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آگاهی انسان و »منطقه گرگ و میِش« هوشیاری
تحقیقات جدید نشان می دهد روی دادن چه اتفاقاتی در مغز،

موجب کم رنگ شدن هوشیاری می شود

عــنوان های مـهم

جنگ داخلی و گفتگوی خارجی
آگاهان: گامن منی رود که با دوام مذاکرات تغییری

در سیاست و امنیت کشور به وجود آید

فقر؛ از دسرتخوان تا روح و روان
برخی از فقیران از کودکان خود به عنوان نیروی 

کار استفاده می کنند
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پرورشگاه، شهربانو سادات را در صدر بهرتین کارگردانان 2020 از نظر گاردین   

قرار داد. دومین فلم بلند داستانی شهربانو، توجه جهانی را جلب کرد و یکی از 

پیامدهای رسیع این انتخاب این بود که امروز در همین زمان که من در حال نگارش 

این گزارش هستم، خرب پذیرفته شدن پروژۀ دیگر او به نام »کابل جان« منترش شد. این 

فلم توانست، یکی از هفده برگزیده در بخش سینه مارت، معروف ترین و بزرگ ترین بازار 

تولید مشرتک جهان باشد. 

هنوز کسی از کابل جان، خرب زیادی ندارد، اما در این گزارش به نظراتی می پردازم 

که پرورشگاه را تا این حد شایستۀ تحسین قرار داد تا در کنار فلم های کسانی چون 

استیف مک کوین و روی اندرسون باشد.

حسین دانش از نویسندگان در حوزۀ فلم در ابتدای متنی نوشته بود: اگر از رویدادهای 

جنگ، انتحار، مرثیه خوانی ها و یا روایت های کالن خسته شده اید، فلم »پرورشگاه« را 

ببینید...
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کارشناسـان سـازمان ملـل بـا انتشـار بیانیه یـی در زمینه 

دسرتسـی به واکسـین، رویه مدنظر سـازمان ملل در این 

مـورد ر ا بـه این صـورت بیان کرده اند: دسرتسـی جهانی 

بـه واکسـین ها بـرای پیش گیـری و مهـار کوویـد-19 در 

رسارس جهـان، رضوری اسـت. نوشـته حـارض، مـن ایـن 

می باشـد. بیانیه 

بـر اسـاس آمـار گزارش شـده به سـازمان صحـت جهانی، 

ابتـال  شـده  تاییـد  مـورد  49میلیـون  از  بیـش  تاکنـون، 

شـده  گـزارش  مـرگ  1.2میلیـون  از  بیـش  و  کرونـا  بـه 

اسـت. ایـن بیـاری در حالـی کـه جهـان را بـا 

بحران هـای سـالمتی، صحـی، اقتصـادی و حقـوق بـرش 

به صـورت تجمیعـی روبـه رو کـرده اسـت به نظر کشـنده تر 

می باشـد. بینی هـا  پیـش  از 

 در اکتوبـر سـال2020، بانـک جهانـی تخمیـن زد کـه 

همه گیـری در ایـن سـال بیـن 88 تـا 115میلیـون نفـر 

را بـه فقـر شـدید سـوق خواهـد داد و در سـال2021، 

خواهـد  افزایـش  نفـر  150میلیـون  بـه  جمعیـت  ایـن 

کـرد  پیش بینـی  غـذا  برنامـه جهانـی  یافـت. همچنیـن 

و  مسـتقیم  اقدامـات  اگـر  کـه 

اشعه اکس؛
کاس استخوان و دندان ها
با استفاده از پرتو اکس، می توان محل 

دقیق شکستگی استخوان را تعیین کرد

رییس جمهوری: صلحی می خواهیم 

که در آن عدالت تامین، مشارکت و 

حقوق مردم حفظ شود

احدی: اولویت وزارت زراعت 

خودکفایی در تولید لبنیات است

چین به جای امریکا، قطب جدید 

سینامی جهان می شود

ناوگروه نیمیتز در نزدیک خلیج 

فارس باقی می ماند

صنعت مرغ داری؛ فرصت تازۀ اقتصادی
گوشت مرغ و تخم مرغ یکی از منابع مهم و ارزان پروتین صحی است

ایمنی؛ باهم، برای هم
بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه دسرتسی به واکسین

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه
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»پرورشگاه«؛ نوجوان افغان در خیاالت بالیوودی
فلمی که شهربانو سادات را در صف بهرتین های جهان قرار داد
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راه مدنیت: آرنات پاولز، معاون هیات اتحادیه   

دوم  معاون  با  دیدار  در  افغانستان  در  اروپا 

تداوم  صورت  در  که  گفت  ریاست جمهوری 

مسوولیت  و  هدفمند  قتل های  خشونت ها، 

نگرفن گروه طالبان، خروج رهربان این گروه از 

فهرست سیاه سازمان ملل یک اشتباه است.

با  پاولز روز دوشنبه )۱۵جدی( در دیدار  آقای 

رسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفت، 

اگر طالبان مسوولیت این حمالت هدف مند را 

به عهده داشته باشند، باید رهربان این گروه از 

لست سیاه سازمان ملل خارج نشوند و حتی باید 

افراد دیگری از آن ها به این لست افزوده شود.

قتل های  و  خشونت ها  افزایش  وی،  گفتۀ  به 

حقوق  و  مدنی  فعاالن  خربنگاران،  هدفمند 

برشی برای همه غیرقابل قبول است و اگر تداوم 

یابد، روی روند مذاکرات صلح تاثیر می گذارد و 

حتی ممکن است این مذاکرات را به بن بست 

بکشاند.

رسپرست اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفت که 

این اتحادیه از حکومت افغانستان در روند صلح 

و سایر عرصه ها، حایت خود را ادامه می دهد و 

انتظار می رود که با روی کار آمدن حکومت جدید 

ایاالت متحده امریکا، اتفاق نظر بین همکاران 

بین املللی افغانستان افزایش یابد.

از سویی هم آقای دانش در این دیدار تاکید کرد 

که تداوم خشونت ها و قتل های هدفمند هم زمان 

با جریان مذاکرات صلح با گروه طالبان، برای 

ممکن  و  است  قبول  غیرقابل  افغانستان  مردم 

است مذاکرات را به بن بست بکشاند.

قتل های  و  خشونت ها  افزایش  که  افزود  او 

مردم  باور  و  اعتاد  اخیر،  روزهای  در  هدفمند 

نسبت به روند صلح را کاهش داده و مردم به این 

باور اند که گروه طالبان هنوز از اسرتاتژی نظامی 

خود دست نکشیده اند.

که  کرد  ترصیح  ریاست جمهوری  دوم  معاون 

 ، دولت  مذاکره کنندۀ  هیات  گزارش  اساس  بر 

دیدگاه گروه طالبان در مورد آزادی بیان، حقوق 

زنان، حقوق برش، حقوق اقلیت ها و آزادی های 

این  به  است،  نکرده  تغییری  هیچ  مردم  مدنی 

را  دشواری  مسیر  صلح  مذاکرات  در  ما  دلیل 

پیش رو داریم.

قرار است دور دوم گفتگوهای صلح در روزهای 

پیش  رو، پس از یک وقفۀ سه  هفتۀ در قطر آغاز 

شود.

راه مدنیت: محمدارشف غنی، رییس جمهوری 

کشور با اشاره به مذاکرات صلح، گفت که حکومت 

به تامین صلح متعهد است، اما ما آن صلح مثبت 

را می خواهیم که در آن عدالت تامین، مشارکت 

بیشرت و حقوق مردم حفاظت شود.

منظور  به  نشستی  در  روز  غنی  رییس جمهور 

بررسی اصالحات در وزارت دفاع صحبت می کرد، 

تاکید داشت: »تا آخرین قطرۀ خون از نیروهای 

دفاعی کشور به گونۀ قاطعانه حایت می کنیم 

و به هر خانوادۀ شهید و مجروح و معلول قوای 

مسلح، رسیدگی صورت می گیرد.«

احوال  دوام دار  صورت  به  که  کرد  ترصیح  وی 

و  خواست ها  و  می گیرم  را  اول  خط  رسبازان 

پیشنها های آنان را می شنوم، برای معلوم شده که 

تعهد، اراده و ظرفیت نیروهای کشور با گذشت 

هر روز بلند می روند. آنان برای خود هیچ چیزی 

در  را  قوی شان  تعهد  همواره  و  منی خواهند 

راستای حفاظت از وطن، نظام، قانون اساسی و 

جمهوریت، تجدید می منایند.

طبق گفته های آقای غنی، اصالحات در وزارت 

دفاع، بخاطر پایداری و رسیدگی به خواست ها 

اول،  خط  رسبازان  و  بریدمالن  پیشنها های  و 

و  تجهیز  متویل،  بودجه،  در  می گردد.  تطبیق 

آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش منی آید 

و ضمن توجه حکومت، حایت جامعه بین املللی 

از نیروهای امنیتی، پابرجاست.

ابراز  ضمن  نشست  این  در  غنی  محمدارشف 

در  که  کشور  امنیتی  نیروهای  متام  از  امتنان 

می کنند،  دفاع  افغانستان  از  دشوار  رشایط 

اینجا  در  که  باری  »هر  گفت:  آنان  به  خطاب 

می آیم، سکون و اعتاد من به شا چندین برابر 

می شود.«

راه مدنیت: سانی لگت، سخنگوی نیروهای   

به  واکنش  در  افغانستان  در  مستقر  امریکایی 

میان  توافق نامۀ  بر نقض  مبنی  ادعای طالبان 

این کشور  نیروهای  که  گفته  طالبان  و  امریکا 

توافق نامۀ صلح دوحه را نقض نکرده اند.

سانی  لگت روز دوشنبه )۱۵جدی( در توییرتش 

نوشته که »موضع و تعهد آن ها »ثابت و روشن« 

بوده و »از نیروهای افغان در برابر حمالت طالبان 

دفاع می کنیم.«

همچنین وی تاکید داشت که از هر دو جانب 

می خواهیم که خشونت ها را کاهش دهند.

در  مستقر  امریکایی  نیروهای  سخنگوی 

برای  طالبان  حمالت  که  افزوده  افغانستان 

کشن هدف مند مقامات دولتی، رهربان مدنی 

عهده  بر  را  آن  مسوولیت  که  روزنامه نگاران  و 

منی گیرند، برای موفقیت روند صلح باید متوقف 

شود.

با این حال، گروه طالبان با نرش اعالمیه یی گفته 

در  طالبان  بر  امریکایی  نیروهای  مبباران  که 

والیت های هلمند، قندهار و ننگرهار رسپیچی از 

پیان دوحه است.

به نقل از اعالمیۀ گروه طالبان، این مبباران در 

مناطق غیرجنگی انجام شده و عملیات نیز به 

تاز گی آغاز شده است.

این گروه هشدار داده که اگر مبباران و عملیات 

در قندهار متوقف نشود، طالبان به عکس العمل 

جدی مجبور خواهند شد و مسوولیت آن بر عهده 

امریکا است.

رییس عمومی  احمدضیا رساج،  در عی حال، 

امنیت ملی کشور در مجلس منایندگان گفته که 

طالبان به توافق نامۀ خود با امریکا پای بند نبوده 

و تاکنون بیش از ۱۸هزار حمله  را انجام داده اند.

آقای رساج ترصیح کرد که شاری از زندانیانی 

رها شده این گروه نیز به جبهه های جنگ برگشته 

و گروه طالبان جغرافیای جنگ را به طرف جنوب 

و جنوب غرب وسعت داده اند.

او تاکید داشت که گروه طالبان تالش دارند که 

برای رهربان شان در کشور جای پای پیدا کنند.

همچنین مایک پمپئو، وزیر خارجۀ امریکا )۱۳ 

جدی( در توییرتش نوشته بود که از یک سال 

به این طرف هیچ نظامی امریکایی در افغانستان 

کشته نشده و این یک دست آورد بزرگ است.

توافق نامۀ صلح دوحه میان امریکا و گروه طالبان 

ماه فربوری سال گذشته میالدی امضا شد. بر 

اساس آن نیروهای امریکایی باید تا ماه جنوری 

سال جاری میالدی به صورت کامل افغانستان 

نیروهای  کل  حارض  حال  در  کنند.  ترک  را 

امریکایی در افغانستان به چهارهزار و ۵۰۰تن 

می رسند.

راه مدنیت: انوار الحق احدی، وزیر زراعت،   

آبیاری و مالداری کشور رسیدن به خودکفایی در 

بخش تولید لبنیات از اولویت های اساسی این 

وزارت است.

در  )15جدی(  دوشبنه  روز  در   احدی  آقای 

نشستی به منظور ارایۀ معلومات از فعالیت  پروژه  

زراعت و مالداری در بخش های تجارتی  شدن 

افغانستان  مرغ داری ها و همچنان خودکفایی 

در راستای تولید لبنیات تاکید کرد. او افزود، در 

صورت امکان، مرغ داری ها باید تجارتی شوند 

و همین طور فعالیت های این دو پروژه در دیگر 

والیات نیز گسرتش یابد.

او ترصیح کرد که رسیدن به خودکفایی در زمینۀ 

اسرتاتژیک  برنامه های  از  یکی  لبنیات،  تولید 

وزارت زراعت است.

رییس  ضیا،  حامد  مصطفی  حال،  عین  در 

پروژۀ زراعت و مالداری با اشرتاک مردم و برنامه 

حایت از اولویت ملی گفت که وزارت زراعت 

در سال مالی ۹۹ از طریق پروژه کلپ 24کانال 

آبیاری را در والیت های کابل، لوگر، پروان، بلخ، 

هرات، لغان و ننگرهار ساخته است.

او گفت که کار ساخت ۴۱ کانال آبیاری دیگر 

نیز در این والیات جریان دارد.

