تبیین موضوع تهدید خواهیم پرداخت.

سوم؛ در این ماده قانونی برخالف ماده 623 کُد جزای افغانستان هدف مرتکب 

از اهمیت برخوردار و مورد ترصیح قانونگذار قرار گرفته است. با این وجود خواسته 

مرتکب هامنند ماده قانونی فوق الذکر در حقوق جزای افغانستان در تحقق یا عدم 

تحقق جرم مذکور تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مرتکب وجه یا مالی را مطالبه 

کند رفتار وی تحت عنوان اخاذی و چنانچه بهره¬مندی جنسی را طلب مناید، 

رفتار وی در چهارچوب عنوان مجرمانه سوء استفاده جنسی قابل بررسی است. 

با عنایت به ماده 3-211 قانون جزای  چهارم؛ دامنه¬ی شمول تهدید جزایی 

منونه امریکا رصفاً شخص تهدید شونده می¬باشد و هیچ اشاره¬ای به تهدید 

بستگان و نزدیکان مخاطب تهدید نشده است. لیکن در ماده 3-211 از قانون 

جزای منونه هیچگونه ترصیحی در رابطه با تهدید بستگان و اقوام شخص مخاطب 

نشده است. هرچند با بررسی منطوق این ماده قانونی نیز می¬توان بیان داشت، 

قانونگذار ایاالت متحده امریکا رصفاً اشاره به تهدید منودن یا هدف ارعاب دیگری 

کرده است و دامنه شمول تهدید را مفتوح گذاشته است و تهدید مخاطب و سایر 

اشخاصی که موجب ارعاب وی گردند، جرم را محقق خواهد ساخت. لیکن از 

طرفی چنین تفسیری از ماده قانونی مذکور با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی 

ماهوی در تعارض خواهد بود، از طرف دیگر با در نظر گرفنت موارد خاص تهدید 

که در مجموعه قوانین حقوقی ایاالت متحده امریکا مطرح گردیده و در آن ماده 

قانونی، به تهدید بستگان مخاطب تهدید نیز ترصیح شده است، به نظر می¬رسد 

در صورت متایل قانونگذار به ترسی جرم به بستگان و خویشاوندان مخاطب تهدید، 

اقدام به ترصیح آن می¬منود.

پنجم؛ با توجه به صدر ماده قانونی فوق الذکر و به استفاده از عبارت »... یا هدف 

ارعاب دیگری...« می¬توان چنین استنباط منود که تهدید بیش از یک نفر مشمول 

این ماده قانونی می¬گردد، لیکن باید در نظر مرتکب یا هامن شخص تهدید کننده 

این اشخاص مشخص باشند.

با مقایسه رشایط و اوضاع احوال پیرامونی جرم تهدید جزایی از عنرص مادی این 

جرم در حقوق جزای افغانستان و ایاالت متحده امریکا مشخص می¬گردد در سایر 

رشایط با یکدیگر انطباق دارند مگر در دامنه¬ی شمول تهدید که در حقوق جزایی 

افغانستان بنابر ترصیح ماده 623 کُد جزای افغانستان عالوه بر مخاطب، بستگان 

و سایر افراد را نیز در بر می¬گیرد، لیکن به موجب ماده 3-211 قانون جزای منونه 

ایاالت متحده امریکا، جرم تهدید رصفاً نسبت به مخاطب تهدید و با درنظر گرفنت 

سایر رشایط مرصح قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

رکن آخر از عنرص مادی یک جرم، نتیجه می¬باشد. جرم موضوع مواد قانونی فوق 

الذکر در حقوق جزای افغانستان و ایاالت متحده امریکا مطلق هستد و به تعبیر 

دیگر مقید به نتیجه خاصی منی¬باشند و رصف تهدید منودن دیگری اعم از اینکه 

رفتار مطروحه منتهی به قتل، صدمه بدنی یا رضرهای مالی یا جرایم خشونت آمیز 

بشود یا نشود، جرم مذکور محقق می¬گردد.

در تحقق جرایم، عالوه بر وجود عنرص مادی، به غیر از جرایم مادی رصف از قبیل 

صدور چک بدون دارایی، عنرص معنوی نیز رضوری است. مبنای عنرص معنوی در 

متام جرایم متشکل از عمد یا خطای جزایی است.

در جرایم عمدی، سونیت عام و سونیت خاص مطرح می¬گردد و در جرایمی که 

عنرص معنوی آنها خطا می¬باشد، اعامل مجازات مرتکب براساس تقصیر وی 

صورت می¬پذیرد. بنابراین در خصوص جرم تهدید که از مره¬ی جرایم عمدی 

محسوب می¬گردد باید سونیت عام و سونیت خاص مرتکب را مورد بررسی قرار 

داد. منظور از سونیت عام، اراده فرد در ارتکاب رفتار فزیکی مجرمانه است. لذا 

در جرم موضوع ماده 623 کُد جزا سونیت عام، هامن اراده فرد در تهدید منودن 

می¬باشد، به عبارت دیگر سونیت عام، عمد در تهدید کردن دیگری است. از 

طرف دیگر سونیت خاص عبارت است از عمد در نتیجه و در معنای دیگر آگاهی از 

نتیجه و خواسنت آن سونیت خاص تلقی می¬گردد. با عنایت به اینکه جرم تهدید 

عام جزایی، جرم مطلق می¬باشد و تحقق آن منوط به تحصیل نتیجه خاصی 

منی¬باشد، لذا سونیت خاص در عنرص معنوی جرم مذکور منتفی است. بنابراین 

کُد جزای  ماده 623  موضوع  تهدید  معنوی جرم  بیان منود، عنرص  می¬توان 

افغانستان، رصفاً سونیت عام، یعنی عمد در تهدید منودن است و تحقق آن مستلزم 

وجود سونیت خاص نیست. 

نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست، عدم تأثیر انگیزه مرتکب در تحقق 

است. انگیزه مرتکب با توجه به مفهوم و منطوق ماده¬ی قانونی فوق، هیچگونه 

تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم تهدید عام در حقوق جزایی افغانستان نخواهد 

داشت. 

عنرص معنوی جرم تهدید در حقوق جزایی امریکا با مطمح نظر قرار دادن ماده 

3-211 از قانون جزای منونه، نیز هامنند حقوق جزای افغانستان است. معذلک 

برخالف حقوق جزای افغانستان که انگیزه مرتکب در تحقق این جرم نقشی ایفا 

منی¬کند، در حقوق جزای ایاالت امریکا و با توجه به رصاحت منطوق ماده قانونی 

فوق الذکر و در نظر گرفنت عبارات »... یا هدف ارعاب دیگری یا موجب تخلیه 

ساختامن، مکان تجمع، وسایل حمل و نقل عمومی...« می باید خاطر نشان منود 

انگیزه مرتکب نقش مهمی در تحقق جرم مذکور دارد و انگیزه مرتکب باید یکی از 

موارد مرصح در منت قانون از قبیل ارعاب و ترساندن دیگران باشد.

با بررسی عنارص متشکله جرایم موضوع ماده 623 کُد جزای افغانستان و ماده 

3-211 قانون جزای منونه امریکا، ضمن تبیین دقیق جرم مذکور در هر دو کشور، 

وجوه افرتاق و اشرتاک تهدید در آن کشورها منایان شد.

بی تفاوتی در حال   
تبدیل شدن به یک 

پرستیژ در جامعه 
است، هر که خود را 

بی تفاوت تر نشان 
دهد ثرومتندتر، 

موفقرت و راضی تر از 
دیگران خود را نشان 

می دهد، غافل از 
اینکه این بی تفاوتی 
روزی گریبان تک 
تک افراد جامعه را 

خواهد گرفت

»من تحمل   
برداشت این را 

نداشتم که دخرتم 
خودش تصمیم 

زندگی اش را بگیرد 
و با پرسی زندگی 

مشرتک داشته 
باشد«

ادامه از صفحه 1 ترجیح فرزند پرس؛
دخرتانی که طفیلی می شوند

شمیم فروتن 

رشکت داروسازی آسرتازنکا اعالم کرد که به فرمول 
موفقیت آمیز واکسن کرونا دست یافته است

مدیرعامل این رشکت در گفتگو با ساندی تایمز ابراز اطمینان کرد که این   
واکسن برای جلوگیری از موارد حاد کووید۱۹، موفقیتی صددرصدی خواهد داشت.

ارزان تر بودن این واکسن به نسبت واکسن های فایزر و مدرنا، باعث شده تا 
کشورهای فقیر، به انتظار تولید انبوه این واکسن این رشکت مبانند.

ساندویچ فروشی« روم باستان توسط باستان شناسان کشف شد
اداره امور حفاری باستانی ایتالیا روز شنبه ۶ دی ماه )۲۶ دسامرب( اعالم کرد این اغذیه فروشی  در پومپئی به   

طور کامل از زیر تل خاکسرت بیرون کشیده شده و حتا ظروف پیشخوان نقاشی شده این اغذیه فروشی و نیز 
بقایای غذاهایی که عرضه می کرده و استخوان های حیوانات یافت شده اند.