آقای ضیا افزود که پروژه کلپ در سال مالی ۹۹، 

کار

 ساخت بزرگ ترین کارخانه پروسس لبنیات را 

نیز در ریش خور کابل رسعت بخشید و ۹۸درصد 

کارهای این کارخانه به پیش رفته است.

به گفته  آقای ضیا، پروژۀCLAP  در سال مالی 

بودجه  افغانی  ۹۷۲میلیون  به  نزدیک   ،۹۹

 ۸۶۰ نیز   ۱۴۰۰ مالی  سال  برای  و  داشت 

میلیون افغانی بودجه دارد.

رییس پروژه کلپ گفت که این پروژه  در سال 

آبیاری،  توسعه  بخش های  در   ،۱۴۰۰ مالی 

لبنیات،  تولید  و  پروسس  انکشاف  مالداری، 

کوچک  فارم های  توزیع  زراعتی،  تحقیقات 

خدمات  ارایۀ  و  زنان  به  مرغداری  متوسط  و 

مالداری به کوچی ها کار می کند.

طبق توافق هیات مذاکره کننده دولت و گروه 

طالبان، امروز سه شنبه شانزدهم جدی، دور دوم 

برگزار  دوحه  در  قطر  میزبان  به  صلح  مذاکرات 

می شود. ظاهر امر این است که دو طرف برای ختم 

جنگ وارد دور دوم مذاکرات می شوند؛ اما این فقط 

یک روی سکه است. در روی دیگر سکه هر گروه به 

فکر این است که چگونه بتواند در راس هرم قدرت 

بایستد. 

گذشته از این که جنگ افغانستان ابعاد خارجی 

دارد یا خیر، بیشرت افغان ها درگیر جنگ هستند 

است.  داخلی  موضوع  این  که  گفت  می توان  و 

فشار  را  توافق  دکمه  طالبان  و  دولت  کافی ست 

دهند تا همه چیز به پایان برسد. 

البته باید خاطرنشان کرد که باریکی دیگری هم 

چرا  باشد،  داخلی  جنگ  وقتی  که  دارد:  وجود 

کشور  بیرون  در  مذاکرات  کردن  برگزار  با  باید 

را دولت  این پرسش  آن هویتی خارجی داد؟  به 

افغانستان چندی قبل پاسخ داد و پافشاری کرد 

که دور دوم مذاکرات باید یکی از والیت های این 

کشور به انتخاب طالبان برگزار شود اما طرف مقابل 

پاسخ رد داد و همچنان تاکید کرد که باید مذاکره 

همچنان در خارج از مرزهای افغانستان ادامه یابد.

افزون بر آن، در رخصتی بیست 

روزه، هیات مذاکره کننده دولت 

دیدار  مردم  مختلف  اقشار  با 

مختلفی  دیدگاه های  کرد. 

چگونگی  خصوص  در  را 

و  ثبت  را  مذاکرات  دوم  دور 

میز  در  و  منود  جمع بندی 

مذاکرات استفاده خواهد کرد. 

نیز  رییس جمهور  با  همچنین 

دیداری داشت و در این دیدار 

برای  که  گفت  رییس جمهور 

هیات  مذاکرات،  در  موفقیت 

باید در روشنایی قانون اساسی 

به مذاکره بپردازد. 

چگونگی  به  که  این   از  پیش 

بهرت  شود،  پرداخته  مذاکرات 

وضعیت  به  نگاهی  که  است 

که  زیرا  شود  انداخته  کشور 

نتیجه مذاکرات با جنگی که در 

کشور جریان دارد ارتباط می گیرد. این روزها تنور 

جنگ بیش از هرزمان دیگر داغ تر  شده و جبهه ها 

هم در گوشه و کنار مملو از رسبازان جنگی است. 

انفجار  جمله  از  مختلفی  شیوه های  با  طالبان 

پوسته های  ایجاد  و  تهاجمی  موترمبب، حمالت 

بازرسی در شاهراه ها، در تالش برای جنگ افروزی 

است. گان ها بر این است که طالبان با تشدید 

جنگ می کوشند تا امتیاز بیشرتی را در میدان 

مذاکره به دست آورند و در عین حال، دولت هم 

تالش دارد که با مهار حمالت طالبان، این گروه را 

وادار به پذیرش نظام موجود کند.

دیروز دوشنبه )15جدی( مسووالن ارشد امنیتی 

در  جنگی،  وضعیت  مورد  در  پاسخ گویی  جهت 

رساج،  ضیا  یافتند.  حضور  منایندگان  مجلس 

وکالی  به  خطاب  ملی  امنیت  عمومی  رییس 

با  که  توافق نامه یی  به  طالبان  که  گفت  مجلس 

امریکا بسته، پابند نیستند. به گفتۀ رساج، این 

گروه تاکنون بیش از 18هزار حمله انجام داده و 

شاری از زندانیانی که آزاد شده اند نیز به جبهه 

جنگ برگشته اند؛ از جانب دیگر، طالبان مترکز 

جنگ را به سوی جنوب و جنوب غرب کشور برده 

و سعی دارند که جایی برای رهربان شان در داخل 

کشور پیدا کنند.

عدم مقاطعه طالبان با القاعده

افغانستان  والیت  بیست  از  بیش  در  هم اکنون 

والیا  شامل  آن  بیشرتین  که  دارد  جریان  جنگ 

هلمند، کندهار، ننگرهار و در شال  و شال رشق، 

کندز، تخار و بدخشان شامل می شوند. مشخص تر 

در یک  پیش  روز  ننگرهار، همین سه  در والیت 

حمله هوایی هجده تن از جنگ جویان طالبان به 

شمول همکاران خارجی این گروه کشته شدند. 

این نشان می دهد که رابطه طالبان با گروه های 

تروریستی به ویژه القاعده همچنان پابرجاست. از 

جانب دیگر، مسعود اندرابی وزیر داخله در نشست 

مجلس منایندگان از وضعیت امنیتی توضیحات 

تهاجمی  واحدهای  که  گفت  می کرد،  ارایه 

عملیاتی متشکل از نیروهای اردو، پولیس و امنیت 

و  حضور  از  هرجایی که  در  و  داده  تشکیل  ملی 

این  برسد،  اطالعات  طالبان  تهامی  حمله های 

نیروها اقدام خواهند کرد و در عین حال، طالبان 

بهار  راه اندازی یک جنگ متام عیار در  هم برای 

پیش رو آمادگی گرفته است.

جامعۀ  و  افغانستان  حکومت  دغدغه  مهم ترین 

تروریستی  گروه های  با  طالبان  ارتباط  جهانی، 

خارجی و چگونگی حایت استخبارات کشورهای 

منطقه از این گروه است. این نگرانی ها هم زمان 

باال  دوحه  صلح  مذاکرات  دوم  دور  رشوع  با 

با  را  گرفته. طالبان در حالی دور دوم مذاکرات 

جانب هیات مذاکره کننده دولت آغاز می کند که 

انتقادهای داخلی و خارجی از برقراری رابطه آن ها 

با گروه های تروریستی اوج گرفته است. 

رییس عمومی امنیت ملی در این رابطه رصیحا 

اعالم کرد که طالبان هنوزهم خالف توافق نامه یی 

تروریستی  با گروه های  امریکا امضا کرده،  با  که 

خارجی ارتباط دارد. افزون بر رساج، مشاور امنیت 

تعهد  که  گفت  اظهاراتی  در  نیز  جوبایدن  ملی 

طالبان برای قطع رابطه با القاعده باید در عمل 

ثابت شود، نه فقط در حد حرف.

گفت  با»سی ان ان«  مصاحبه  در  سولیوان  جک 

که  کرده  تعهد  توافق نامه  اساس  بر  طالبان  که 

موضوع  این  اما  می کند  رابطه  قطع  القاعده  با 

او همچنان خاطرنشان کرد  عملی نشده است. 

که بربنیاد توافق نامه طالبان و امریکا، این گروه 

باید خشونت ها را در افغانستان کاهش و با نیت 

نیک وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند و این 

توافق دو طرف است که منجر به دریافت راه حل 

سیاسی می شود.

دور دوم مذاکرات در سایه خشونت ها

تقسیم قدرت و برقراری آتش بس از آجندای اصلی 

همچنین  است.  شده  عنوان  مذاکرات  دوم  دور 

طالبان  سوی  از  آتش بس  تامین  می شود  گفته 

مرشوط به تغییر در ساختارهای حکومت کنونی 

روشن  برای شان  مساله  این  زمانی که  تا  و  است 

نشود، این گروه حارض به تفاهم نخواهد بود.

در این رابطه برخی از کارشناسان می گویند که 

جریان جنگ، مذاکرات و روال عمومی سیاست 

از جانب دو طرف رابطه نزدیکی باهم ندارند، زیرا 

آجنداسازی برای گفتان صلح و اقدامات طرفین 

قدرت  این که  همدیگر  پیشنهادات  پذیرش  روی 

تخنیکی  کامال  بحث  یک  شود،  تقسیم  چگونه 

است و در این بحث ها ارزش های جامعه و مردم 

افغانستان اصال مطرح نیست.

بشیر بیژن پور، استاد دانشگاه می گوید: آن چه که 

دو طرف با آن دور دوم مذاکرات را رشوع می کنند، 

دو هیات را مرصوف خواهد کرد و زیاد احساس 

منی شود که با دوام این مذاکرات، 

کالن  مسیر  در  طالبان  و  دولت 

ملی متحد شوند و جریان سیاسی 

در افغانستان عوض شود.»آن چه 

این  می رسد  نظر  به  حال  به  تا 

واقع  در  مذاکرات  جریان  که 

طالبان  برای  است.  وقت کشی 

زمستان  در  نظامی  اقدامات 

سخت است، در حوزه های جنگی 

تاب  دولت  مسلح  نیروهای  با 

کج دار  آن ها)طالبان(  منی آورند. 

و مریز راه می رود و حکومت پیش 

پای خود سنگ می ماند و از این 

نظر شفاف نیست.«

به گفتۀ وی، در توافق نامه امریکا 

نیروهای  کامل  خروج  طالبان  و 

امریکایی از افغانستان قید نشده 

این  صاحب نظری  هیچ  و  است 

امریکا  نکرده؛  تایید  را  موضوع 

و طالبان رصفا اظهار کردند که جنگ بین شان 

طبیعی  صورت  به  هم  واشنگن  و  شده  متوقف 

نیروهایش را کاهش می دهد.

که  است  معتقد  همچنان  بیژن پور  رحمت الله 

موجودیت نیروهای امریکایی در افغانستان وابسته 

به امنیت جهانی است. بنابراین طالبان تنها گروه 

جنگی نیستند بل ده ها گروه دیگر در گوشه های 

این کشور مرصوف فعالیت های تروریستی هستند 

که امنیت جهانی را با مخاطره مواجه می سازد.

در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 

مایک پمپئو وزیرخارجه امریکا در سخنان اخیر 

خود با اشاره به وضعیت این کشور افزود که طی 

یک سال گذشته هیچ امریکایی از سوی طالبان 

کشته نشده و نیز نیازی هم نیست که پس از این 

داشته  حضور  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

باشد. در پیوند به این موضوع، رحمت الله بیژن پور 

می گوید که در حمالت طالبان، امریکایی ها تلف 

شده و ارقام تلفات نیروهای امریکایی از قبل هم 

امریکا  خارجه  وزیر  بنابراین  است،  داشته  وجود 

نباید دیپلاسی دروغ را رواج دهد.

راه مدنیت: کمیسیون مستقل حقوق برش با   

توجه  خواستار  صلح  مذاکرات  دوم  دور  رشوع 

فوری به لزوم آتش بس، شمولیت حقوق قربانیان و 

رضورت  و  مذاکرات  کار  دستور  در  برش  حقوق 

رشکت قربانیان در روند صلح شده است.

نرش  با  )۱۵جدی(  دوشنبه  روز  کمیسیون  این 

مذاکرات  طرزالعمل  نهایی شدن  از  اعالمیه یی 

مذاکرات  این  که  گفته  و  کرده  استقبال  صلح 

و  جنگ  به  پایان دادن  برای  تاریخی  فرصت 

را  افغانستان  در  پایدار  زمینه صلح  فراهم سازی 

 فراهم کرده است.

به گفته کمیسیون حقوق برش، تشدید و تداوم 

فزاینده  خشونت ها، تلفات ملکی و خسارات مالی 

که همه روزه بر مردم وارد می شود، امید به صلح را 

کاهش داده است.

یک  باید  طرف  دو  که  کرد  ترصیح  نهاد  این 

مسایلی  درباره  بحث  برای  را  مشرتک  کمیته 

مانند آتش بس، سازوکارهای نظارت بر آتش بس 

تحقیق  برای  مشرتک  تیم  تعیین  هم چنان  و 

خشونت بار  قضایای  و  رویدادها  ادامه  مورد  در 

علیه  حمله  به شمول  هدف مند  حمالت  مانند 

تشکیل  برش  حقوق  مدافعان  و  روزنامه نگاران 

دهند.

که  است  گفته  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 

قربانیان  قانونی،  و  اساسی  حق  یک  به عنوان 

جنگ از هر دو جانب مذاکره کننده می خواهند که 

صدای شان را شنیده و به خواسته اصلی آن ها، 

از  اطمینان  و  جنایات  به  پایان دادن  بر  مبنی 

تکرار نشدن آن احرتام بگذارند.

حقوق  گنجاندن  خواستار  هم چنان  نهاد  این 

قربانیان در دستور مذاکرات شده است.

در این اعالمیه آمده است که حقوق برش به  مثابه 

نهاد ملی حقوق برش، می کوشد در هر پروسه ملی 

و  از حقوق برشی همه شهروندان حایت کند 

برای ارتقا و احقاق حقوق آن ها دادخواهی کند. 

بنابراین متایل و آمادگی خود را برای ارایه مشاوره 

کارشناسانه در مورد حقوق برش، در صورت نیاز، به 

هر دو طرف مذاکره ابراز می کند.

قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح در )۱۶جدی( 

دولت  هیات  اعضای  اما  شود،  آغاز  قطر  در 

می گویند به دلیل مساعد نبودن اوضاع جوی قرار 

است امروز کابل را به مقصد دوحه ترک کنند.
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جنگ داخلی و گفتگوی خارجی
آگاهان: گامن منی رود که با دوام مذاکرات تغییری در سیاست و امنیت کشور به وجود آید

حقوق برش: خواستار آتش بس فوری در دور دوم مذاکرات صلح شد

در صورت تدوام خشونت ها، 
خروج رهربان طالبان از 

فهرست سیاه سازمان ملل 
یک اشتباه است«

رییس جمهوری:
صلحی می خواهیم که در آن 

عدالت تامین، مشارکت و 
حقوق مردم حفظ شود

تاکید نیروهای امریکایی 
بر دفاع از نیروهای افغان 

در برابر طالبان

احدی: اولویت وزارت زراعت 
خودکفایی در تولید لبنیات است

»مایک پمپیو اشتباه می کند«
دوید الپان، سخنگوی پیشین پنتاگون، در واکنش به   

اظهارات پمپیو توییت کرد: این را در نظر بگیریم که فقدان 
تلفات باالی نیروهای امریکا، صلح و پیرشفت را نشان منی دهد. 

طالبان به کشتار و زخمی کردن مردم افغانستان به شدت ادامه 
می دهند.

هشدار طالبان به نیروهای امریکایی:
ما به رشایط توافق نامه با امریکایی ها پابند هستیم، اما   

این نیروهای امریکایی هستند که مبباران را بر مناطق 
غیرنظامی ادامه می دهند، بنابراین اگر این مبباردها 

متوقف نشود، طالبان واکنش شدیدی را باالی نیروهای 
این کشور انجام خواهند داد.



»پرورشگاه«؛ نوجوان افغان در خیاالت بالیوودی
فلمی که شهربانو سادات را در صف بهرتین های جهان قرار داد

سال پیش رو : متاشای مناقشه افغانستان در 2021

گـزارشگرمعصومه امیری

منبع: فارن پالیسی/ رابرت مالیمرتجم :سیدجامل اخگر

پرورشگاه، شهربانو سادات را در   

از  کارگردانان 2020  بهرتین  صدر 

نظر گاردین قرار داد. دومین فلم بلند 

را  جهانی  توجه  شهربانو،  داستانی 

جلب کرد و یکی از پیامدهای رسیع 

در  امروز  که  بود  این  انتخاب  این 

همین زمان که من در حال نگارش 

این گزارش هستم، خرب پذیرفته شدن 

»کابل جان«  به نام  او  دیگر  پروژۀ 

منترش شد. این فلم توانست، یکی از 

و  معروف ترین  مارت،  سینه  بخش  در  برگزیده  هفده 

بزرگ ترین بازار تولید مشرتک جهان باشد. 

هنوز کسی از کابل جان، خرب زیادی ندارد، اما در این 

گزارش به نظراتی می پردازم که پرورشگاه را تا این حد 

شایستۀ تحسین قرار داد تا در کنار فلم های کسانی 

چون استیف مک کوین و روی اندرسون باشد.

حسین دانش از نویسندگان در حوزۀ فلم در ابتدای 

انتحار،  جنگ،  رویدادهای  از  اگر  بود:  نوشته  متنی 

مرثیه خوانی ها و یا روایت های کالن خسته شده اید، فلم 

»پرورشگاه« را ببینید.

در واقع این هان چیزی است که آرمان شهربانو به نظر 

می رسد، یافن تکه های زندگی در میان مصیبت و نه 

شبیه  که  چیزی  مردگان،  تکه های  با  مصیبت  روایت 

مرداب بسیاری از هرنمندان ما را درگیر خود کرده که 

البته اگر هرنمندانه باشد، منی شود بر آن خرده 

اغلب،  که  دریغ  اما  گرفت،  انتقاد(  یا  )عیب 

هرنمندانه هم نیست.

کشمکش های  بسرت  در  پرورشگاه  اینکه  با 

خود  اما  می گذرد،   60 دهۀ  اوایل  سیاسی 

منی کند  دوران  آن  به  محدود  و  سیاسی  را 

اثر  یک  که  کاری  می سازد،  استعاره  یک  و 

دهد.  انجام  بودن  زمان  فرا  برای  باید  هرنی 

هم  افغانستان  که  وطن  نام  با  پرورشگاهی 

می تواند باشد. جایی که او دوستی و دشمنی 

می آموزد و در نهایت پایان آن به شکلی که به 

می شود.  آرمانی  نیست،  تبلیغاتی  هیچ وجه 

این که پرورشگاه از دست مجاهدان و به دست 

یتیانی که در عین حال فرزندان آنند، نجات 

پیدا کند، هر چند فانتزی و رویاگونه اما مگر 

واقعیتی جز آرزوی نجات برای ما وجود دارد. 

نگاه برون مرزی به این فلم  

گاردین،  در  سینا  منتقد  برادشاو،  پیرت 

خودش کسی است که پرورشگاه را در لست 

بهرتین های 2020 قرار داده در یادداشتی با 

عنوان یک داستان خارق العاده از دردرسهای 

جهان در سال آینده مناقشات سال 2020 را به ارث   

اقتصادی،  بحران  کرونا،  همه  گیری  برد:  خواهد 

تهدید جدید  ترمپ،  دونالد  فتنه انگیز  ریاست جمهوری 

ناشی از جنگ ها و تغییرات اقلیمی.

علیرغم پیرشفت های اندک اما مهم در گفتگو های صلح، 

برای   2021 سال  در  است  ممکن  واقعات  از  بسیاری 

افغانستان اتفاق بیفتد.

پس از تقریباً دو دهه جنگ، دولت ایاالت متحده در ماه 

فربوری با شورشیان طالب توافق نامه یی امضا کرد که به 

اساس آن واشنگن متعهد شد در ازای تعهدات طالبان 

عملیات  برای  کشور  این  خاک  استفاده  منع  بر  مبنی 

تروریستی و گفتگو با دولت افغانستان، نیروهای خود را 

از این کشور بیرون کند.

آغاز  تا  برد  زمان  خیلی  افغانستان  صلح  گفتگو های 

شود. دولت، روند تبادله 5000زندانی طالبان در بدل 

1000رسباز را که ایاالت متحده به طالبان وعده داده 

بود و کابل آن را یک طرفه می دانست، مدت شش ماه 

به درازا کشاند.

طالبان در ابتدا بم گذاری ها و حمالت انتحاری بر شهر ها 

را کاهش داده بودند، ولی با تشدید حمالت و ترور ها به 

این تاخیر ها در روند تبادله زندانیان پاسخ دادند.

بالخره مذاکرات در اواسط ماه سپتمرب در دوحه آغاز شد، 

اما توافق روی کار شیوۀ مذاکرات تا ماه دسمرب زمان برد.

هیچ یک از طرف ها برای سازش متایلی نشان منی دهند. 

خونریزی، افزایش یافته است. به نظر می رسد طالبان 

گذاشته اند  کنار  را  اول  روز های  حمالت  محدودیت 

یک نوجوان افغان می گوید، اگر شهربانو روایت زندگی 

قدرت )قهرمان فلم که در گرگ و بره هم حضور داشت( 

را ادامه دهد، بعید نیست بتواند تروفو را با آمیختگی 

شاعرانه یی از کیارستمی تکرار کند.

را در  یادداشتی  آیده، دیگر منتقد گاردین هم  وندی 

ماه می در همین سایت منترش کرده است. او در این 

یادداشت که درام افغانی با جادوی بالیوود نام دارد، 

در  را  کودکانه   ساده دلی  فلم  که  وجودی  با  می گوید 

رویاپردازی بالیوودی قهرمان این فلم نشان می دهد اما 

مواجهۀ همین کودکان با مسایلی که منی توانند درک 

کنند را هم با نشان دادن گیجی آنان به خوبی تصویر 

می کند. سقوط حکومت داکرت نجیب و این که آنان باید 

متام مدارکی را بسوزانند که پرورشگاه را به نجیب الله 

مرتبط می کند، با بی خربی معصومانه یی از این که آنان 

به زودی در سیاه ترین روزهای افغانستان خواهند بود، 

حمالت  افزایش  شاهد  اخیر  ماه های  دلیل  همین  به 

انتحاری و حمالت گسرتده تری در شهرها بوده ایم.

یک چالش بزرگ در نحوه نگاه طرفین گفتگو ها نهفته 

ارشد حکومتی  مقامات  اما  است،  متعهد  کابل   . است 

عمالً به طالبان اعتاد ندارند و یا احتاالً مذاکرات را 

باعث نابودی دولت می دانند.

کابل تالش دارد تا مذاکرات را بدون دور زدن واشنگن 

به کندی انجام دهد. در مقابل رهربان طالبان به این 

باور هستند که در این جنگ برنده هستند و عقب نشینی 

ایاالت متحده و روند مذاکرات صلح را منعکس کننده این 

واقعیت می دانند.

بسیاری از جنگجویان در صفوف طالبان انتظار دارند از 

مذاکرات بیش از آنچه که برای آن جنگیده اند، به دست 

بیاورند.

اوایل ماه می2021 آخرین مهلتی است که در توافق ماه 

ناتو  و  ایاالت متحده  برای خروج کامل نظامی  فربوری 

تعیین شده است. اگرچه واشنگن استدالل می کند که 

امر به طور ضمنی منوط به پیرشفت در مذاکرات  این 

صلح افغانستان است، اما طالبان به احتال زیاد نسبت 

به تاخیرها با عصبانیت واکنش نشان می دهند. از ماه 

فربوری تا حال، ترمپ هزاران نیروی آمریکایی را بیرون 

کشیده است.

در   8600 به  آمریکایی  نیروهای  کاهش  ابتدا  در 

توافق نامه اجباری دوجانبه قرار گرفت، اما ترمپ قبل از 

انتقال قدرت نیرو ها را به 4500 كاهش داده و قول داده 

است كه آن به 2500 برسد. اعالم عقب نشینی بی قید و 

نشان داده می شود. 

اِما زیموند، یک ریویونویس در 

تصویر  سینایی،  سایت  یک 

بسرت  در  را  افغانستان  وحشت 

و  زرق  که  خیال پردازی هایی 

یک  دارد،  را  فلم هندی  برق 

فراری  می کند.  توصیف  فرار 

که شاید توجیهی هم از عالقۀ 

این  به  ما  مردم  طوالنی مدت 

فلم ها باشد.

نیکوالس بل، کارشناس سینا، 

می گوید: این حرکت سادات از 

فلم شبه مستند گرگ و بره به سوی یک پرترۀ روش مند 

از کابل 1989 نوید فصل های باشکوهی از آیندۀ این 

فلم ساز را می دهد.

خرده  آن  به  منتقدان  از  تعدادی  که  مواردی  از  یکی 

گرفته اند این بود که شهربانو در این فلم تالش داشته تا 

نشان دهد، زندگی تحت حاکمیت شوروی برای پرسان 

منتقدان  این  بوده،  مفید  قدرت  چون  بی رسپرستی 

معتقدند که باید به جنبه های ویرانگر اشغال شوروی نیز 

پرداخته می شد. 

شهربانو و کارگردانی   

 کارگردان پرورشگاه در مصاحبه یی که به تازگی از او 

منترش شده، موضاعت جالبی را مطرح کرده که نشان 

از بلوغ او بعد از تجارب جدیدش دارد، کالی که در 

صحبت های پیشین او تا به این حد نبود. 

شهربانو سادات امید به کمک و حایت دولت 

را به کلی منتفی دانسته و این را که سیناگران 

از آن شکایت دارند را سلب مسوولیت می داند. 

او می گوید: »برداشت من از رشایط کنونی این 

امید کمک دولت،  از  باید  فلمسازان  است که 

دست بشویند. ما سیناگران باید تنهایی خود را 

بپذیریم و در جست وجوی راه های دیگر باشیم.«

اما نکتۀ جالب تری که او بر آن تاکید داشته و 

اندیپنت به تیرت این گفتگو تبدیلش کرده، منبع 

عظیم درآمدی است که افغانستان می تواند از 

داستان های خود داشته باشد. 

»متاسفانه سیناگران افغانستان با سینا دچار 

است  چیزی  آن  هر  سینا  شده اند.  سوتفاهم 

قرار  روزی  اگر  ما.  امروز  زندگی  واقعیت  به جز 

کسب  درآمد  راه،  یک  از  فقط  افغانستان  شود 

است. کالم  افغانستان  قصه های  راه،  آن  کند، 

من را باور کنید! افغانستان به فلم سازانی نیاز 

توانایی مشاهده کردن داشته باشند.  دارد که 

توانایی تجزیه  وتحلیل جامعه خود را داشته باشند 

و بتوانند همین قصه های پیش پاافتاده روزمره را 

که در اطراف شان اتفاق می افتد، ثبت کنند.«

رشط آمریکا، اعتاد به نفس طالبان و نارضایتی دولت را 

تقویت کرده است.

رسنوشت افغانستان به متایل طالبان و دولت افغانستان 

به مصالحه بستگی دارد؛ اما بیشرت به اسرتاتیژی بایدن 

بخواهد   ممکن  وی  دولت  زیرا  داشت.  خواهد  بستگی 

عقب نشینی را مرشوط به پیرشفت مذاکرات کند. 

ماه  از  پس  افغانستان  در  آمریکا  ارتش  حضور  حفظ 

می2021 بدون رسکوب طالبان اقدام کوچکی نخواهد 

نیروی  هزار  چندین  نگهداشن  به  بایدن  متایل   . بود 

ضد تروریسم در افغانستان بر پیچیدگی مسایل خواهد 

افزود. 