این کشف نشان می دهد که عرضه غذای فوری خیابانی، که امروز »فَست فود« نام دارد، پیشه ای با حدود 
۲۰۰۰ سال قدمت است.  پومپئی هنگام فوران آتشفشان در سال ۷۰ پس از میالد، در خاکسرت دفن شد، 

آتشفشانی که تخمین زده می شود باعث مرگ ۲ تا ۱۵ هزار نفر از ساکنان آن منطقه شده باشد.

جامعه شناسیالهه موسوی



در هوای رسد، مرصف برخی دواها باعث ایجاد یا تشدید عالیم ناشی از رسما می شود.   

به عنوان مثال، برخی دواها روی دستگاه عصبی مرکزی تاثیر می گذارند و باعث ایجاد 

احساس لرز یا کاهش جریان خون در سطح پوست می شوند. به عبارت دیگر برخی دواها 

مانع از واکنش درست بدن نسبت به رسما می شوند. به عنوان مثال می توان به برخی از 

دواهای ضد فشارخون باال یا آنژین صدری )درد قفسه سینه( و همچنین دواهای ضد رصع، 

دواهای نورولپتیک و دواهایی که روی هوشیاری مرصف کننده تاثیر دارند اشاره کرد. توجه 

نیست،  خطرآفرین  خود  به خودی  دوایی  هر  مرصف  موارد،  اکرث  در  که  باشید  داشته 

به خصوص اگر درست مرصف شود.

الزم است نسبت به عواملی مانند نوع بیامری یا سن باالی مرصف کننده هوشیار بود. در 

هر حال نباید خودرسانه و بدون نظر داکرت اقدام به قطع مرصف دوا یا تغییر دوز آن کرد. 

الزم است دوای تان را مطابق تجویز داکرت و در زمان مقرر میل کنید و در عین حال داکرت 

تان را در جریان مشکالت احتاملی ناشی از آن قرار دهید.

به تغذیه اهمیت دهید  

قبل از هر چیز مرصف نوشیدنی های  داغ به غیر از قهوه را افزایش دهید. سوپ ها، چای، 

انواع جوشانده  ها و غیره کمک زیادی به مقابله به رسما و گرم شدن بدن می کنند. یاد 

تان باشد که قهوه نوشیدنی مناسبی برای روزهای رسد نیست، چون کافیین، گیرنده های 

رگ های خونی را مسدود کرده و از انقباض آن ها جلوگیری می کند. زمانی که رگ ها گشاد 

شده باشند، بدن با رسعت بیش تری گرمای خود را از دست می دهد.

از سوپ ها و غذاهایی استفاده کنید که حاوی پروتین و قندهای دیرجذب باشند. چون 

در حین هضم پروتین ها دمای بدن با  رسعت بیش تری باال می رود. برنج، پاستاها و دیگر 

مواد غذایی نشاسته یی نیز بدن را گرم می کنند. مرصف سبزیجات و میوه ها نیز قدرت گرم 

کردن بدن را دارند. توصیه می شود از مرصف آجیل ها و میوه های خشک نیز غافل نشوید.

عوامل حساسیت به رسما چیست؟  

دمای پایین می تواند برای هر کسی حتی افراد سامل ناخوشایند باشد.

در افرادی که حساسیت به رسما دارند، این احساس ناراحتی ممکن است بسیار شدید 

باشد. از جمله عوامل بالقوه یی که باعث عدم تحمل رسما می شوند، می توان به این موارد 

اشاره کرد:

1- کم خونی. 2- بی شتهایی عصبی. 3- مشکالت رگ های خونی. 4- بیامری های مزمن. 

5- وضعیت بد سالمت کلی فرد. 6- کم کاری تیرویید. 7- مشکالت مغزی.

اگر حساسیت شدید و درازمدت به رسما دارید، بهرت است به داکرتتان مراجعه کنید تا 

علت آن پیدا شود.

طبق گفته بی  بی  سی، مطالعه یی در کشور هلند انجام شده است و نشان می دهد که   

چرا زنان کمرت می  توانند دمای پایین و رسما را تحمل کنند. نتیجه این مطالعه به طور خاص 

بیان می  کند زنان با اختالف سه درجه سانتی گرید در یک محیط احساس راحتی بیش تری 

می  کنند. یعنی اگر یک زن و مرد در یک محیط مشابه و البته رسد حضور داشته باشند، آن 

خانم زمانی که درجه حرارت محیط سه درجه گرم تر شود، احساس بهرتی خواهد داشت. 

این رشایط در حالتی است که شاید آن مرد حتی رسما را حس هم نکرده باشد! البته باید 

گفت در رابطه با احساس رسما عوامل تاثیرگذار مختلفی وجود دارند که باعث تغییر تحمل 

رسما در دو جنس مخالف می شوند. می توانید این فکتورهای موثر را در ادامه مطالعه کنید:

1- متابولیزم بدن

متابولیزم یا هامن سوخت و ساز بدن باعث تولید انرژی و افزایش سطح آن در بدن می شود. 

از آنجایی که گرما هم نوعی انرژی محسوب می شود، در اثر فعالیت بدن، سطح دمای بدن 

افزایش می یابد. زمانی که در حال اسرتاحت هستید، میزان متابولیزم بدن کم می  شود. 

پس در حینی که فعالیت ندارید، مرصف انرژی در واحد زمان نیز کاهش پیدا می کند. 

به همین دلیل زمانی که برای مدت طوالنی در یک وضعیت باقی می مانید یا در خواب به 

رس می برید، بدن احساس رسمای بیش تری می کند. به طور میانگین میزان متابولیزم در 

بدن زنان کمرت از مردان است، پس این فکتور یکی از عواملی است که موجب می  شود در 

رشایط یکسان زنان بیش تر رسدشان شود. به گفته یکی از استادان دانشگاه طبی وارویک 

نیز مقدار سوخت و ساز بدن و تولید انرژی بین دو جنس مخالف تفاوت دارد. او همچنین 

اضافه می  کند زنان نسبت به تغییر درجه حرارت واکنش کمرتی نشان می دهند و احساس 

ناراحتی کمرتی دارند، دلیل آن هم به حجم کمرت ماهیچه در بدن زنان بر می گردد.

2- ساختار کلی بدن

در بیشرت موارد زنان اندام کوچکرتی نسبت به مردان دارند و حجم ماهیچه های آن ها نیز 

در مقایسه با آقایان کمرت است. همین دو مورد باعث می  شود زنان نسبت به رسما حساسرت 

باشند. دمای بدن در هر دو جنسیت می  تواند یکسان باشد، ولی اندازه اندام آن ها بر پاسخ 

بدن به تغییر دمایی تایرگذار است. معموال مردان از نظر قد، بلندتر و از نظر وزن، سنگین تر 

از زنان هستند. بنابراین با توجه به حجم و اندام آقایان، گرما رسیعرت درون بدنشان پخش 

می  شود. به همین دلیل است که دمای بدن مردان در مدت کوتاه  تری نسبت به زنان تنظیم 

می  شود.

دلیل  می شود.  بیش تر  هم  بدن  گرمای  باشد،  بیش تر  بدن  ماهیچه های  حجم  هرچه 

احساس رسمای بیش تر در زنان نیز به همین نکته بر می گردد، حجم ماهیچه های خانم ها 

کمرت است. این مساله موجب می شود در فصل تابستان هم مردان نسبت به زنان به گرما 

حساس تر باشند. جالب است بدانید زمانی   که دمای محیط پایین باشد، بدن زنان گرما 

متمرکز  بدن  مرکزی  اندام  های  در  می  کند. همین نکته موجب می  شود جریان را 

کاهش  اندام ها  دیگر  در  پیدا کند، پس احساس رسما غالب خون 

می  شود.

3- چرخه قاعدگی

قاعدگی  چرخه  طول  زنان، دمای بدن آن ها به دلیل در 

سطح  کاهش  و  می کند. افزایش  تغییر  هورمون ها 

رشوع  از  قبل  پریود و خونریزی، میزان روزهای 

گلبول  های  و  کم آهن  خون  رسخ 

به دنبال  و  نیز می  شود  بدن  دمای  آن 

می  یابد.  هم کاهش  خون  آهن  سطح 

فکتورهای  از  تاثیرگذار در احساس یکی 

و  است  بدن  بدن گرمای  می شود  موجب 

فعالیت کند.آن گونه که نیاز است، 

مادران همیشه به کودکان شان هشدار داده اند   

که اگر با رِس تّر یا بدون جاکت، در هوای رسد به 

بیرون بروند، زکام می شوند، اما این باور نادرست 

است. آب وهوای رسد علت زکام نیست. برای مثال 

افراد در آالسکا یا در مناطقی از کانادا که باالی 

در  که  افرادی  به  نسبت  دارند،  قرار  قطبی  مدار 

رسما  بیشرت  می کنند،  زندگی  آفتابی  اسرتالیای 

منی خورند. این باورها از دورانی برمی خیزد که ما 

عفونت  عوارض  سایر  و  تب  درمان  برای  راهی 

توضیح  برای  افسانه هایی  مردم  عامه  نداشتیم. 