و  عقب نشینی  گزینه  دو  میان  شود  مجبور  وی  شاید 

نه  و  نه طالبان  بگیرد.  بالقوه  صلح تصمیم  موفق  روند 

کشورهای منطقه که حایت آنها برای موفقیت در هر 

توافق نامه حیاتی است، حضور نامحدود نظامی ایاالت 

متحده را منی پذیرند.

را  افغانستان  دولت  می تواند  آمریكا  عجوالنه  خروج 

بالقوه به جنگ داخلی بزرگ و  بی ثبات كرده و به طور 

طوالنی مدت  حضور  برعکس،  دهد.  سوق  طرفه  چند 

می تواند طالبان را از گفتگوها دور منوده و باعث تشدید 

حمالت شود . در هردو صورت این بدین معنی است که 

سال 2021 سالی است که افغانستان نتیجه بهرتی را 

در پروسه صلح به دست نخواهد آورد.

گروه  عامل  مدیر  و  رییس  مالی  رابرت  پی نوشت: 

ویژه  دستیار  به عنوان  وی  است.  بحران  بین املللی 

خاورمیانه رییس جمهور باراک اوباما خدمت کرده است.

وزیر داخله: طالبان آمادگی »جنگ متام عیار« را برای سال آینده  گرفته اند
وزیر امور داخله در نشست استجوابیۀ مجلس منایند گان گفت: طالبان برای جنگ   

متام عیار در سال آینده آماده  شده اند. اندرابی از ایجاد یک بخش ویژه عملیاتی متشکل 
از نیروهای امنیت ملی، پولیس ویژه و کامندوهای ارتش خرب داد. به گفته او، در حالی که 

نیروهای امنیتی متام انعطاف و محدودیت هایی را که برای رسیدن به صلح وضع شده 
است، رعایت کرده اند، اما برای دفاع نیز آماده گی دارند

کرونا در افغانستان؛ مبتالیان بیش تر از ۵۲هزار نفر شدند
بر اساس آمار وزارت صحت عامه، در شبانه روز گذشته هفت نفر بر اثر بیامری کووید۱۹   

جان باخته و نتیجه آزمایش ۱۰۲نفر دیگر هم مثبت اعالم شده  است.
این وزارت دوشنبه، ) ۱۵جدی( اعالم کرد که از آزمایش یک هزار و ۵۷۵مورد مشکوک ویروس 

کرونا، نتیجه ۱۰۲مورد آن مثبت بوده است. بر اساس آمار رسمی با شناسایی ۱۰۲بیامر جدید، 
تعداد کل بیامران کووید۱۹ در کشور به ۵۳هزار و ۱۱تن افزایش یافته است.

یادداشـت

 امید کریمی

در روزهای اخیر یک وزیر و دو سناتور به اتهام دست داشن در فساد از وظایف شان 

برکنار شدند. عزل مقام های سیاسی در افغانستان با دشواری  زیادی مواجه است. 

در شعار همه داد از مبارزه با فساد می زنند، ولی در موقع عمل یا به شعار خود صادق 

نیستند و یا با حایت حلقات قدرمتند سیاسی از مفسدان مواجه می شوند.

احمدجواد عثانی؛ وزیر معزول صحت به این دلیل که برادرش در حوزه این وزارت 

به فساد متهم شد، از وظیفه اش برکنار گردید؛ اما این برکناری وی واکنش های تندی 

در پی داشت.

عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ و یکی از رهربان بانفوذ سیاسی در برابر این اقدام 

ریاست جمهوری واکنش جدی نشان داد. در موضع ریاست جمهوری در این مورد 

اما تاکنون انعطافی دیده منی شود.

در همین حال دو سناتور انتصابی پس از آن توسط ریاست جمهوری سلب عضویت 

شدند که در والیت بلخ به اتهام فساد بازداشت شده بودند. 

جمشید رسولی؛ سخنگوی لوی سارنوالی با ارسال کلیپ ویدیویی به رسانه ها از 

رهایی این سناتوران با دخالت مجلس سنا خرب داده است. رسولی گفته که موضوع 

اتهام و بازداشت سناتوران به مجلس سنای کشور به خاطر تصویب ارجاع داده شده 

بود، اما مجلس سنا نه تنها توقیف سناتوران متهم را تصویب نکرد، بل خواهان رهایی 

این سناتوران شد و اکنون سناتوران بازداشت شده در بدل ضانت رها شده اند.

در ماده یک صدودوم قانون اساسی آمده: »هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم 

شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطالع می دهد و 

متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.«

در قانون ترصیح شده که »درمورد جرم مشهود، مامور مسوول می تواند متهم را بدون 

اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار مناید.«

وحیدالله شهرانی؛ وزیر پیشین معادن و پرتولیم نیز به یک سال حبس و پرداخت 

یک ونیم میلیون دالر از سوی دادگاه عالی کشور محکوم شد. علت محکومیت وی 

سواستفاده از صالحیت وظیفه  یی در قرارداد یک کارخانه سمنت خوانده شده است.

در عین زمان خربها حاکی از این است که روزهای اخیر هفت تن از کارمندان ریاست 

امور زنان والیت ارزگان نیز به اتهام فساد و اختالس بازداشت شده اند.

در 13سال زعامت حامد کرزی که بیش از 150میلیارد دالر بدون حساب به کشور 

توسط کشورهای کمک کننده رسازیر شد، فساد بی حساب به یک فرهنگ اداری و 

سیاسی مبدل شده بود.

در آغاز کار حکومت وحدت ملی و نشان دادن جدیت از سوی رهربی حکومت در 

برابر فساد، امیدواری زیادی برای مبارزه با فساد ایجاد شده بود، اما این امیدواری ها 

دیری نپایید.

شاید عمده ترین دلیل ناامیدی مردم این باشد که حکومت منی تواند مفسدان بزرگ 

را به محکمه بکشاند و مبارزه با فسادپیشگان کوچک تاثیر چندانی بر کاهش فساد 

اداری ندارد.

واقعیت امر نیز همین است که حلقات و رهربان سیاسی با ولع متام از مفسدان 

وابسته به خودشان حایت می کنند و جلو تطبیق قانون را می گیرند.

درست است که احمدجواد عثانی شخصا به فساد متهم نیست، ولی واقعیت این 

است که برادر وی در داخل وزارت که او رهربی اش را به عهده دارد دست به فساد 

می زده است. قطعا آقای وزیر یا به طور کامل در جریان این فساد بوده و یا دست کم 

در کلیات با برادر و تیم برادرش هم آهنگ بوده است.

به همین ترتیب با فشار مجلس سنا یا »خانه قانون«، متهان فساد که خود برای 

مبارزه با فساد به والیت بلخ رفته بودند، رها شدند. اینجاست که آدم به این واقعیت 

تلخ پی می برد که فساد در افغانستان به فرهنگ سیاسی مبدل شده است.

چیره شدن بر این فرهنگ هرچند در رشایط سخت امروزی کشور کار دشواری به نظر 

می رسد، ولی چندان ناممکن نیست؛ چون مردم بدون هیچ مالحظه  یی از هرگونه 

اقدام در برابر فساد حایت می کنند. عزل دو سناتور و یک وزیر بیش از هر خرب دیگر 

در شبکه های اجتاعی دست به دست شد. معنای این حرف این است که مردم از 

چنین اقدام ها به صورت گسرتده حایت می کنند.

هرچند حکومت در برخورد با پدیده فساد و فسادپیشگان در کشور مالحظاتی دارد، 

ولی در رشایطی که افغانستان دچار چالش های جدی داخلی و خارجی است، 

هرگونه اقدام در برابر فساد قابل تحسین است.

عمده ترین انتقاد در برابر حکومت این است که حکومت توان مقابله با دانه درشت های 

فسادپیشه را ندارد، شاید این انتفاد تا حدی درست باشد، ولی اقدام اخیر شخص 

رییس جمهور در برابر یک وزیر و دو سناتور می توان گفت که شجاعانه است.

رییس جمهور غنی در مدت حدود 7سال از رهربی سیاسی اش، با همه چالش های 

داخلی و خارجی که درگیر بوده، عملکرد نسبتا خوب و قابل قبولی در همه موارد 

نسبت به آقای کرزی داشته است. 

غنی که رهربی دولت را به عهده گرفت، خزانه دولت خالی بود، کمک های جامعه 

بین املللی متام شده بود و جدی تر اینکه دیگر جوامع بین املللی اراده و اعتادی 

برای ادامه کمک های شان نداشتند.

ارشف غنی در کنفرانس بروکسل در سال1395 توانست بیش از 15میلیارد دالر 

برای افغانستان به دست بیاورد در حالی که در آن زمان جامعه جهانی از ختم 

انتقال مسوولیت های  کمک های تعهدشده به افغانستان خرب می دادند. بحث 

امنیتی به خوبی سپری شد، در حالی که همه انتظار سقوط دولت را داشتند.

در سال جاری خورشیدی نیز با اینکه حکومت افغانستان زیر فشار مشکالت فراوان 

داخلی و خارجی و اتهام های فساد به کنفرانس جینوا اشرتاک کرد و کسی توقع 

نداشت افغانستان برای بار سوم بتواند توجه جهان را جلب کند، حکومت توانست 

حدود 13میلیارد دالر کمک های جامعه جهانی را تا سال 2024 کسب کند.

جوان سازی ادارات آن هم به شکل غیروابسته به احزاب و رهربان سیاسی، افزایش 

امنیتی،  ارگان های  در رهربی  به خصوص  و  بدنه دولت  در  زنان  معنادار  حضور 

کوتاه ساخن دستان مافیای قدرت از منابع مالی و قدرت در بخش های مختلف 

دولت، آوردن اصالحات اساسی در حکومت داری و برخورد جدی و بدون مالحظه با 

فسادپیشگان وابسته به سیاسیون از مواردی اند که آقای غنی با یک تیم کوچک و 

بدون وابستگی به رهربان سیاسی انجام داده است. 

حاال مراد از این بحث این است که مبارزه با فساد اگر به همین شیوه ادامه یابد، 

امیدی برای بهبود وضعیت کشور دوباره زنده خواهد شد، ولی اگر با وارد کردن 

فشارها از سوی سیاسیون بر رهربی نظام، ادامه چنین برخورد فروکش کند، آنگاه 

نه تنها اقدام های انجام شده مثبت واقع نخواهد شد که وضعیت بدتر و وخیم تر نیز 

خواهد شد.

اگر اقدام های جدی علیه دستان ناپاک فسادپیشگان وابسته به رهربان و سیاسیون 

انجام شود و ادامه یابد، مطمینا در بخش های پایین اداره فساد خود به خود کاهش 

خواهد یافت و در نهایت فرهنگ نهادینه شدۀ فساد در کشور از بین خواهد رفت.

فرهنگ سیاسی فساد؛
اقدامات جدی می خواهد
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شعر زنان را چه گونه باید خواند؟ ) و داستان زنان را؟( آیا باید   

توجه کرد به اینکه آنچه می خوانیم حاصل عرق ریزی های روح یک زن 

است؟ آیا فقط باید شعر را بخوانیم، یا زن را هم باید بخوانیم؟ اگر 

بخواهیم در کنار شعر، زن را هم بخوانیم، در واقع چه خوانده ایم: 

شعر زنانه، زن شاعرانه، یا چه؟ زنی که از البه الی شعر زنان خوانده 

می شود، چگونه زنی است و چه نسبتی با زن حارض در واقعیت دارد؟ 

این قبیل پرسش ها، برخی از رسخط های مربوط به نقد ادبیات زنان 

و  منتقدان  توسط  این،  از  پیش  چه  اگر  که  می کنند،  تعیین  را 

نیز  و  زبان،  جامعه شناسان  و  زبان شناسان  ادبی،  نظریه پردازان 

نظریه پردازان حوزۀ فمنیسم، پاسخ هایی نیز برای شان فراهم شده 

است، اما هنوز پرسش هایی جان دار و جان سخت اند، که الزم است 

به هم آوردی شان رفت. 

از دیگر سو، اگر بخواهیم زن را از البه الی شعر زنان بخوانیم، کدام 

بسرتها و زمینه ها در شعر را باید بخوانیم، و در کجای شعر باید به 

دنبال طرحی و رشحی از زن بگردیم؟ قطعا منظرهای زیادی در شعر 

زنان )و کال ادبیات زنان( وجود دارند که می توان از آن ها به متاشای 

زن نشست، خواندش، تجربه اش کرد و درباره اش دانست. منتها سه 

منظر اصلی و دِم دست، می توانند این ها باشند: 

اول؛ آنچه که زِن شاعر و نویسنده، خود مستقیا درباره زن می گوید؛ 

نقش هایی که زن را در آن نقش ها می بیند و نقش هایی که زن را در 

آن نقش ها می خواهد؛ تصویری که از او در نسبت با خودش و در 

نسبت با جنِس دیگر ترسیم می کند؛ و نهایتا نظرات و برداشت هایش 

درباره دنیا و آدم های اطرافش، در کنار دغدغه ها، آرزوها، انتظارات 

و خواسته هایش.

نوشته اش سخن  و  در شعر  زن،  نویسندۀ  و  که شاعر  نوعی  دوم؛ 

می گوید؛ ساختار و فرم نوشته اش؛ نوع موسیقی، نوع زبان، نوع 

بیان، و نوع نگارش؛ نوعی که میان عنارص کالم پیوند برقرار می کند؛ 

نوعی که از فنون ادبی و صورخیال، از تشبیه و استعاره و ایجاز و 

ایهام و تلمیح و جناس استفاده می کند؛ و باالخره نوعی که تصویر 

می سازد، تصویرگری می کند، روایت می کند و روایت می آفریند.

سوم؛ مضمون و محتوایی که زِن شاعر و نویسنده، درباره اش سخن 

می گوید؛ موضوع آثارش و موضوعاتی که برایش اهمیت بیشرتی 

دارد؛ حوادث و اتفاقاتی که توجه اش را عمیق تر جلب می کند؛ و 

واژگان و تعابیری که در نوشته هایش فراوانِی بیشرتی دارد.

اگر »رسمه در فنجان«، نخستین مجموعه شعر »مریم احمدی«، شاعر 

جوان مهاجر در ایران و حاال ساکن سویدن را از این منظر بخوانیم، 

چه تصویری از زن به ما می دهد و چه بسرتی را برای شناخت زن 

برای ما مهیا می سازد؟ 

گیسوانم را نگاه می كند

و زیر لب می غرّد

عبور می كنم.

عبور می كنم

مثل همیشه

از نگاه تلخ آدم هایی كه در ذهنشان

عشق ممنوع است

رژ لب ممنوع است

قدم زدن

و حتی شعر خواندن

برای من كه از جنس دیگری هستم شاید.

»مگر تو از جنس منی 

رورسی ات را پیش تر بكش

زن باید سنگین باشد.« )صفحه ۲۸(

می توانست جور دیگری باشد دنیا

مثالً من دست های تو را گرفته باشم

و تو چشم های مرا

رسمه كشیده به خاطر بسپاری

می توانستیم زندگی را

در پیراهن های رنگ رنگ كودكان مان پیدا كنیم

تو هر روز وقتی خورشید، پاورچین رس به خانه می كشد

بیرون بزنی

و بی گاه وقتی خسته از كار به خانه می آیی

یك پیاله چای سبز، لبخند را به لب هایت بنشاند باز. )صفحه ۱۰۷(

روبه روی آینه

لباس عروسم را

با لبخند مضحكی امتحان می كنم

و تصویر دلقك بی چاره

به گریه می اندازدم. )صفحه ۱۱۶(

زن در بیشرت شعرهای مریم احمدی، چهره یی است رسشار از عشق 

به جنس دیگر، که معموال هم وزِن عشقی که داده، عشق دریافت 

نکرده است، و نهایتا هم آن عشق یک سویه چندان دیر نپاییده است، 

و زن با خاطره ها و حرست هایش تنها مانده است. مضمون دسِت 

کم چهل شعر از حدود شصت شعر کوتاه و بلند مجموعۀ رسمه در 

فنجان »عشق« است، با این حال حدود ۳۰ قطعۀ آن، روایت های 

گاه متفاوت و گاه تکراری از »عشق و جدایی« و »عشق و تنهایی« 

اند، تو گویی برای آن زنی که در شعرهای مریم احمدی می خوانیم، 

عشق همیشه برابر بوده است با جدایی و تنهایی؛ یک معادلۀ نابرابِر 

متناقض منا.

شعر سپید که از موسیقی بیرونی بی بهره است، نیاز دارد تا به جایش 

از زبان آهنگین و موسیقی درونی فراوان بهره بربد، تا متایز خود با 

نرث ادبی را، فراتر از پلکانی نوشن، برجسته سازد. اتفاق های زبانی 

چون ترکیب سازی، جناس، قافیۀ درونی، جابه جایی اجزای جمله و 

نظایر آن، و نیز موسیقی های کناری و درونی و معنوی، در شعر مریم 

احمدی بسیار کم دیده می شود، و همین باعث شده است شعرها 

از شیرین بیانِی الزمۀ یک شعر کمرت برخوردار باشند، کمرت در ذهن 

ماندگار شوند، و کمرت با زمزمه ها همراهی کنند.

از بهرتین و  اینکه لطف کار کامل نخواهد شد اگر یکی  و نهایتا 

زیباترین شعرهای »رسمه در فنجان« را، که برای وطن رسوده شده و 

آخرین شعر کتاب هم است، با هم نخوانیم: 

رسزمین من

اقیانوسی ندارد

دریایی نه

اما رسچشمه متام رودهای جهان

چشم های زنان رسزمین من است. )صفحه ۱۲۳(

» می بینی، زمان همه چیز را حل می كند«

تو می گفتی

با لبخندی كوچك گوشۀ لبانت

و نگاهی بی تشویش، خالی، رسد.

بی اعتنا گذشتی

و من، یخ زده ماندم

ماندم

تا شب، قدم های ناتوانم را به خانه برد. )صفحه ۲۰(

سخت است بنشینم و شاملو بخوانم

و تو نباشی تا همراهی ام كنی:

»برای زیسن، دو قلب الزم است« )صفحه۳۰(

حرف كه می زد

كبوتران از دهانش كام می گرفتند

و من، ناكام

به هوای شیرین اطرافم چنگ می زدم )صفحه ۵۱(

بعد از عشق، »جنگ« مضمون دیگری  است که بیشرتین بسامد را 

در شعرهای مریم احمدی دارد. زِن »رسمه در فنجان« به متامی ضد 

جنگ است، حتی در پرداخت به خود جنگ؛ سعی می کند بی آنکه 

زیاد به فضای واژگانی جنگ نزدیک شود، وحشت و زندگی سوزی 

و عشق سوزی جنگ را نشان دهد؛ برای کشتگاِن انتحاری مرثیه 

می خواند، تولدش در »عسکرگریزی پدر« را روایت می کند )صفحه 

۳۷(، به »خدای همیشه مهربان توی کتاب ها« نهیب می زند که 

بیدار شود و کودکان بی کتاب را از الی جنازه ها بیرون بکشد )صفحه 

و فشنگ ها  از دنیای ماشه ها  از محبوبش می خواهد که  و   ،)۹۳

بیرون بیاید و او را در آغوش بکشد.

بیرون بیا

از دنیای ماشه ها و فشنگ ها

بیا

دستم را بگیر

در آغوشم بكش

معشوق من باش

بگذار فراموش كنیم

دنیای سیاه فراموش كار را )صفحه ۱۵(

او همچنین سعی می کند با روایت فقر و بی وطنی و آوارگی، روی 

دیگر سکۀ جنگ   را باز مناید، بی آنکه از جنگ حرفی به میان آورده 

باشد: 

بیدار می شوم

تعطیالت است

باید آماده شوم؛

كیش ...

ِقشم ...

شال ...

شال خوب است

چمدانم را می بندم

می روم به شالی ترین كنجِ خانه ی كوچك مان

راستی، منی دانم چرا

تن كه به آب می زنم

تنها چشم هایم خیس می شوند. )صفحه ۴۱(

من كه كابل را ندیدم

مزار را

و بند امیر را

و هیچ َشالی نپیچیده الی گیسوانم

نپوشیده ام پیراهنی با گل هایی رنگارنگ

می دانی؛ خورشیدی نبوده تا در آینه های پیراهنم هزار تكه شود

می بینی چه تهی دستم؛

می بینی شاعر؟ )صفحه ۴۶(

فرم  یا هان  می گوید،  فنجان« سخن  در  که شاعِر »رسمه  نوعی 

تصویرسازی  عاطفه،   عنرص  سه  بر  شعر،  بیان  و  زبان  ساختاِر  و 

فنجان«  در  »رسمه  در  که  زنی  است.  شده  استوار  روایت گری  و 

می خوانیم، زنی است رسشار از حرست ها، دلتنگی ها، دل نگرانی ها، 

آوار  او  بر  ناامیدی هایی که هر لحظه و هر روز  خشم ها، غم ها، و 

می شوند، در او کمرت با عاطفۀ مثبت، با امید، شادمانی، شادکامی، 

خوشبختی و مهربانی روبه روییم، هرچه هست عاطفۀ منفی است. 

اگرچه همین عواطف هم، در بیشرت شعرها به زیبایی تصویر شده اند، 

و با حالوت و با تعابیری ناب روایت شده اند. 

هیچ كس نگران تو نیست

و تو، غریبه یی با نگاه بارانی به چشم این شهر

فكر می كنی خانه تنها حریم امنی است

كه اجاره اش عقب افتاده )صفحه ۷۱(

می گویی بنویس

چه گونه می شود

فریادهای دخرتكی الل را نوشت؟ )صفحه ۱۹(

هم روزگارش،  و  هم نسل  شاعراِن  بیشرت  مثل  هم  احمدی  مریم 

دستی توانا در تعبیرسازی و تصویرسازی دارد، و شعرهایش آکنده 

از روایت های شاعرانه، از بود و باش روزمرۀ زن مهاجر افغانستانی 

است. با این حال زنی که در روایت های مریم احمدی می خوانیم 

برخالف دیگر زنانی که در بیشرتِ شعرها و داستان ها حضور دارند، در 

آشپزخانه نیست و رسش به فرزندداری گرم نیست، بلکه رسگرم آینه و 

رسمه و قرار و کافه و ساندویچ کالباس است، و معموال در درون خانه 

بیشرت در اتاق تنهایی اش، و در بیرون خانه بیشرت در بلوار کشاورز و 

خیابان ولی عرص و برج میالد دیده می شود.

محبوبم، صبح شده

باید بیدار شوی

بروی برای خواب آرام صاحب خانه كار كنی

دست هایت باید تاول بزند

گاهی هم باید مبیری از خستگی

تا بتوانیم یك جمعه ی موعود

برای دیدن باغچه یی عمومی

با دو ساندویچ كالباس به خیابان بزنیم. )صفحه ۷۹(

زِن »مریم احمدی«، عشق بازی ها و هوس خوانی هایش هم، به آن 

می بینیم  هم نسالنش  از  دیگر  برخی  در  که  بی پروایی  و  فراوانی 

اروتیک نیست، و نهایتا از حد بوسه و باریکۀ گردن فراتر منی رود. 

شاید، هم از آن رو که هنوز در مرحلۀ کافه گردی و خیابان گردی است 

و هم مهمرت آنکه، بود و باشش در سمتی از جهان بوده که سانسور و 

کتان بر آن حکم می راند. 

تو را

كجای این واژه ها پنهان كنم

كه آفتاب هیز

دست به موهایت نكشد؟ )صفحه ۸(

در من، متام راه ها به بن بست رسیده اند

جز باریكۀ انگشتانی

كه دلتای سینه ات را دوست داشتند

و  زمختی دست هایت

كه نوازش های عاشقانه را می آموختند )صفحه ۷۴(

و  تصویرسازی  و  عاطفه  و  تشبیه  در  اگرچه  احمدی  مریم 

و  زبان  وادی  در  اما  است،  شده  ظاهر  پر  دست  مضمون پروری، 

در  تهیدستی  این  که  است، هان طور  مانده  تهیدست  موسیقی 

کار دیگر شاعراِن هم نسل و هم روزگارش هم دیده می شود. متام 

شعرهای »رسمه در فنجان« سپید  رسوده شده اند.

یادداشـت
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رابطۀ کتاب و پول
کتاب  خواندن پیرشفت اقتصادی منی آورد 

دهمین سال گرد افتتاح برج خلیفه
دوشنبه)15 جدی( دهمین سال گرد افتتاح برج خلیفه یا برج»دبی« آسامن خراشی در شهر دبی امارات متحده عربی است.  این برج با 163 طبقه قابل استفاده و 828 مرت 
بلندی، هم اکنون بلندترین آسامن خراش در سطح جهان شمرده می شود که به دست انسان ساخته شد. بازسازی برج خلیفه در سال 2004 میالدی رشوع و در چهارم جنوری 
سال 2010 ختم گردید. برج خلیفه در ابتدا به نام برج دبی شناخته می شد اما در روز افتتاحیه توسط شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نام آن به افتخار حاکم امارات به »برج 
خلیفه« تغییر کرد. برج خلیفه دارای بیش از هزار واحد آپارمتان، ۴۹ طبقه اداری، ۴ حوض آب بازی و یک کتاب خانه مخصوص ساکنان است. همچنان هوتل آرمانی با ۱۶۰ 

اتاق به طراحی جورجیو آرمانی در طبقات اولیٔه برج واقع است. طراحی این برج اثر رشکت امریکایی »اسکیدمور اوینگز« »مریل SOM« و »ادرین اسمیت« با الهام از 

معامری اسالمی، طبیعت صحرا و گل هایمنوکالیس است.
کتاب  کم  ما  ملت  که  شنیده ایم  بسیار   

با کتاب خواندن  تا وقتی جامعه  و  می خوانند 

رشد فکری نکند، توسعه منی یابد. رصف نظر از 

این که ما در مقایسه با بقیه مردم دنیا کم کتاب 

می خوانیم یا منی خوانیم، کتاب خواندن درمان 

توسعه نیافتگی ما نیست. 

توضیح می دهم که کتاب را به دلیل دیگری باید 

خواند و بقیه جوامع هم با کتاب خواندن عموم 

مردم توسعه نیافته اند. بگذارید اول داستانی را 

خالصه بگویم. 

)متولد  چینی  مشهور  نویسنده  هوآ«  »یو   

1960( در فصل دوم کتاب »چین در ده کلمه« 

می نویسد: »از آن جا که در زمانه و مکانی بزرگ 

گاردهای   ... نداشت  وجود  کتاب  که  شدم 

رسخ بخش عمده یی از کتاب ها کتابخانه را در 

ما  در خانه   ... بودند  زده  آتش  کتاب سوزان ها 

 ... مادرم  و  پدر  پزشکی  دوازده جلد کتاب  ده 

مجموعه چهارجلدی منتخب آثار مائو و کتاب 

مائو  گفته های  برگزیده  که  بود  کوچک  رسخ 

از  بیرون  یافن کتاب  برای  بود... متام تالشم 

دوران  سال 1977  در  ماند...  بی نتیجه  خانه 

انقالب فرهنگی گذشته بود ... به هر نفر تنها 

یک کوپن می دادند و با هر کوپن فقط می شد 

دو جلد کتاب خرید ... بعد از سی سال از چین 

بدون کتاب به چین امروز رسیده ایم که کتاب 

 ... دارد.  وجود  متقاضی  کتاب خوان  از  بیشرت 

)صص.  نبود.«  خرید  برای  کتابی  گذشته  در 

)49-70

انقالب چین سال 1949 به پیروزی رسید، از 

سال 1966 انقالب فرهنگی چین آغاز شد که 

طی آن تا سال 1976 به مدت ده سال، بسیاری 

از منابع و آثار فرهنگ چین نابود شد، و به قول 

نداشت.  وجود  کتاب  که  بود  عرصی  هوآ،  یو 

چین از 1949 تا عرص اصالحات به مدت سی 

سال، عرص بی کتاب را طی کرد. یک نسل فقط 

رسخ  کتاب  و  مائو  نوشته های  کتاب  چهار  با 

کسی  که  مائو(  نوشته های  )برگزیده  کوچک 

منی خواند و فقط برای منایش یا شعار سیاسی 

دادن بود، زندگی گذراند. 