شدن  بیامر  از  را  کودکان شان  تا  ساختند  وقایع 

محافظت کنند.

که  می رسد  به نظر  تازه  بررسی  یک  در  برعکس، 

آب وهوای رسد دستگاه ایمنی را تقویت می کند. 

به  افراد  ایمنی شناختی  پاسخ های  پژوهشگران 

و  کردند  بررسی  را  رسما  معرض  در  گرفنت  قرار 

دریافتند که قرارگیری حاد در معرض رسما برای 

مثال رفنت بدون جاکت به بیرون از خانه در هوای 

رسد، در واقع دستگاه ایمنی را فعال می  کند. این 

فعال شدن تا حدی به علت افزایش میزان هورمون 

نوراپی نفرین در بدن است که به طور طبیعی رگ ها 

پرخونی  ضد  یک  به اصطالح،  و  می کند  تنگ  را 

طبیعی است.

گرچه رصفا بیرون رفنت در هوای رسد بدون جاکت 

باعث زکام منی شود، هایپوترمی )پایین آمدن درجه 

حرارت مرکزی بدن( دستگاه ایمنی را مهار می کند 

و ممکن است به زکام بینجامد. 

اغلب عالیم زکام درنتیجه واکنش فزیکی دستگاه 

ایمنی به رینو ویروس ها )شایع ویروس عامل زکام( 

ایمنی  بنابراین کسی که در رسما دستگاه  است. 

قوی تری داشته باشد، ترشحات مخاطی بیش تری 

در بینی تولید خواهد کرد و کسی که دستگاه ایمنی 

دچار  طوالنی تری  مدت  برای  دارد  ضعیف تری 

اما عالیم خفیف تری  بود،  بینی خواهد  گرفتگی 

خواهد داشت، در عین حال، شخصی که دستگاه 

دچار  بیش تر  احتامال  دارد  ضعیف تری  ایمنی 

عوارض ثانوی زکام ماند سینوزیت یا عفونت های 

گوش می شود.

البته آب وهوای رسد ممکن است به طور غیرمستقیم 

در ایجاد زکام دخیل باشد. تنگ شدن رگ های 

رگ های  شدن  باریک  مثال  برای  بدن  سطحی 

بینی باعث خشکی مخاطی می شود و این خشکی 

توانایی بینی برای تصفیه  کردن عوامل عفونی را 

گرم  هوای  به  فرد  هنگامی که  می دهد.  کاهش 

واکنشی  گشادشدن  می گردد،  باز  خانه  درون 

رگ ها رخ می دهد که باعث رسخ شدن دست ها 

آن ها  به  خون  بازگشت  هنگام  بینی  آبریزش  و 

می شود، اگر گرفتگی و آبریزش بینی به قدر کافی 

شدید باشد، باعث تنفس دهانی می شود و این 

چرخه ادامه می یابد. 

برای  بینی  توانایی  باعث می شود  دهانی  تنفس 

تصفیه کردن هوای استنشاقی استفاده نشود، و 

با خشکی هوای درون  این وضعیت در همراهی 

حامل  مخاطی  ترشحات  استنشاق  باعث  خانه 

ویروس موجود در دهان می شود که ممکن است 

ایجاد زکام یا عفونت دستگاه تنفسی تحتانی را 

آسم  که  داشت  نظر  در  باید  همچنین  برانگیزد. 

حمالت  درصورتی که  رسما  به وسیله  القاشده 

مکرر  زکام های  با  ممکن  نکند،  ایجاد  شدیدی 

اشتباه شود. این افراد ممکن فکر کنند که بیرون 

رفنت با بدن تر یا بدون جاکت تنها علت ایجاد زکام 

اولیه  مراحل  در  که  افرادی  درواقع  اما  می باشد، 

بیامری زکام هستند، ممکن به علت تب احساس 

بیرون  به  زیاد  لباس  نتیجه بدون  گرما کنند. در 

می روند و با پیرشفت روند زکام شان با تب زیاد به 

که  می شود  باعث  پدیده  این  بازمی گردند.  خانه 

کرده،  ایجاد  را  زکام  رسد،  آب وهوای  رسد  به نظر 

بوده  پیرشفت  حال  در  قبل  از  زکام  درحالی که 

است.

بسیار  انسان ها  ما  برای  تا ۳۷ درجه سانتی گرید  از ۳۶،۵  بدن  حرارت   

ایده آل و مطلوب است. متابولیزم و همه ارگان های بدن ما به این درجه حرارت 

سازگاری دارند و بدن برای حفظ این درجه حرارت تالش می کند.

 اعضای اصلی بدن شامل ارگان های مهم مانند قلب، ُشش و مغز است و 

بازوها، پاها و پوست بدن یا جلد، به اصطالح، الیه بیرونی بدن ما را تشکیل 

می دهند.

ترموستات جاسازی شده  

سلول های  به واسطه  ما  بدن 

آیا  که  می گیرد  اندازه  گیرنده 

است  مطلوب  ما  بدن  حرارت 

به شدت  این حرارت  اگر  نه،  یا 

تالش  بدن  آنگاه  برود،  پایین 

نظام  یا  متابولیزم  می کند 

سوخت ساز را فعال ساخته و به 

این ترتیب تعادل را نگه دارد.

متابولیزم ما مواد مغذی الزم را 

برای بدن تهیه می کند. با این 

نظام سوخت و ساز، مواد غذایی 

هضم  و  شده  پارچه  پارچه 

می گردد، تا حدی  که سلول ها 

می توانند از مواد مغذی استفاده 

نیاز دارد.  انرژی بیش تر  به  متابولیزم در هوای رسد  کنند. 

وقتی هوا رسد باشد، عروق خونی یا رگ های خون تنگ تر 

می شوند تا بدن بیش از حد گرمای خود را از دست ندهد.

یک تفاوت کوچک   

و  نازک  نگیرند،  را  الزم  خون  بدن  سلول های  وقتی  اما   

شکننده می شوند و بدن ما رشوع به درد می کند. نخست از 

همه انگشتان دست و پا، بینی و گوش ها به درد می آیند. 

وقتی گرمای بدن بیش تر کاهش یابد آنگاه نوبت ارگان های 

حیاتی بدن، مانند قلب، ُشش و مغز می رسد. این ارگان ها 

بعدا به صورت محدود فعال می مانند. در صورتی که حرارت 

بدن فقط دو درجه از حد معمول پایین برود، از هیپوترمی یا 

رسمازدگی سخن گفته می شود. 

بدن برای حفظ خود بیش تر فعالیت می کند و عضالت فعال می شوند. متام 

بدن ما به لرزه می آید.

وضعیت جدی می شود

وقتی حرارت بدن به ۳۲درجه سانتی گرید پایین برود  آنگاه لرزش بدن آرام 

خوبی  عالمت  این  و  می شود، 

نیست. در واقع بدن دیگر انرژی 

عصب  و  مغز  بلرزد.  که  ندارد 

منی فرستند  سیگنال  دیگر  ما 

پا ها  و  دست ها  ناحیه  در  ما  و 

احساس کرختی می کنیم. در 

این مرحله درد کاهش می یابد، 

ولی ما به مشکل قادر به حرکت 

می باشیم.  خود  بدن  دادن 

ما  برای  زدن  حرف  حتی 

وضاحت  به  می گردد.  مشکل 

منی توانیم فکر کنیم، مغشوش 

چنین  در  می شویم.  گیج  و 

حالتی بدن از انرژی باقی مانده 

به  و  می کند  استفاد  ذخیره  و 

برنامه اضطراری خود  اصطالح 

و  شده  متام  باالخره  نیز  ذخیره  این  اما  می سازد،  فعال  را 

»برنامه اضطراری« از کار می افتد.

قطع واکنش  

وقتی حرارت بدن زیر ۲۹،۵درجه سانتی گرید شود، دماغ 

اکرب از کار می افتد. ما بی هوش می شویم و از مرگ فاصله 

به جای  یعنی  می کند،  کار  کم تر  ما  قلب  نداریم.  زیادی 

۶۰رضبه در یک دقیقه، تنها یک یا دو رضبه در هر دقیقه 

می زند. خون منی تواند با رسعت کافی به بدن پمپ گردد 

و در نتیجه مرگ ناشی از رسمازدگی دور منی باشد. اینکه 

چنین مرگی را بتوان »مرگ آرام« نامید، دانشمندان روی آن 

تا هنوز نظر یکسان ندارند.