یکباره  به  کتاب منی خواند،  که  چگونه چینی 

از ابتدای دهه 1980، چهار سال بعد از مائو، 

در مسیر اصالحات قرار گرفت؟ مردم به یکباره 

کتاب خوان شدند؟ 

نه، منطق بازی سیاست و اقتصاد تغییر کرد. 

مردم برای کار کردن در کارخانه ها، کارآفرینان 

برای تولید، و کشاورزان برای باانگیزه کار کردن 

به کتاب خواندن احتیاج نداشتند. روابط مردم با 

حکومت عوض شد. 

عموم مردم انگلستان موقع انقالب صنعتی هم 

کتاب منی خواندند، مردم کره جنوبی اوایل دهه 

تا اواسط دهه 1980 – زمانی که کره   1960

ظرف بیست وپنج سال کشوری صنعتی شد – 

هم کتاب خوان نبودند. مردم ویتنام، اندونزی، 

بنگالدش و هندوستان هم که در بیست سال 

هم  داشته اند  زیادی  اقتصادی  رشد  گذشته 

کتاب خوان های قهاری نبوده و نیستند. 

کتاب خواندن عموم مردم، علت توسعه و رشد 

اقتصادی نبوده و منی شود. عموم مردم کتاب 

برای  بخوانند:  می توانند  دیگری  دالیل  به  را 

رسگرمی، برای لذت خواندن، برای یاد گرفن 

سلوک شخصی، برای غنی سازی تجربه انسانی، 

برای انسان تر شدن و کسب ظرفیت مشارکت 

در تجربه برشی، برای کسب تجربه معنوی، و به 

همین دلیل است که داستان و رمان در صدر 

خواندنی های مردم جهان است. داستان و رمان 

هم روی توسعه و رشد اقتصادی اثر ندارند. 

و  رفاه  به  کشورها  مردم  وقتی  معتقدم  من 

کتاب  بیشرت  برسند،  بهرتی  اقتصادی  وضع 

نه برعکس. کتاب  نخواندن عموم  می خوانند؛ 

کردن،  معرفی  توسعه نیافتگی  عامل  را  مردم 

آدرس غلط دادن است.

مردم هر قدر هم کتاب بخوانند، تا ماهیت روابط 

و  اقتصاد  بر  حاکم  قواعد  حاکمیت،  و  مردم 

سیاست و جنس حکمرانی عوض نشود، توسعه 

رخ منی دهد. 

است  ممکن  درازمدت  در  خواندن  کتاب 

فرهنگی تر،  زندگی  که  کند  خلق  مردمانی 

انتخاب های بهرت یا مقاومت بیشرتی در برابر 

از  اما مسیر  باشند،  نادرست داشته  حکمرانی 

کتاب خواندن به توسعه، نه مستقیم است نه 

حتی میان مدت. 

است؟  بی حاصل  کلی  به  خواندن  کتاب  آیا 

ابداً، کتاب خواندن برای بسط تخصص فردی 

– باالخص برای انسان هایی که جنس کارشان 

برای عموم مردم  و  علمی و تخصصی است – 

در جهت داشن تجربه انسانی و غنی، رضوری 

جمله  از  عوامل،  سایر  کنار  در  کتاب،  است. 

عدالت،  و  رفاه  از  مناسبی  سطح  با  جامعه یی 

ولی  می کند؛  کمک  زیسن  انسانی تر  به 

توسعه نیافتگی را منی توان به عهده تقصیر مردم 

در کتاب نخواندن گذاشت، و از کتاب خواندن 

عموم مردم هم منی توان انتظار توسعه یافتگی 

داشت.

استاد دانشگاهمحمد فاضلی

کتاب نامه | خوانش زن در شعر زنان
نگاهی به مجموعه شعر »رسمه در فنجان«

علی یعقوبی



فقر یا فقیر شاید آشناترین واژه در کشورهایی مانند 

افغانستان باشد. گدایی گران روی رسک، کودکان کار و 

به  گرسنه  آدم های  ملتمسانه  نگاه های  خیابان، 

کار  از  کار  وقتی  که  مریض هایی  خوراکه فروشی ها، 

گذشت به شفاخانه برده می شوند و کودکان سوتغذی 

که همه ما هر روز شاهد وجودشان هستیم، همه و همه 

داغ فقر هستند که به پیشانی جامعه خورده اند.

داشن  یا  داشن چیزی  عدم  به معنای  لغت  در  فقر 

از  عبارت  اصطالح  در  و  شی  یک  از  میزان  کمرتین 

وضعیتی است که در آن فرد نظر به دیگر افراد جامعه 

درسطح پایین تر قرارگرفته باشد. 

آن جمله  از  را شامل شود  زیادی  انواع  می تواند  فقر 

می توان به فقر مالی و فقر علمی اشاره کرد:

فقر اقتصادی یا فقر مالی 

این فقر از جمله بدترین نوع فقر در جهان شناخته شده 

که در متام کشورهای جهان قابل مشاهده است. این 

نابرابری تقسیم رسمایه در جهان صورت  به علت  فقر 

دست  در  جهان  رسمایه  90درصد  طوری که  گرفته، 

است.  پولدار جهان محدود شده  10درصد جمعیت 

90درصد دیگر جامعه به شکل متوسط یا زیر خط فقر 

زندگی را می گذراند.

تلفات هنگفت  از کشورها  بعضی 

متحمل  فقر  به علت  را  انسانی 

می شوند؛ زیرا فقیران نبود انسان 

می دانند.  خوشبختی  را  اضافی 

تا  گرفته  دسرتخوان  از  فقر  این 

کرده  احاطه  را  مردم  روان  و  روح 

خشکی  نان  لقمه  وجود  است. 

مرغ  حکم  خالی،  دسرتخوان  در 

برای شان  را  لذیذ  شده  سوخاری 

گاهی  هم  همین  اما  دارد. 

برای شان مهیا نیست و در حرست 

یک وعده غذا با شکم خالی شب را صبح می کنند. 

والدین، فرزنددار می شوند تا بتوانند آن ها را به فروش 

برساند و زندگی دیگر اطفال شان را نجات دهند. این 

انواع  گرفتار  و  دچارند  سوتغذیه  به  شدیدا  کودکان 

بیاری های ناشی از گرسنگی و کمبود ویتامین.

گرسنگی  جهانی،  تغذیه  برنامه  اطالعات  اساس  بر 

بزرگ ترین قاتل برشیت است که همه ساله در کنار 

را  مردم  جان  دیگر  بیاری  تعدادی  و  ایدز  ملریا، 

می گیرد.

اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بیش تر  فقر 

دارای  که  افغانستان  جمله  آن  از  است؛  دید  قابل 

آمارهای گوناگونی از فقر می باشد. 

به  را  انسان  می  زند؛  هم  بر  را  آدمی  روان  و  روح  فقر 

به  وادار  را  او  و  می کند  دچار  عصبی  بیاری های 

از طریق  انحراف، جرم و خودکشی می مناید. برخی 

حتی  و  شاقه  کارهای  اطفال،  فروخن  تکدی گری، 

از  افراد  این  می دهند.  ادامه  خود  زندگی  به  دزدی 

لحاظ روحی شدیدا مریض هستند و برای پیداکردن 

لقمه نانی دست به هر کاری می زنند. 

برخی خانواده های دیگر تالش بر حفظ آبرو می کنند 

از  و به جای تکدی گری و انحراف، عالوه بر کارگری، 

درآمدزایی  و  کار  برای  نیرویی  به عنوان  کودکان خود 

استفاده می کنند. مثال بزرگی که هر روز در رسک ها 

می بینیم کودکان معصومی  اند که مشغول دست فروشی 

و یا جمع کردن زباله هستند و کودکی خود را فراموش 

کرده اند.

»چو  جهان  کشورهای  همه  در  معضل  این  حل  راه 

ایستاده یی دست افتاده گیر« می باشد. کاخ نشینان و 

رسمایه داران باید به فکر چادرنشینان و خرابه نشینان 

نیز باشند؛ زیرا انسان ها هانند اعضای بدن در جامعه 

هستند باید به یاری و کمک همدیگر بشتابند تا ریشه 

فقر از جامعه بر چیده شود.

فقر علمی 

اثر این فقر وجود انسان ها منی میرد، بل به مرور  در 

زمان از بین می رود. این فقر مثل فقر اقتصادی، در 

کشورهای در حال توسعه دارای آمار باالیی می باشد. 

ارتباط این دو را منی توان انکار کرد، اگر فرد شکمش 

پر باشد و توانایی خریدن کتاب را داشته باشد می تواند 

مطالعه کند و خود را از این فقر نجات دهد در صورتی 

باشد هرگز  ( گرفتار  مالی  )فقر  اقتصادی  فقر  به  که 

منی تواند این نوع فقر را از بین بربد. 

راه حل این فقر در قدم نخست از بین بردن فقر مالی 

فرهنگ  رایج ساخن  دوم  قدم  در  و  است 

به عهده  تنها  کار  این  که  مطالعه می باشد 

دولت نیست. همه می توانند در ترویج این 

فرهنگ سهم بگیرند.

سخن آخر

علمی،  چه  و  باشد  اقتصادی  چه  فقر 

زمینه ساز مشکالت اجتاعی فراوانی است 

که برای کنرتول و مهار آن باید به طور جمعی 

اقدام منود. در این اقدام، ارتباط بین دولت 

با  کدام  هر  تا  باشد  نزدیک  باید  مردم  و 

را  کمبودها  و  فقر  بتوانند  دیگری  حایت 

بهبود ببخشند.

مرصف گوشت مرغ در جهان در طول چند دهه 

است.  بوده  رشد  حال  در  استثنایی  به طور  گذشته 

می توانیم ارزش غذایی و همچنان نرخ مناسب این 

گوشت را دلیلی برای افزایش مرصف گوشت مرغ در 

جهان ارزیابی کنیم.

صنعت مرغ داری در جهان امروز یکی از سکتور های 

مهم اقتصادی در دنیا می باشد. گوشت مرغ و تخم 

مرغ یکی از منابع مهم و ارزان پروتین صحی مورد نیاز 

بدن انسان است. از این رو در متام جهان و خصوصا 

در کشور های که زیر خط فقر قرار دارند و یا از سطح 

بهرتین  مرغ  گوشت  نیستند،  برخوردار  درامد  بلند 

غذایی  مصونیت  تامین  در  که  است  غذایی  منبع 

می تواند نقش مهمی را بازی کند.

ارزش  زنجیره  انبوه،  تولید  امکانات  و  ظرفیت  وجود 

در  نهایی  محصول  دریافت  هاهنگ،  و  مکمل 

کوتا ه ترین زمان، نیاز به غذای سامل و صحی، قیمت 

و  رسمایه گذاری  امکان  و  مرغ داری  محصوالت  ارزان 

اشتغال از جمله عواملی مهمی است که این صنعت 

را مورد توجه کشورهای در حال پیرشفت و همچنان 

رسمایه گذاران جهانی قرار داده است.

در افغانستان در دو دهه گذشته با کمک های مالی 

رسمایه گذاری  و  افغانستان  دولت  جهانی،  جامعه 

فعالیت  به  مرغ داری  فارم  هزار  ده  حدود  خصوصی 

آغاز منوده اند. هنوز با توجه به نیاز روزافزون مرصف 

گوشت و تخم مرغ در کشور می توان گفت که تولید 

گوشت و تخم داخلی پاسخ گوی نیاز مرصف داخلی 

نیست. 

نیروی  ظرفیت  جغرافیایی،  رشایط  این  بر  عالوه 

انسانی و سایر فرصت های دیگر نشان می  دهد که 

توسعه  و  رشد  برای  بسرت  مناسب ترین  افغانستان 

سکتور مرغ داری می باشد. زنجیره ارزش گوشت مرغ 

در افغانستان شامل شش زنجیره می شود که در متام 

رسمایه گذاری  برای  خوبی  فرصت های  زنجیرها  این 

موجود است .

دانه مرغ: با وجود اینکه افغانستان یک کشور زراعتی 

در  ساالنه  داراست،  را  مرغ  دانه  تولید  توان  و  است 

وارد  را  مرغ  دانه  امریکایی  دالر   96,472,700 حدود 

 Contract( می مناید که این مشکل را می توان توسط

با  می توانند  فارم داران  یعنی  منود؛  حل   )Farming

دهقان ها قرارداد منایند تا اقالم مورد رضورت فارم داران 

را زرع و تولید منایند. این بخش به زراعت کشور، یک 

ظرفیت جدید می افزاید.

تخم نطفه دار : اساسی ترین زنجیر در زنجیره گوشت 

مرغ را تخم نطفه دار تشکیل می دهد که در افغانستان 

تنها ۱۵ فابریکه در این قسمت فعالیت دارند و حدود 

90 درصد از مصارف داخلی از کشور های پاکستان و 

ایران وارد می شود.

تولید چوچه: در قسمت تولید چوچه، ما 14 درصد از 

مصارف داخلی خویش را تولید می کنیم و در حدود 

35,510,996 دالر امریکایی واردات داریم.

تولید گوشت: فارم هایی که به منظور تولید گوشت 

مرغ ساخته شده اند، تا امروز توانایی تولید 73درصد 

نیاز مصارف داخلی را دارا می باشند و 27 درصد از 

مصارف داخلی گوشت مرغ به ارزش 167,658,473 

دالز امریکایی هنوز از کشور های دیگر وارد می شود. 