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه
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آیا رسما باعث زکام می شود؟
مردم افسانه هایی برای توضیح وقایع ساختند تا کودکان شان را از بیامر شدن محافظت کنند

از رسما مردن واقعیت دارد؟
وقتی حرارت بدن زیر ۲۹،۵درجه سانتی گرید شود با مرگ فاصله زیادی نداریم

 پروتینی که رسیدن زمستان را پیش بینی می کند
پژوهشگران، یک پروتین گیرنده را شناسایی کرده اند که می تواند فرا رسیدن زمستان را پیش بینی کند.  »شاون ژو« پژوهشگر   

»دانشگاه میشیگان«از نویسندگان این پروژه گفته است: »هنگامی که از خانه بیرون می روید و احساس می کنید که هوا بیش از حد 

رسد است، واکنش شام این است که هرچه زودتر به محیط گرم تر بروید. هنگامی که کرم ها احساس رسما می کنند، رفتاری برای 

دوری از رسما نشان می دهند و مانند انسان از دمای رسد فرار می کنند.« پژوهشگران دریافتند کرم هایی که فاقد ژن گیرنده 

»گلومات« موسوم به GLR-3 هستند، نسبت به دمای زیر 18درجه سلسیوس واکنش نشان منی دهند. این ژن، در ساخت پروتئین 

گیرنده GLR-3  نقش دارد و بدون وجود آن، کرم ها احساس خود را نسبت به رسما از دست می دهند. این موضوع نشان می دهد که 

این پروتین، برای احساس رسما الزم است.

برای مقابله با رسما چه باید کرد؟
در مواقعی که هوا خیلی رسد است فعالیت های بدنی را   
محدود کنید. از ورزش های شدید بپرهیزید و اجازه ندهید 

بدن تان به یکباره گرم و رسد شود. قبل از خارج شدن از 
محل زندگی یا کار لباس گرم بپوشید و قسمت های انتهایی 

بدن )رس، دست ها و پاها( را به خوبی بپوشانید.

 دواهایی که قدرت دفاعی بدن در برابر 
رسما را تغییر می دهند

چرا زنان بیش تر از مردان احساس رسما می کنند؟

تهیه و گردآوری: نجمه رسا

متابولیزم در هوای   
رسد به انرژی بیش تر 

نیاز دارد. وقتی هوا 
رسد باشد، عروق 
خونی یا رگ های 

خون تنگ تر می شوند 
تا بدن بیش از حد 

گرمای خود را از 
دست ندهد.

البته آب وهوای   
رسد ممکن است 

به طور غیرمستقیم در 
ایجاد زکام دخیل 
باشد. تنگ شدن 

رگ های سطحی بدن 
برای مثال باریک 

شدن رگ های بینی 
باعث خشکی مخاطی 
می شود و این خشکی 

توانایی بینی برای 
تصفیه  کردن عوامل 

عفونی را کاهش 
می دهد. 



را  جدیدی  پهبادهای  تازگی  به  بریتانیا  ارتش   

خریداری کرده که به اندازۀ کف دست کوچک است و از 

قابلیت جاسوسی تا فاصله دو کیلومرتی برخوردار است.

به گزارش یورونیوز، این هواپیامی بدون رسنشین نانو به 

اندازۀ کوچک می باشد که در کف یک دست قرار گرفته و 

وزن آن ها 196 گرام می باشد.

کریس کول، مدیر سازمان غیردولتی»پهبادهای جنگی« 

از هواپیامهای  که در خصوص محدود کردن استفاده 

بدون رسنشین در امور نظامی فعالیت می کند، در این 

مورد به روزنامه گاردین گفته است:»جنگ هواپیامهای 

بدون رسنشین به روش های مختلفی از جمله استفاده 

روزافزون از پهپادهای نظارتی نانو مانند این پهپادهای 

جدید Bug توسط واحدهای نظامی تکامل یافته است. 

فهم  می توانند  تنها  سیستم هایی  چنین  حال،  این  با 

ناقصی از اطالعات به ما ارائه دهند و احتامال برداشت 

نادرستی از امنیت و اطالعات از موقعیت واحدهای روی 

زمین خواهند داشت.«

در  که  دیده ایم  بارها  است:»ما  افزوده  ادامه  در  کول 

گذشته فرماندهان دستور حمالت هوایی و سایر اقدامات 

کشنده را فقط بر اساس اطالعات به دست آمده از طریق 

نظارت از راه دور از طریق پهپادها صادر کرده اند. این در 

حالی است درک غلط از رشایط و موقعیت روی زمین 

به کشته شدن غیرنظامیان بسیاری منجر شده است.«

هواپیامهای بدون رسنشین در حال حارض در رسارس 

گوناگون  اهداف  برای  مسلح  نیروهای  سوی  از  دنیا 

می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  جاسوسی  و  تجسسی 

استفاده از این تجهیزات به شدت مورد انتقاد گروه های 

حقوق برشی قرار گرفته است.

بر اساس نوشته گاردین، برخی از کشورها مانند ایاالت 

متحده امریکا و ترکیه از این پهپادها برای اهدافی مانند 

»ترور دشمنان خارج از مرزهای خود« استفاده می کنند.

در پیوند به این موضوع، رییس نیروهای مسلح بریتانیا 

ماه گذشته گفته بود که ربات ها می توانند تا سال 2030 

قسمت بزرگی از ارتش را تشکیل دهند.

جیمز جرارد، تکنسین اصلی فناوری اطالعات کاربردی 

رشکت BAE Systems، در این مورد افزوده است:»حتی 

در بدترین رشایط آب و هوایی، Bug می تواند اطالعات 

به  آن را  و  کسب  زمین  موقعیت  از  را  حیاتی  تاکتیکی 

رسبازان ارایه دهد.«

بریتانیا در  و  اروپا  اتحادیه  این حال در حال حارض  با 

نظر دارند از هواپیامهای بدون رسنشین در ارتفاع باال 

برای شناسایی پناهندگان و مهاجران در دریای مدیرتانه 

استفاده کنند.

افزایش قابلیت های پهپادهای کوچک منجر به استفاده 

گسرتده از آن ها به منظور نظارت در وضعیت های نظامی 

موضوع  این  حال،  عین  در  است.  شده  نظامی  غیر  و 

سبب افزایش نگرانی در مورد عدم وجود قوانین حاکم 

بر استفاده از آن ها و همچنان پرسش هایی در خصوص 

چگونگی استفاده از آن ها از سوی نیروهای نظامی شده 

است.

نانو، هواپیامهای بدون رسنشین جدید ارتش بریتانیا 

با  بریتانیایی  سالح های  کننده  تولید  رشکت  توسط 

نام BAE Systems )رشکت دفاع، امنیت و هوافضای 

 ، UAVtec چند ملیتی بریتانیا( و با همکاری رشکت

رسنشین  بدون  هواپیامهای  کوچک تر  توسعه دهنده 

 ۴۰ پهپادها  این  باتری  است.  شده  ساخته  نظامی، 

دقیقه ای است و قابلیت پخش مستقیم ویدیو به مراکز 

کنرتل خود را دارند.

امریکا  دفاع  وزارت  گزارش ها سال گذشته  اساس  بر 

رباتیک  پروژه های  هزینه های  برای  پوند  میلیون   ۶۶

در جبهه های جنگ، از جمله مینی پهپادهای مشابه 

راه دور  از  نیز موترهای جنگی کنرتل  و  برای نظارت 

مرصف کرد.

رسانجام پس از کشمکش های زیادی، دونالد ترمپ   

رییس جمهوری امریکا پیش نویس قانون بسته حامیتی 

900 میلیون دالری ویژه کرونا را امضا کرد.

قانون  پیش نویس  العربیه،  خربی  شبکه  گزارش  به 

حامیتی تشویقی 900 میلیارد دالری برای رونق بخشی 

آن،  طبق  که  می باشد  متحده  ایاالت  اقتصاد  به 

کمک های مالی به هر کدام از خانواده های امریکایی 

و رشکت های مترضرشده از ویروس کرونا اختصاص داده 

شده است.

ترمپ که تحت فشارهای منایندگان کنگره قرار داشت، 

او پیش از این از امضای پیش نویس این قانون خودداری 

کرده بود. بر اساس این قانون، از بسته حامیتی برای 

هر فرد امریکایی 600 دالر داده می شود و ترمپ تاکید 

داشت که باید برای هر امریکایی 2 هزار دالر داده شود.

همچنان قانون تامین مالی ادارات فدرال را امضا کرد 

که به موجب بیانیه صادره از کاخ سفید از وقوع تعطیلی 

شدید در بخش های دولتی جلوگیری می شود.

پیش از این، دونالد ترمپ در بیانیه  ثبت شده در کاخ 

سفید که در تویرت خود نیز منترش منود، افزود که او در 

صورت عدم انجام تعدیل هایی ب منت این پیش نویس، 

آن را امضا نخواهد کرد.