برای  زمینه  بهرتین  مانده  باقی   %27 این  که 

رسمایه گذاری می باشد.

تخم خوراکی : 611 فابریکه در بخش تولید تخم مرغ 

تولید  تخم  بیضه   1,168,000,000 که  دارند  فعالیت 

بیضه   1,600,000,000 ما  نیاز  میزان  اما  می منایند؛ 

تخم در سال است. ارزش ورادات تخم مرغ در سال به 

28,366,106 دالر امریکایی می رسد .

جدید  نیازمندی   : پروسس کنندگان  و  کشتارگاه 

اقل  حد  و  است  کشور  در  مرغ داری  صنعت 

کشتارگاه  چهار  ایجاد  برای  رسمایه گذاری  فرصت 

کشور  اقتصادی  زون  چهار  در  پروسس کنندگان  و 

موجود می باشد.

در حال حارض برای بیشرت از 81041 تن از هموطنان 

ما در این سکتور زمینه اشتغال فراهم گردیده است 

و همچنان بیشرت از 105000 تن از هموطنان ما به 

شکل غیر مستقیم در این سکتور مشغول فعالیت 

هستند.

در  مرغ  گوشت  ارزش  زنجیره  عموم  به صورت 

دالر  ده هامیلیون  رسمایه گذاری  ظرفیت  افغانستان 

سو  یک  از  رسمایه گذاری  این  که  دارد  را  امریکایی 

باعث رشد صنعت مرغ داری و رسیدن به خودکفایی 

حقیقی در این صنعت گردیده و از طرف دیگر باعث 

ایجاد هزاران شغل در کشور می گردد.

مرکز تحلیل های اقتصادی افغانستان/ وزارت اقتصاد

درنگ
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ایمنی؛ باهم، برای هم
بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه 

دسرتسی به واکسین

موثـری انجـام نشـود بیـش از 265میلیـون نفر با گرسـنگی مواجـه خواهد 

شـد. رشایـط پاندمـی باعـث شـده اسـت تـا آمـار افـراد گرسـنه، دوبرابـر 

پیش بینی هـای قبـل از کرونـا شـود. ایـن آمارهـا و بسـیاری از ارقـام دیگر، 

پاندمـی اسـت.  انسـانی  از هزینه هـای گـزاف  تنهـا منـای اجالـی 

در سـطح جهانـی شـاهد افزایش نابرابری ها بین کشـورهایی کـه امکانات 

اقتصـادی کافـی بـرای مقابلـه بـا بحـران را دارنـد بـا کشـورهای فقیـر در 

حـال افزایش اسـت.

همه گیـری جهانـی با این مقیاس و هزینه انسـانی، بدون پایان مشـخص، 

نیـاز بـه پاسـخی منسـجم، اصولـی و شـجاعانه دارد. متـام تالش هـا بـرای 

جلوگیـری، تـداوی و مهـار کوویـد-19 بایـد بـر اسـاس اصول همبسـتگی، 

در  باشـد.  بـرش  حقـوق  بـر  مبتنـی  بین املللـی  مسـاعدت  و  همـکاری 

تصمیم گیری هـا دربـاره دسرتسـی بـه واکسـین ها، آزمایشـات و معالجـات 

اساسـی و سـایر کاالهـای طبـی، خدمـات و ملزوماتـی کـه در قلـب حـق 

دسـتیابی بـه باالتریـن اسـتندارد صحی و سـالمتی بـرای همه قـرار دارند، 

قداماتـی رصفـا ملی گرایانـه یـا سـودانگارانه، 

مـورد پذیرش نیسـت.

تـا  امیـد دارنـد  نفـر  از آن جـا کـه میلیون هـا 

واکسـین ها بـا آسـودگی خیال و رسیـع تولید 

بگیرنـد،  قـرار  و در دسـرتس همـگان  شـوند 

مقـرون بـه رصفـه باشـند و بـه راحتـی قابـل 

اسـتفاده باشـند، ایـن بیانیـه بـا هـدف بـاال 

بـردن برخـی از جنبه هـای مهـم حقـوق بـرش 

و  همـکاری  سـالمت،  زندگـی،  بـا  رابطـه  در 

کمـک بین املللـی و ارایـه برخـی توصیه ها به 

کشـورها در ایـن زمینـه اسـت.

مقابلـه بـا کرونا اگـر به صورت جداگانـه انجام 

شـود و هاهنگـی و همـکاری همـه کشـورها 

را همـراه نداشـته باشـد در واقـع راهـی بـرای 

مـرگ انسـان های بیش تـری خواهـد بـود.

در  فرهنگـی  و  اجتاعـی  اقتصـادی،  حقـوق  کمیتـه  کـه  طـور  هـان 

مـورد حـق هـر کـس بـرای بهره منـدی از مزایـای پیرشفـت علمـی تاکیـد 

کـرده اسـت: »بیاری هـای همه گیـر منونـه مهمـی از نیـاز بـه همـکاری 

بین املللـی علمـی بـرای مقابلـه بـا تهدیدهـای فراملـی اسـت. از آن جایی 

کـه ویروس هـا و سـایر عوامـل بیـاری زا، مـرز منی شناسـند، اگـر بیـاری 

همه گیـری ایجـاد شـود، بـه اشـرتاک گذاشـن برتریـن دانـش علمـی و 

کاربردهـای آن، به ویـژه در زمینـه طبـی، بـرای کاهـش تاثیـر بیـاری و 

ترسیـع در کشـف روش هـای درمانـی و واکسـین بسـیار مهـم اسـت.« 

مسـاله  ایـن  نگـران  سـالمت،  متصدیـان  دیگـر  و  اپیدمـی  متخصصـان 

هسـتند کـه به دلیـل ظرفیـت محـدود تولیـد واکسـین، کشـورها به جـای 

یـک تـالش جهانـی و هاهنـگ بـرای کشـف و تولیـد واکسـین، رقابتـی 

بـرای سـاخت و فـروش داشـته باشـند یـا کشـورهایی کـه تـوان اقتصـادی 

دارنـد تنهـا به دنبـال معاملـه برای خرید واکسـین بـرای ملت خود باشـند. 

به نظـر می رسـد چنیـن رویه یـی در عمـل منجـر بـه نتیجـه ندادن یـا عقیم 

مانـدن نتیجـه واکسیناسـین در ایـن کشـورها و کل جهـان شـود؛ زیـرا بـا 

ایمـن نبـودن همـه کشـورها و همه مـردم، این بیـاری مهار نخواهد شـد. 

به نظـر می رسـد هنـوز هـم بایـد پیـام سـالمتی امسـال تکـرار شـود کـه »تا 

زمانـی  کـه همـه مـا ایمـن نباشـیم، هیـچ کـس امنیت نـدارد.«

برخـی از کشـورها قبـال نگرانی هـای خـود را مبنـی بـر عجلـه کشـورهایی 

بـا متکـن مالی، بـرای امضای معامـالت برای 

ابـراز  واکسـین ها  بـه  ترجیحـی  دسـتیابی 

عقـب  باعـث  خـود  نوبـه  بـه  کـه  داشـته اند 

مانـدن سـایر کشـورها خواهـد شـد.

دوزهـای  از  »51درصـد  آکسـفام،  به گفتـه 

در  فعلـی،  ظرفیـت  اسـاس  بـر  تولید شـده 

حـال حـارض بـرای کشـورهایی بـا 13درصـد 

جمعیت جهانی اختصاص داده شـده اسـت. 

تولیـدی  امکانـات  ایـن  بـه  دنیـا  بقیـه  اگـر 

وابسـته باشـند، بایـد منتظـر مبانند تـا بعد از 

تحویـل سفارشـات فعلـی، سـفارش آن هـا در 

دسـت تولیـد قـرار بگیریـد و امیـدوار باشـند 

ابتـالی  و  مـرگ  بی شـاری  تعـداد  از  قبـل 

جـدی، دوزهـای بیش تـری تولیـد شـود و در 

اختیـار آن هـا قـرار بگیـرد.«

همـکاری بین املللـی و چنـد جانبـه کشـورها 

بـرای تسـهیل گذار از رشایـط بحـران کنونـی 

پایـدار  قدرمتنـد،  اجتاعـی  و  اقتصـادی  رشایـط  بـرای  زمینه سـازی  و 

و فراگیـر در رسارس جهـان، یـک امـر حیاتـی اسـت. بـرای رسـیدگی بـه 

مریضـی همه گیـر، پیامدهـای آن و تحقـق جهانـی حقـوق بـرش، کشـورها 

بایـد از طریـق همـکاری و کمـک بین املللـی، در کنـار تـالش جداگانـه و 

ملـی خـود، به صـورت مشـرتک و جهانـی هـم اقـدام کننـد.

فقر؛ از دسرتخوان تا روح و روان
برخی از فقیران از کودکان خود به عنوان نیروی کار استفاده می کنند

صنعت مرغ داری؛ فرصت تازۀ اقتصادی
گوشت مرغ و تخم مرغ یکی از منابع مهم و ارزان پروتین صحی است

طاق کرسی در آستانه فروریخنت
در عراق برخی با نرش تصاویری در شبکه های اجتامعی، خرب از فرو ریخنت بخشی از سقف بنای تاریخی طاق کرسی دادند. آن چه   

در شبکه های اجتامعی نرش شد می گوید که بخشی از سقف بنای معروف و باستانی طاق کرسی در منطقه املداین بغداد فروریخته 

است. فعاالن شبکه های اجتامعی و دوست داران میراث این کشور نیز در نقد عملکرد دولت عراق در نگهداری از آن، به بی توجهی 

دولت نسبت به این بنای مهم اعرتاض کرده اند. هنوز مقام های عراقی نسبت به این موضوع واکنشی نداشته و خرب را تایید نکرده اند.

فوزیه علی زاده

ادامه از صفحه اول

همکاری   
بین املللی و چند 

جانبه کشورها 
برای تسهیل گذار 

از رشایط بحران 
کنونی و 

زمینه سازی برای 
رشایط اقتصادی 

و اجتامعی 
قدرمتند، پایدار 

و فراگیر در 
رسارس جهان، 

یک امر حیاتی 
است. 

مقابله با   
کرونا اگر 
به صورت 

جداگانه انجام 
شود و هامهنگی 
و همکاری همه 

کشورها را همراه 
نداشته باشد در 
واقع راهی برای 

مرگ انسان های 
بیش تری خواهد 

بود.



زمان کوتاهی از اعالم استفاده از ربات ها توسط نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ و   

رومنایی  خود  اسکاتران  ربات های  از  امریکا  اردوی  که  نگذشته  نیویارک  چون  پرحادثه یی 

می کند.

پیشاهنگ  دو  این 

رباتیک،  جدید 

رسنشین  بدون 

فوق  نقلیه  وسیله 

پیرشفته یی هستند 

کنرتول  تحت  که 

انسانی  نیروی 

حالت های  در  یا 

خودکار  نیمه 

به  می کنند.  کار 

ای،  آی  گزارش 

 Robotic( رومنایی اردوی ایاالت متحده از این دو منونه اولیه خودروهای زمینی بدون رسنشین

Combat Vehicle        Light ( در آستانه سال جدید میالدی انجام شد.

نیروی  در  انقالب  آغاز   RCV-Ls از  زیبا  عکس  یک  توییت  با  میلر  پرات  امریکایی  رشکت 

زمینی اردوی را اعالم کرد. پرات میلر در حال کار بر روی دو وسیله نقلیه انقالبی با همکاری 

پیان کار دفاعی مستقر در انگلیس )QinetiQ( است. طبق اخبار منترشه، قرارداد تولید این 

پیشاهنگ ها در نخستین ماه میالدی سال۲۰۲۰ بسته شد و در آن زمان جرنال راس کوفمن، 

مدیر تیم عملکرد متقابل وسایل نقلیه جنگی نسل بعدی اردوی، ضمن بیانیه یی اعالم کرد: 

»این ربات ها توانایی ایجاد انقالب در نحوه انجام عملیات جنگی زمینی دارند.«

افزایش قدرت شلیک به یک گشت پیاده، شکسن موقعیت جنگی دشمن و یا شناسایی مواد 

کیمیاوی، بیالوژیکی، رادیولوژیکی، هسته یی و حتی مواد منفجره از دستاوردهای این پروژه 

است. بر این اساس فرماندهان وقت و مکان بیش تری برای تصمیم گیری دارند و رشایط کم 

خطرتری برای رسبازان ایجاد خواهد شد. هر دو وسیله نقلیه جدید سبک طراحی شدند و تنها 

حدود هفت تُن وزن دارند. این ربات ها الکرتیکی-هایربیدی هستند که منجر به رصفه جویی در 

مرصف سوخت خواهد شد؛ ویژگی یی که برای اردوی بسیار مطلوب است.

کوفمن گفت: »ما مشتاقانه منتظر هستیم که این منونه اولیه را به دست رسبازان خود برسانیم 

و نظرات آن ها را در مورد چگونگی استفاده بهینه از خودروهای رزمی رباتیک در دفاع از ملت 

بزرگ خود به دست آوریم.« اردوی امریکا رسمایه گذاری و جدیت زیادی روی ارتقای تجهیزات 

فنی خود در زمین، هوا و دریا دارد.

انگلیس عنکبوت رباتیک به ماه می فرستد
رشکت انگلیسی »اسپیس بیت« رباتی طراحی کرده که در ماموریت ناسا برای فرود روی   

سطح ماه در ۲۰۲۱ میالدی استفاده می شود. این نخستین گام انگلیس برای ارسال یک 

آساگومو  است،  فضایی  عنکبوت  شبیه  که  ربات  این  می آید.  به حساب  ماه  به  کاوشگر 

)Asagumo( نام گرفته است. ربات مذکور به جای تایر، پاهای متعددی دارد و می تواند در 

سطح ناهموار حرکت کند. همچنین وزن آن ۱.۳کیلوگرم است و با پنل های خورشیدی، انرژی 

خود را تامین می کند.