او گفته بود:»از کنگره می خواهم تا ضمن تعدیل این 

قانون، این مبلغ خیلی کم مسخره برانگیز 600 دالری 

افزایش  زوج ها  برای  دالر  یا 4000  دالر  به 2000  را 

دهند.«

از سوی هم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا 

روزشنبه در خصوص عواقب وخیم تاخیر در امضای این 

طرح تشویقی اقتصادی از سوی ترمپ، هشدار داد.

ترمپ اما با تاخیر در امضای این بسته حامیتی مالی آن 

را در سایه ای از ابهام فرو برده و در همین راستا میلیون ها 

امریکایی نگران عدم دست یابی شان به آن کمک ها و 

بیرون رانده شدن شان از منازل اجاره ای  شدند. ترمپ 

اما از قانون گذاران خواست تا مبلغ چک های ارسالی به 

امریکایی های خیلی ضعیف را از 600 دالر به 2000 

دالر افزایش دهند.

دونالد ترمپ که دوره ریاست جمهوری اش تا 20 جنوری 

به پایان خواهد رسید و کاخ سفید را ترک خواهد کرد، 

به طور ویژه  از اختصاص چک 600 دالری به هر فرد با 

درآمد کم تر از 75هزار دالر در سال یا برای زوجین با 

مجموع درآمد ساالنه 150هزار دالر انتقاد کرد.

این طرح حامیت مالی از سوی منایندگان کنگره امریکا 

سایه  در  که  افرادی  و  رشکت ها  به  کمک  هدف  با  و 

پاندمی کرونا با سختی های معیشتی و مشکالت مالی 

مواجه هستند، ارایه شد.

تصویب  به  را  الیحه یی  ترکیه  پارملان  تازگی،  به   

رسانید که بر اساس آن به دولت ترکیه اجازه می دهد تا 

نظارت خود را بر گروه های جامعه مدنی تشدید کند.

روز  را  الیحه  این  ترکیه  پارملان  فردا،  رادیو  گزارش  به 

یک شنبه)7 جدی( به تصویب رسانید.

که  یافت  خواهد  اجازه  ترکیه  دولت  الیحه،  این  طبق 

به بازرسی ساالنه از سازمان های غیردولتی بپردازد که 

انجام  تروریزم«  مالی  تامین  با  هدف»مبارزه  با  ظاهرا 

می شود.

اجازه  ترکیه  کشور  وزارت  به  قانون  این  براین،  افزون 

افراد در  می دهد که در صورت لزوم در مورد عضویت 

انجمن ها تصمیم گیری کند.

شدن  محرز  به  بازرسی ها  چنان چه  اساس،  این  بر 

اتهام های مرتبط با تروریزم منجر شود، دولت اختیار دارد 

تا با توسل به حکم دادگاه از ادامه فعالیت های انجمن یا 

تشکل مورد نظرش، جلوگیری مناید.

داد  اجازه خواهد  ترکیه  دولت  به  قانون همچنان  این 

تا کارزارهای جمع آوری اعانه و کمک مالی در فضای 

مجازی را به دریافت مجوز قانونی مرشوط سازد.

در همین حال، گروه های مدافع حقوق برش نسبت به 

آزادی انجمن ها و  عواقب تصویب چنین الیحه یی که 

تهدید خواهد می کند، هشدار  را  تشکل های مستقل 

داده اند.

به گزارش خربگزاری آسوشیتدپرس، تصویب این ماده در 

مورد انجمن ها و بنیادهای ترکیه در الیحه »جلوگیری از 

تامین مالی سالح های کشتار جمعی« گنجانیده شده 

است. این الیحه که از سوی حزب عدالت و توسعه به 

به  ترکیه،  رئیس جمهوری  اردوغان  رهربی رجب طیب 

پارملان این کشور ارایه شده بود، با رای اعضای حزب 

حاکم و متحدان ملی گرای آن ها، به تصویب رسید.

گـزارش یـک مرکـز تحقیقاتـی بریتانیایـی نشـان   

می دهـد کـه جمهـوری خلـق چیـن بـه دلیـل اثـرات 

همه گیـری کرونـا، اقتصـاد چیـن نسـبت بـه امریکا تا 

سال 2028 میالدی پیشی خواهد گرفت.

بـه گزارش شـبکه خربی العربیـه، این گزارش توسـط 

مرکز تحقیقات اقتصـادی و بازرگانی)CEBR( منترش 

شـده و در ایـن گـزارش آمـده اسـت: چیـن پنج سـال 

زودتـر از آن چـه پیش بینـی می شـد از امریـکا پیشـی 

خواهـد گرفـت و مقـام نخسـت اقتصـاد جهـان را در 

سـال 2028 بـه خـود اختصاص خواهـد داد.

جریـان  در  جـدی(  شـنبه)6  روز  کـه  گـزارش  ایـن 

اجـالس سـاالنه لیـگ جهانی اقتصاد منترش شـد، در 

آن آمـده کـه اقتصاد چیـن در سـال 2028 از اقتصاد 

آمریـکا پیشـی می گیـرد.

اقتصـادی  بـا رشـد  بحـران کرونـا  ابتـدای  در  چیـن 

منفـی 6.8 درصـدی مواجـه شـد، امری کـه از سـال 

1992 بدین سـو در ایـن کشـور بی سـابقه بـود، امـا 

بـه رسعـت و بـا وضـع تدابیـر سـخت گیرانه هم چـون 

قرنطینـه کردن شـهرهای میلیونـی و وضع محدودیت 

شـدید مسـافرتی، ادعـای کنـرتل بیـامری را مطـرح 

کرد.

آمارهـای اداره گمـرک ایـن کشـور نشـان می دهـد که 

چیـن در مقایسـه بـا مـدت مشـابه در سـال گذشـته 

نزدیـک بـه ده درصـد رشـد صـادرات داشـته اسـت.

ناظـران برایـن باورند که رشـد اقتصـادی چین مدیون 

افزایـش تقاضـای جهانـی بـرای دسـتگاه های صحی 

و صـادرات ماسـک بـوده اسـت. طبـق آمارهـا، میـزان 

مـاه  در  کشـور  ایـن  صحـی  دسـتگاه های  فـروش 

در سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  امسـال  جنـوری 

گذشـته 45 درصـد رشـد داشـت.

ترمـپ  دونالـد  کرونـا،  گیـری  همـه  بحـران  آغـاز  در 

رییس جمهـوری امریـکا بـا نامیـدن ایـن ویـروس بـه 

»ویـروس چینـی« پکـن را بـه عمـدی بـودن تولیـد و 

انتشـار ایـن بیامری جهـت رضبه زدن بـه اقتصاد رقبا 

در جهـان متهـم کـرد.

***

فرستاده سازمان ملل برای یمن: روند سیاسی را در پیش بگیرید
مارتین گریفیتس فرستاده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن از همه احزاب این کشور خواست که تا روند سیاسی را از رس گرفته   

و در سال 2021 به درگیری های خود به طور کامل پایان دهند.
او در بیانیۀ به مجله انرتنتی»سخن سیاسی« وابسته به سازمان ملل گفت:»مهم است كه طرفین درگیری یمن برای بحث و گفتگو درباره 

اختالفات خود دورهم جمع شوند و درباره یافنت راه  حل واقع بینانه برای پیشربد مسیر صلح توافق كنند«.
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خریداری پهبادهای کوچک جاسوسی توسط ارتش بریتانیا

ترمپ پیش نویس قانون بسته حامیتی 900 میلیارد دالری ویژۀ کرونا را امضا کرد

نظارت دولت ترکیه بر گروه های جامعه مدنی بیشرت می شود

یک مرکز تحقیقاتی بریتانیایی: اقتصاد چین تا پنج سال دیگر از امریکا پیش می افتد

7 جــهـان madanyatdai سال دهم   شامره 670       سه شـنبه  9 جدی  1399 ly.com

محکوم شدن یک خربنگار چینی به 
خاطر گزارش دادن از شیوع کرونا

اوزبیکستان ممکن است از هند 
واکسین کرونا بخرد

ژانگ ژان شهروند - خربنگار چینی به خاطر تهیه گزارش ها از نخستین 

زندان  سال  چهار  به  چین  ووهان  شهر  در  کرونا  ویروس  شیوع  روزهای 

محکوم شده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، ژانگ ژان بهار سال جاری بازداشت شد و 

چندین ماه است که در اعتصاب به رس می برد. وکالی خانم ژان می گویند 

که او از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست.

ژان متهم به دست چین و برجسته سازی معضالت و دامن زدن به مشکالت 

است، اتهامی که اکرث موارد علیه فعاالن در چین به کار برده می شود.

این خربنگار چینی ۳۷ سال سن دارد و پیش از این نیز وکیل بود.

خانم ژانگ اولین شهروند- خربنگاری نیست که پس از تهیه گزارش شیوع 

ویروس از شهر ووهان به دردرس افتاده است.

فعاالن  عمدتا  دولت  ندارد.  وجود  آزاد  رسانه  چین،  خلق  جمهوری  در 

سیاسی و کسانی که پاسخ دولت به شیوع کرونا را زیر سوال بربند، تحت 

فشار قرار می گیرند.

جاری  سال  فربوری  ماه  در  خربنگار  شهروند  سه  حداقل  همه،  این  با 

میالدی در چین ناپدید شده اند. یکی از آن ها لی زِهوآ بود که بعدا در ماه 

آپریل دوباره ظاهر شد و گفت که »به قرنطینه رفته بود.«

بعدها نیز معلوم شد که دومین نفر ِشن کیوشی، زیر نظر حکومت بوده 

است؛ ولی هنوز از مکان نفر سوم، فَنگ بین اطالعی در دست نیست.

روش های  از  یکی  فعاالن  دادن  قرار  فشار  تحت  که  است  در حالی  این 

شناخته شدۀ حکومت چین است.

دولتی  رسانه های  کنون،  تا  ووهان  در شهر  کرونا  ویروس  زمان شیوع  از 

دیگران  گردن  به  را  تقصیر  که  کرده اند  تالش  چین  دولت  به  وابسته  و 

بیاندازند.

دولتی  رسانه های 

گزارش  اوزبیکستان 

احتامل  که  داده اند 

کشور  این  دولت  دارد 

هند  از  را  کرونا  واکسن 

خریداری کند.

گزارش  به 

مانیش  تاشکنت تامیز، 

هند  سفیر  پرابهات، 

با تلویزیون دولتی اوزبیکستان 24 افزود که  در شهر تاشکند در گفتگو 

کشورش حارض است که یکی از سه واکسن هندی را پس از موفقیت آمیز 

بودن همه مراحل آزمایشی، به زودی در اختیار اوزبیکستان قرار دهد. 

گفته  نیز  اوزبیکستان  دارویی  صنایع  توسعه  معاون  تیموروف،  علی شیر 

که تاشکنت درحال رای زنی با رشکت های هندی برای تهیه واکسین ضد 

کرونا است.

در حال حارض پژوهشگران هندی روی سه واکسن برای مهار کرونا کار 

 Bharat( می کند. به گفته مقام های هندی، واکسن رشکت بهارت بیوتک

Biotech( در مرحله سوم آزمایش کلینیکی خود قرار دارد. این رشکت با 

همکاری شورای طبی هندوستان در تولید واکسن همکاری دارد. 

 The Serum(  دومین واکسین کرونا که توسط انستیتوت داروسازی رسوم

را طی  کلینیکی  آزمایش  دوم  مرحله  است،  آزمایش  Institute(در دست 

 )Zydus Cadila( کرده و واکسین سوم مربوط به رشکت زیدوس کادیال

است که این واکسن نیز در مرحله دوم آزمایش قرار دارد.

رشکت »رسوم« که بزرگ ترین تولیدکننده واکسن های مختلف در جهان 

است، درحال حارض با همکاری دانشگاه آکسفورد و دانشمندان انگلیسی 

به  را  واکسن  نوع  کار می کند. رسوم 20  کرونا  واکسن  روی  امریکایی  و 

165 کشور جهان صادر می کند که واکسن های تولید این رشکت از جمله 

ارزان ترین واکسن ها نیز محسوب می شود. 

از  یکی  آزمایش  درحال  چین  اوزبیکستان،  رسانه های  گزارش  طبق 

واکسن های ضد کرونا بر شهروندان اوزبیکستان است که تا کنون 5 هزار 

داوطلب در این آزمایش رشکت کرده اند. 

در اوایل دسمرب، روسیه نیز صد دوز واکسن ضد کرونا موسوم به سپوتنیک 

وی )Sputnik V( را در شهر تاشکنت آزمایش کرده است. 
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رونالدو بهرتین بازیکن قرن
کریستیانو رونالدو، ستارۀ پرتگالی باشگاۀ یوونتوس بهرتین بازیکن قرن و رابرت لواندوفسکی، بهرتین بازیکن جهان از سوی گلوب ساکر   

شناخته شدند. کریستیانو رونالدو از لیونل مسی و محمد صالح که در فهرست رقابت بودند، پیشی گرفت و جایزه بهرتین بازیکن قرن ۲۱ را، 
دریافت کرد. رونالدوی ۳۵ ساله، همچنان به منایند گی از جورج مندز، جایزۀ منایندۀ قرن را نیز در یافت کرد.

مراسم اهدای جوایز گلوب ساکر با حضور رییس فیفا و مهامنان برجستۀ دیگر در شهر دبی امارات برگزار شد و در این مراسم بهرتین مربی و 
بهرتین باشگاه قرن نیز مشخص شدند.

در همین حال، رابرت لواندوفسکی، جایزه بهرتین بازیکن جهان گلوب ساکر را در سال ۲۰۲۰ و هانس فلیک، رسمربی بایرن مونیخ بهرتین مربی  
این سال، لقب گرفت.

  چهره هایـی کـه در بیـن افـراد جوان تـر از خودشـان قـرار 

گرفتـه بودنـد تـا ۲ سـال جوان تـر از سـن حقیقی شـان تخمین 

زده شـدند، امـا قـرار گرفـنت در بیـن افراد مسـن تر باعث شـده 

بود که افراد پیرتر از سن واقعی شان به نظر بیایند.

چرا دوستی با جوان تر ها تا ۲سال شام را جوان تر می کند؟

همـه مـا دوسـت داریـم بدانیـم راز جوان تـر بـه نظـر رسـیدن 

چیسـت؟ اکنـون دانشـمندان بـاور دارنـد کـه بـه پاسـخ ایـن 

کـه  اسـت  کسـانی  بـه  مربـوط  آن  و  یافته انـد  پرسـش دسـت 

می آینـد. حسـاب  بـه  مـا  همراهـان 

کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه  انگلسـتان  در  دانشـمندان 

افـراد وقتـی بـه اعضـای یـک گـروه نـگاه می کننـد از چهره هـا 

و  بـرای همیـن چین و چروک هـا  »میانگیـن سـنی« می گیرنـد، 

افتادگی هـای یـک فـرد مسـن تر بـه واسـطه تصویـر کلی تـری 

کـه گـروه در ذهـن ایجـاد می کنـد کمـرت می شـود.

اسـتخدام  را  ۱۷۰ نفـر  آزمایـش  ایـن  انجـام  بـرای  محققـان 

کردنـد و از آن هـا درخواسـت کردنـد کـه سـن افـراد را از عکس 

را  عکس هـا  یکبـار  آن هـا  بزننـد.  حـدس  پاسپورت هایشـان 

تنهـا، یکبـار در میـان تصاویـر 

در  یک بـار  و  جوان تـر  افـراد 

مسـن تر  افـراد  تصاویـر  میـان 

نشـان  مشـارکت کنندگان  بـه 

دادنـد.

بیـن  در  کـه  چهره هایـی  آن 

خودشـان  از  جوان تـر  افـراد 

قـرار گرفتـه بودنـد تـا ۲ سـال 

از سـن حقیقی شـان  جوان تـر 

قـرار  امـا  زده شـدند،  تخمیـن 

گرفـنت در بیـن افـراد مسـن تر 

باعـث شـده بود که افـراد پیرتر 

نظـر  بـه  واقعی شـان  سـن  از 

بیاینـد.

دیـام  مقالـه،  ارشـد  نویسـنده 

آواد، از دانشـگاه مـری کوییـن در لنـدن گفـت: »خیلـی جالـب 

بـود کـه مـا فهمیدیـم افـراد در جمعـی کـه سـایرین از آن هـا 

جوان تـر هسـتند، جوان تـر و در جمعـی کـه سـایرین از آن هـا 

مسـن تر هسـتند، مسـن تر بـه نظـر می آینـد. مـا بـر ایـن باوریم 

کـه مغـز بـه جـای آنکه هـر چهره را بـه مثابـه یک چهـره واحد و 

جـدا از سـایرین در نظـر بگیـرد، از چهره هـا میانگیـن می گیـرد 

کـه باعـث می شـود فـردی کـه در یـک گـروه جـوان قـرار دارد، 

جوان تـر از سـنش بـه نظـر برسـد.«

در ایـن مطالعـه بـه داوطلبـان تصویر ۲۰ زن و ۲۰ مـرد که بین 

۱۵ تا ۶۵ سـال سـن داشـتند، نشـان داده شـد. وقتی تصاویر 

بـه تنهایـی بـه افـراد نشـان داده می شـد، آن هـا بیـن ۶ تـا ۸ 

سـال سـن افـراد را مسـن تر از واقعیـت تخمیـن می زدنـد. امـا 

وقتـی هـامن تصویـر در بیـن دو تصویـر جوان تر به هـامن افراد 

نشـان داده می شـد آن هـا به طـور میانگیـن سـن فرد را ۱ سـال 

جوان تـر از سـن واقعـی تخمیـن می زدنـد.

برعکـس آن در مـورد قـرار گرفـنت عکس هـا بیـن تصاویـر افـراد 

مسـن تر نیـز صـادق بـود و در ایـن حالـت به طور میانگین سـن 

فـرد ۶مـاه بیشـرت از واقعیـت تخمین زده می شـد.

بـودن  کـه  کردنـد  کشـف  محققـان  دیگـر،  آزمایـش  یـک  در 

افـراد جوان تـر هـم زنـان و هـم مـردان را جوان تـر و  در بیـن 

افـراد  تعـداد  یـا  نـژاد  دراین بیـن  و  جلـوه می دهـد  شـاداب تر 

جوان تـر تفاوتـی ایجـاد منی کنـد. محققـان می گوینـد حضـور 

ذهـن  می شـود  باعـث  افـراد  نزدیـک  در  جـوان  چهره هـای 

لک هـای  و  خطـوط  چشـم ها،  اطـراف  پاکالغـی  چین هـای 

ببینـد. واقعیـت  از  صاف تـر  را  صـورت 

تحقیقـات قبلـی نشـان داده بودنـد کـه بـودن در جمـع باعـث 

می شـود افـراد جذاب تـر بـه نظـر برسـند.

منبع: فرادید

چرا دوستی با جوان تر ها 
شام را جوان تر می کند؟

مرتفـع  دشـت های  در   - افغانسـتان  میرعلـی،   

شـهر  جنوبـی  جـاده  امتـداد  در  افغانسـتان،  غـرب 

هـرات، مجموعه یـی  از خانه هـای خشـتی معـروف 

به »روستای بیوه ها« به چشم می خورد.

در  شـده اند،  ناپدیـد  روسـتا  ایـن  مـردان  بیشـرت 

واقـع در حیـن تـالش بـرای قاچـاق تریـاک از طریق 

مرزهـای بـاز بـه ایـران، کشـته شـده و زنـان بیـوه و 

رهـا شـده اند. بـه حـال خـود  فرزندانشـان 

محمـد علـی فقیریـار، ولسـوال ادرسـکن گفـت: این 

منطقـه چنـان بی بضاعـت اسـت کـه مـردان جویـای 

مـواد  »یـا  ندارنـد:  بیشـرت  گزینـه  دو  اینجـا  در  کار 

مخـدر قاچـاق کننـد یـا بـه طالبـان بپیوندنـد.«

کسـانی که دسـت به قاچـاق تریـاک، هرویین و مت 

آمفتامیـن بـه ایـران می زننـد، در هر سـفر 300 دالر 

یـا بیشـرت عایدشـان می شـود، کـه 

بـرای مـردم چنیـن روسـتای فقیری 

گنـج به حسـاب می آیـد. امـا آن هـا 

بـا خطـر دسـتگیری، پیگـرد قانونی 

ایـران  محکمه هـای  در  اعـدام  و 

روبـرو می شـوند و یا اینکـه مرزبانان 

قـرار  گلولـه  اصابـت  مـورد  ایرانـی 

گرفتـه و کشـته می شـوند.

افغانسـتان   ،  2018 سـال  از 

بزرگ تریـن تولیدکننـده تریـاک در 

جهان بـوده، و کوکنـار پردرآمدترین 

ایـن  اسـت.  کشـور  ایـن  محصـول 

مالـی  شـبکه های  جیـب  بـه  سـود 

سـال ها  و  شـده  رسازیـر  طالبـان 

تـالش  ایـاالت متحـده و متحدانـش 

را بـرای بازسـازی و امنیت پایدار در 

ایـن کشـور، نقش برآب کرده  اسـت.

بـه نظـر می رسـد مقامـات افغـان منی تواننـد جلـوی 

ایـن تجارت سـودآور را بگیرند. بسـیاری نیز از طریق 

نتیجـه  شـده اند.  ثرومتنـد  قاچـاق  در  همدسـتی 

تریـاک  قاچـاق  و  فـرآوری  کـه چرخـۀ کشـت،  ایـن 

همچنـان در گـردش اسـت واغلـب مردم افغانسـتان 

وخیـم  عواقـب  معـرض  در  را 

قـرار  غیرقانونـی  تجـارت  ایـن 

می دهـد.

وی  کـه  گفـت  فقیریـار  آقـای 

برنامه هـای  تـا  کـرده  تـالش 

پـرورش  بـرای  مـردم  بـه  کمـک 

دام و کشـت گنـدم، برنـج و لوبیا 

مل  و  خشـک  رسزمیـن  ایـن  در 

یـزرغ، را پیـش بـربد، ولـی موفق 

بـه دریافـت پـول از دولت نشـده 

اسـت.

وی گفـت: »مـا از دولـت مركـزی 

كمكـی دریافـت نکرده ایم، آن ها 

منی دهنـد،  مـردم  بـه  اهمیتـی 

حتـی اگر از  گرسـنگی مبیرند.«

بـا  کـه  غذایـی  بـا  بیـوه  زنـان   

پشم ریسـی  از  خـود  درآمـد 

گروه هـای  و  اقـوام  کمک هـای  و  می کننـد  تهیـه 

اطفـال  از  برخـی  می گذراننـد.  روزگار  بین املللـی 

زیـر نظـر مالیـی در مسـجدی کوچـک در شـهرکی 

نزدیـک به آن حوالـی، درس می خواننـد. نزدیکرتین 

منطقـۀ شـهری پرجمعیت هرات اسـت، مرکز والیت، 

شـامل. 72کیلومـرتی  فاصلـه  در 

نیـک بـی بـی، بیوه یـی کـه حـدود 50 سـال دارد، 

گفـت: »بـرای مـدت طوالنـی زندگـی بسـیار خـوب 

بـود و سـه پـرس من پول زیـادی از راه قاچـاق تریاک 

بیـرون  زدن  حـرف  هنـگام  او  آوردنـد.«  به دسـت 

کـه  خانه یـی   اسـت،  نشسـته  خشـتی اش  خانـه ی 

خـود  بـه  را  یـزرع  مل  خشـک  زمیـن  زمخـت  شـکل 

گوشـه  بـه  کـه  باشـد  نواسـه یی   گوئـی  و  گرفتـه 

»بعـد  می دهـد  ادامـه  و  اسـت.  چسـپیده  چـادرزن 

شـدند.« کشـته  همه شـان 

وی گفـت: پرس بزرگ وی، غالم رسـول که 20 سـاله 

داشـت، چندیـن سـال پیـش دسـتگیر شـد و پس از 

آنکـه محكـوم بـه جرم قاچاق تریاک شـد، سـه سـال 

پیـش در ایـران بـه دار آویختـه شـد. وی گفـت، دو 

عبدالظریـف  و  15سـاله  عبدالغفـور  دیگـر،  پـرس 

از  تریـاک  قاچـاق  بـرای  تـالش  هنـگام  سـاله،   14

مـورد  ایـران  رسحـدی  پولیـس  توسـط  افغانسـتان 

اصابـت گلولـه قـرار گرفتنـد.

بـی بـی گفـت ایـران هرگـز اجسـاد پرسانـش را پس 

نـداد، شـکایتی کـه زنـان دیگـر در ایـن روسـتا نیـز 

عنـوان کردنـد. وی گفـت: »مـن منی دانـم کـه آن هـا 

در ایـران دفـن شـده اند یا اجسادشـان در بیابان رها 

است.« شـده 

بـی بـی می گویـد: همـرسش محمـد صـادق، اخیـراً 

در اثـر بیـامری درگذشـت و او را بـا بیوه هـای پرسان 

و هشـت نـوه اش تنهـا گذاشـت. او درآمـد ناچیزی از 

طریـق پشم  ریسـی بـا دسـت بـرای الیـاف قالی بافی 

به دسـت مـی آورد.

ایـن روزهـا، چنـان بادهـای رسدی مـی وزد که گویی 

روسـتا را بـه شـالق می کشـد و صـدای گوسـفندان 

کنـار  بی قـواره  آغل هـای  در  را 

می کنـد،  خامـوش  بیوه هـا  بیقولـۀ 

خـاک  از  گویـی  کـه  بیقوله هایـی 

تـا  برخاسـته اند  رنـگ  قهوه یـی  

را  اطـراف  تپه هـای  بافـت  و  شـکل 

بـه خـود بگیرنـد. بـرق و نعل کشـی 

آب وجـود نـدارد و هیـچ گرمایـی بـه 

جـز بوته های خشـک کـه خانواده ها 

بـرای سـوزاندن خریـداری یـا جمـع 

می کنند در دسـرتس نیسـت. برخی 

از زنـان بیـوه، ماننـد بی بی، شـب ها 

چراغـی کـه انـرژی اش را از صفحات 

می گیـرد،  خورشـیدی  کوچـک 

می کننـد. روشـن 

پاییـز امسـال رشایط بـه حدی وخیم 

بـود کـه بسـیاری از زنـان از روسـتا 

بـه خانه هـای اقـوام یـا اردوگاه هـای 

امـدادی،  سـازمان های  مدیریـت  تحـت  آوارگان 

توسـعه  مدیـر  شـکیب،  زمـان  محمـد  گریختنـد. 

ایـن  اواخـر،  همیـن  تـا  کـه  گفـت  منطقـه  شـورای 

روسـتا محـل زندگی 80 بیـوه زن و خانواده هایشـان 

بـود. امـروز فقـط 30 خانواده این جا سـاکن اسـت.

از  آنهـا را  آقـای شـکیب گفـت: »رسمـا و گرسـنگی 

داد.« فـراری  اینجـا 

هنـگام صحبـت بـا او، چنـد زن بیـوه و فرزندانشـان 

کنـار خانه هـای خشـتی چمبامتـه زده بودنـد و زیـر 

تابـش آفتـاب زمسـتانی شـکننده که پـس از صبحی 

برفـی در آسـامن ظاهر شـده خود را گـرم می کردند. 

پوشـیده بودند  بلنـدی  زنـان چادرهـای سـیاه  اکـرث 

کـه رستاپایشـان را بـه غیـر از چشـم ها می پوشـاند. 

برخـی از تـرک روسـتا صحبـت می کردنـد.

فاطمـه کـه تخلصی نداشـت گفت: »مـا اینجا چیزی 

تلـف  از گرسـنگی  نداریـم، شـاید زمسـتان امسـال 

شویم.«

فاطمـه گفـت شـوهرش فاضـل حـق، سـعی کـرد از 

راه فـروش بوتـه بـرای پخـت و پـز و گـرم کـردن خرج 

زندگـی را به دسـت بیـاورد. او گفـت کـه بعـد از آن 

ناامیدانـه، پیشـنهاد قاچاق تریـاک را با قیمت 200 

دالـر در هـر سـفر قبـول کـرد.

وی بـه مـدت سـه سـال در کار قاچـاق مـواد مخـدر 

بـود تـا اینکه 5 سـال پیش توسـط پولیـس رسحدی 

ایـران مـورد اصابـت گلولـه قرار گرفت و کشـته شـد. 

حـاال او رسپرسـت پنج پرسشـان اسـت.

محـدوده  از  را  زنـان  روسـتا،  در  مـردان  کـم  تعـداد 

نجـات  افغانسـتان  مردسـاالر  فرهنـگ  سـخت 

نداده اسـت. در حوالـی روسـتای بیـوه چندیـن مـرد 

ریـش سـفید  سـکونت دارنـد کـه در حیـن گفتگـو، 

حـرف برخـی از زنـان بیـوه را قطع کردنـد و با بعضی 

دیگـر هنـگام صحبت از سختی هایشـان، بـه بحث و 

پرداختنـد.  جـدل 

مقامـات افغانسـتان می گوینـد، هـرات یکـی از سـه 

والیـت غربـی اسـت کـه تبدیـل بـه مجرایـی بـرای 

صـادرات منظـم مـواد مخـدر شـده و ایـران مقصـد 

افغانسـتان اسـت. اصلـی تریـاک 

آقـای فقیریـار، ولسـوال، گفت کـه این روسـتا زمانی 

در منطقـه تبدیـل بـه مرکـز قاچـاق مـواد مخدر شـد 

کـه یکـی از مـردان محلـی سـه دهـه قبـل عملیـات 

قاچـاق تریـاک را در آنجـا آغـاز کـرد. وی گفـت کـه 

همیـن فرد اکنـون فرماندهی یک گروه شـبه نظامی 

طرفـدار دولـت در هـرات را بـر عهـده دارد.

فرمانـدار گفـت: قاچاق مواد مخـدر در منطقه چنان 

فراگیـر اسـت کـه موترهـای پولیـس رسحـدی ایـران 

در امتداد مرز باز با منطقه ادرسـکن مسـتقر اسـت. 

یـا هـامن قوچاقـربان،  ایـن وجـود قاچاقچیـان،  بـا 

قادرنـد مقـدار کافی تریاک )که بیشـرت آن از والیات 

هلمنـد و فـراه اسـت( را بـه ایـران منتقـل کننـد تـا 

مخـدری  مـواد  محموله هـای  بـرای  باشـد  جربانـی 

کـه در مـرز 217 کیلومـرتی ایـن والیـت بـا ایـران به 

دسـت پولیـس رسحـدی ایـن کشـور می افتـد.

سـازمان عفـو بین امللـل گـزارش داد کـه در سـال 

کـرده   اعـدام  را  نفـر  ایـران سـاالنه صدهـا   ،2016

اسـت، بیشـرت بـه جـرم مـواد مخـدر. از زمـان اصالح 

آسـتانه مجـازات اعـدام در قانـون مـواد مخـدر ایران 

مـواد  جرایـم  در  اعـدام  رسعـت   ،2017 سـال  در 

یافته اسـت. کاهـش  مخـدر 

بـازرس ویـژه امـور بازسـازی افغانسـتان در گـزارش 

از  متحـده  ایـاالت  کـه  کـرد  اعـالم   2018 سـال 

دالـر  میلیـارد   8.62  ،  2017 تـا   2002 سـال 

بـرای تالش هـای ناموفـق مبـارزه بـا مـواد مخـدر در 

افغانسـتان هزینـه كـرده ، امـا بـا 

ایـن حال تولید تریاک از 3400 

تـن در سـال 2002 بـه 9000 

رسیده اسـت.  2017 در  تـن 

دیگـر  و  بیوه هـا  روسـتای  بـرای 

هـرات،  والیـت  شـهرک های 

جنگ مشـکلی همیشگی است. 

قرارگاه هـای  بـه  مرتبـاً  طالبـان 

پولیـس در هـامن حوالـی حملـه 

می کننـد. آقـای فقیریـار گفـت، 

هر روز، موترهای پولیس شـاهراه 

شـهر هـرات را از مبب هـای کنار 

جاده یـی کـه شـبه نظامیـان در 

شـب کار گذاشـته بودنـد، پـاک 

می کننـد.

یـک  دولـت  اخیـراً  گفـت،  وی 

پایـگاه کوچـک پولیـس رسحدی 

را پـس اینکـه هـدف حملـه قـرار گرفـت و خسـارت 

دیـد، تعطیـل کـرد. این حملـه نه توسـط طالبان، بل 

توسـط قاچاقچیـان مـواد مخـدر که با همکاری شـبه 

نظامیـان بـه منظور بـاز کردن راه، صـورت گرفته بود. 

ادامـه  زندگـی  بـه  بیـوه  زنـان  ترتیـب،  همیـن  بـه 

ازای پشم ریسـی مبلـغ  آنهـا در  می دهنـد و بیشـرت 

پینـه  دست هایشـان  می کننـد،  دریافـت  ناچیـزی 

بـا  می کنـد.  عـوض  رنـگ  پوست شـان  و  می بنـدد 

وجـود اینکه سـعی می کننـد فرزندان خود را درسـت 

کـه  می ترسـند  آن هـا  از  بسـیاری  کننـد،  تربیـت 

پرسانشـان راه پـدران مـرده خـود را در پیـش گرفته و 

شـوند. مخـدر  مـواد  درگیرقاچـاق 

فاطمـه دربـاره پنـج پرسش گفـت: »من به آنهـا اجازه 

منی دهـم وارد ایـن کار شـوند، چـون مثـل پدرشـان 

می گیـرم،  را  جلویشـان  مـن  شـد.  خواهنـد  کشـته 

حتـی اگـر بـه قیمـت جـان دادن از گرسـنگی متـام 

شود.«

اسـدالله تیمـوری از هـرات، افغانسـتان در تهیـه این 

گـزارش همـکاری کرده اسـت. 

در روستای بیوه ها، تجارت تریاک خسارت مهلکی به بار آورده است
مردان افغان در یک منطقه فقیرنشین رسحدی در تالش برای قاچاق تریاک به ایران جان خود را از دست می دهند 

و عزیزانشان ناچارند زندگی را به تنهایی اداره کنند

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: نیویورک تایمز/ دیوید زوچینو و نجیم رحیم

مقامات   
افغانستان 

می گویند، هرات 
یکی از سه والیت 

غربی است که 
تبدیل به مجرایی 

برای صادرات منظم 
مواد مخدر شده و 
ایران مقصد اصلی 
تریاک افغانستان 

است.

محققان   
می گویند حضور 

چهره های جوان در 
نزدیک افراد باعث 

می شود ذهن 
چین های پاکالغی 

اطراف چشم ها، 
خطوط و لک های 

صورت را صاف تر از 
واقعیت ببیند.