ربات  طراحی 

است  به گونه یی 

کم  آن  ساخت  که 

طبق  باشد.  هزینه 

موجود  اطالعات 

در  فضایی  عنکبوت 

سه ماهه سوم۲۰۲۱ 

پرگرین   لندر  همراه 

رشکت   )Peregrine(

فضا  به  آسرتوبوتیک 

این  می شود.  پرتاب 

کاوشگر ۱۰مرت از لندر فاصله می گیرد و ویدیویی با وضوح HD ثبت می کند.

همچنین این رشکت انگلیسی امیدوار است تا دومین کاوشگر خود را در پایان ۲۰۲۱میالدی به 

فضا بفرستد که البته مجهز به تایر خواهد بود. احتال دارد در ماموریت های آتی در مسیرهای 

پر از پستی و بلندی ربات مجهز به پا روی ربات تایر دار سوار شود.

تحول در تکنالوژی هوایی با ترکیب 
ویژگی های هلی کوپرت و هواپیام

اولیه   منونه   

بدون  هواپیای 

رسنشین با ترکیبی از 

ویژگی های  بهرتین 

هواپیا  و  هلی کوپرت 

رشکتی  توسط 

سوییسی معرفی شد.

یک رشکت سوییسی 

یک ماشین هوایی با 

از  سوم  یک  مقیاس 

هواپیای برقی هایربیدی را که قادر به برخاست و فرود عمودی )VTOL( یا برخاست و فرود 

موثر کوتاه )STOL( است معرفی کرده که به زودی اولین پرواز آزمایشی خود را انجام خواهد 

داد.

این ماشین هوایی که مانتا نام دارد از بهرتین ویژگی های یک هلی کوپرت و یک هواپیا، بهره 

برده است. اولین عرضه این ماشین هوایی برای پروازهای محلی و حتی پیرشفته تر بین یک تا 

پنج صندلی خواهد داشت و برای پروازهای شخصی نیز مشخصات مشابهی اعال خواهد شد 

اما مهمرتین ویژگی آن برخاست و فرود عمودی و کوتاه بُرد است که با سیستم برقی-هیربیدی 

انجام می شود.

منونه اولیه جدید در دو مدل وجود دارد: یک هواپیای تک نفره ورزشی و یک هواپیای دونفره 

برای هوانوردی عمومی. این وسایل نقلیه دارای یک پیرشانه هایربیدی هستند که سیستمی 

کامال الکرتیکی دارد و برد طوالنی تری را فراهم می کند. همچنین برای ماموریت های دوربرد با 

هدف ۶۰۰کیلومرت یک مولد سوخت گاز نیز دارد. برتی ها قابلیت چارچ در طول مسیر دارند. 

در آخر این که، این منونه های اولیه با وجود رسعت باال )۳۰۰کیلومرت در ساعت(، عملکردی 

ایمن دارند.

اشعه اکس نوعی تابش الکرتومقناطیسی است   

و  پوست  در  آن  نفوذ  قابلیت  به دلیل  بیش تر  که 

عکس برداری از استخوان ها، شناخته شده است. 

پرتوهای  ایجاد  به  منجر  تکنالوژی  پیرشفت های 

اکس همگراتری شده است؛ از این رو با استفاده از 

تکنالوژی امروزه در تولید پرتو اکس می توان ساختار 

بیالوژیکی را نیز  سلول ها و دیگر اجزای جزیی تر 

تعیین کرد. از این پرتوها در ساخت مکانیزم هایی 

آن ها  از  استفاده  با  می توان  که  می شود  استفاده 

سلول های رسطانی را از بین برد.

در حالتی کلی اشعه اکس را به دو دسته اشعه اکس 

سخت و نرم تقسیم بندی می کنند. تنها تفاوت بین 

پرتو های سخت و نرم منبع تولید آن ها 

است. به طور دقیق تر می توان گفت که 

پرتو های نرم با استفاده از شتاب دادن 

امواج  یا  سخت  پرتو های  و  الکرتون ها 

هسته یی  واکنش های  نتیجه  در  گاما 

تولید می شوند.

تاریخچه اشعه اکس  

کوتاه  درخشش  سال1895،  در 

گوشه یی  در  که  فسفرسانتی  صفحه 

از آزمایشگاه نیمه تاریک بررسی اشعه 

کاتدیک قرار داشت، ذهن آماده و خالق 

رنتگن که در آن زمان استاد فزیک بود، 

متوجه پرتوهای تازه یی کرد که از حباب 

بیرون  کاتودیک  چراغ های  شیشه یی 

زده است و بی آن که به چشم دیده شود به اطراف 

که  زمانی  در  حتی  تابش  این  می شوند.  پراکنده 

کریستال با استفاده از یک کاغذ پوشانده می شد 

نیز به وجود می آمد.

دلیل نامگذاری آن به اکس نیز این امر است که در 

آن موقع این پرتو بسیار ناشناخته و غیرمعمول به نظر 

می رسید. دلیل این امر نیز آن است که رونتگن با 

و  مقناطیسی  میدان های  در  پرتو  این  دادن  قرار 

الکرتیکی شاهد عدم انحراف آن بود.

این  جالب  ویژگی های  از  یکی 

پرتو آن است که می تواند از اکرث 

عبور  سخت(  مواد  )به جز  مواد 

رونتگن  دلیل  به همین  کند. 

توانست با استفاده از عبور دادن 

همرسش،  دست  از  پرتو  این 

تهیه  استخوان ها  از  تصویری 

کند.

اشعه اکس  

تصویر دست چپ همرس رونتگن 

با  شده  تهیه  تصویر  اولین  که 

استفاده از پرتو اکس محسوب می شود.

جالب است بدانید که رونتگن در سال۱۸۹۶ نشان 

رامفورد را به خاطر این کشف مهم دریافت کرد. او 

همچنین در سال۱۹۰۱ اولین جایزه نوبل در فزیک 

را کسب کرد.

منابع پرتو اکس و تاثیرات آن  

پرتو های  دادن  برخورد  با  می توان  را  اکس  پرتو 

پرانرژی الکرتون با اتم هایی همچون مس یا گالیوم 

ایجاد کرد. در حقیقت با این تابش، الکرتون های 

قرار گرفته در زیرالیه های اوربیتالی درونی همچون 

مواردی  در  و  شده  جابه جا   ،S

از مدار خود خارج می شوند. با 

خارج شدن الکرتون از مدارش، 

زیرالیه  در  قرارگرفته  الکرتون 

پایدار  pبه منظور  اوربیتالی 

کردن اتم، جای آن را می گیرد. 

پرانرژی تر  الیه  از  انتقال  این 

اکس  پرتو  تولید  به  منجر   s به 

می شود.

با استفاده از روش فوق پرتویی 

ایجاد می شود که متمرکز نبوده 

منترش  جهات  متامی  در  و 

می شود. در حقیقت تولید قدرمتند و متمرکز از پرتو 

اکس کاری آسان نیست.

کاربردها  

از  پرتو اکس می تواند ماهیت مواد را تغییر دهد. 

این رو جذب آن توسط سلول های موجودات زنده یا 

گیاهان امکان آسیب زدن به آن ها را ایجاد می کند، 

اما قدرت اشعه اکس در عبور از بافت های نرم امکان 

عکس برداری از اندام های درونی را فرآهم می کند. 

به منظور  در طب  معموال  اکس  اشعه  از  رو  این  از 

عکس برداری از اندام های درونی استفاده می شود. 

پرتو  به وسیله  تهیه شده  از عکس های  استفاده  با 

اکس، می توان محل دقیق شکستگی استخوان و 

میزان آن را نیز تعیین کرد.

وضعیت قرار گرفنت   

دندان ها که با استفاده از 

اشعه اکس قابل بررسی است

در بخش دندان  نیز با استفاده 

تصویری  می توان  اکس  پرتو  از 

تهیه  پوسیدگی  دقیق  محل  از 

بسیار  آن  درمان  در  که  کرد 

کمک کننده است. عکس برداری 

از اندام های درونی تحت عنوان 

مستقیم  مشاهده  و  رادیوگرافی 

رادیوسکوپی  نیز  پرتوها  با  بدن 

با  رادیوگرافی  می شود.  نامیده 

استفاده از باریکه یی از پرتو اکس 

عبور  بدن  از  که  می شود  انجام 

می کند. این باریکه از بافت های گوشتی به راحتی 

عبور می کند و عبور 

بافت های  از  آن 

مشکل تر  استخوانی 

است.

است  جالب  البته 

بدانید که تنها کاربرد 

اشعه اکس در طب، 

عکس برداری نیست. 

در حقیقت به منظور 

کردن  ضدعفونی 

ابزارآالت طبی نیز از 

استفاده  اشعه  این 

این  تاثیر  می شود. 

اشعه روی بافت های 

مختلف متفاوت است. از این رو می توان از آن در 

از بین بردن بافت های رسطانی استفاده کرد. در 

حقیقت با تاباندن این اشعه روی بافت های رسطانی 

می توان با تخریب DNA  سلول های رسطانی، آن ها 

را از بین برد. این روش، پرتو درمانی نام دارد و البته 

با عوارضی نیز همراه است.

سیاره کوچک زینا که یک سال پس از کشفش   

اریس  کوچک  سیاره  رسا  سال2006  در  یعنی 

بزرگ ترین  و  سنگین ترین  شد،  نامگذاری 

سیاره  کو چک است که به دنبال هشت سیاره سامانه 

خورشیدی به دور خورشید در حرکت است.

اریس و قمرش

خرده سیاره اریس بزرگ ترین کثافت/جرمی است 

که فراتر از سیاره نپتون در حرکت بوده و به عنوان 

این  قطر  می شود.  شناخته  کوچک  سیاره  یک 

سیاره کوچک دو هزار و 326کیلومرت تخمین زده 

شده است و 27درصد بزرگ تر از پلوتو برآورد شده 

است.

سیاره کوچک اریس در جنوری سال2005 توسط 

به  پالومار  رصد خانه  در  ستاره شناسان  از  تیمی 

رهربی مایک براون و با استفاده از تصاویری که در 

21اکتبور سال2003 به ثبت رسیده بودند، کشف 

شد و هویت آن کمی بعد تر در هان سال به اثبات 

رسید. این سیاره کوچک یک کثافت فرانپتونی یا 

TNO بوده و یکی از اعضای گروهی از اجرام نامنظم 

به نام صفحه پراکنده است. این کثافت دارای قمری 

مشهور به نام دیسنومیا است و بدون در نظر گرفن 

تعدادی از ستاره های دنباله دار، این سیاره کوچک 

و قمرش درحال حارض با فاصله یی برابر 96.6 واحد 

نجومی از خورشید،  دور افتاده ترین اجرام طبیعی در 

سامانه خورشیدی به شار می روند.

می آید  پلوتو  از  بزرگ تر  اریس  به نظر  که  آنجا  از 

امکان کشف آن به وجود آمد و ناسا در ابتدا آن را 

دهمین سیاره سامانه خورشیدی نامید. این کشف 

به همراه کشف دیگر اجرامی با اندازه های مشابه، 

برای  تا  بر آن داشت  را  بین املللی نجوم  اتحادیه 

اساس  بر  کند.  تعریف  را  سیاره  مفهوم  اولین بار 

این تعریف که در 24 اگیست سال2006 به تایید 

رسید، اریس به همراه اجرامی مانند پلوتو، رسس، 

به عنوان سیاره های کوچک  و میک میک  هائومی 

معرفی شدند.

سیاره کوچک اریس

قطر  سال2010  نومرب  در  انجام شده  رصد های 

این سیاره کوچک را دو هزار و 326کیلومرت برآورد 

کرد و به این شکل،  اریس نیز به کثافت هم اندازه 

پلوتو تبدیل شد. کشف این سیاره کوچک به واسطه 

حرکت بسیار آرامی که داشت،  در ابتدا امکان پذیر 

نبود، اما محققان با استفاده از نرم افزار تحلیل کننده 

تصاویر نجومی،  حرکات این سیاره کوچک را ردیابی 

کرده و در نهایت موفق به کشف آن شدند. اریس 

به همراه سیاره کوچک دیگری به نام میک میک و 

هائومی کشف شد،  کشف هایی که اعالم آن ها در 

محافل نجومی جنجال آفرین شد.

اریس یک سیاره کوچک فرانپتونی یخی یا پلوتوئید 

است و ویژگی های مداری آن،  این کثافت را بیش تر 

در گروه اجرام صفحه پراکنده یا SDO قرار می دهد،  

اجرامی که گفته می شود به واسطه تعامالت گرانشی 

با نپتون در زمان شکل گیری سامانه خورشیدی از 

کمربند کویپلر جدا و پراکنده شده اند.

دیگری  نام  با  شدن  کشف  ابتدای  در  اریس 

دهم  سیاره  این  زمان  آن  در  می شد.  شناخته 

سامانه خورشیدی به نام غیر رسمی زینا شناخته 

الهه  نام  سال2006  در 13سپتمرب  اما  می شد، 

یونان  اساطیر  در  درگیری  و  نزاع 

آن  برای  اریس،   یعنی  باستان،  

انتخاب و تصویب شد.

بر روی سطح این سیاره کوچک بر 

آن  از  که  فرورسخی  تصاویر  اساس 

به ثبت رسیده یخ های متانی وجود 

دارند و نشان می دهند ممکن است 

سطح آن نیز مشابه با پلوتو از بافتی 

همسان برخوردار باشد. حرارت این 

کثافت نیز میان منفی 243 و منفی 

نوسان  در  سلسیوس  217درجه 

است.
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اشعه اکس؛ عکاس استخوان و دندان ها
با استفاده از پرتو اکس، می توان محل دقیق شکستگی استخوان را تعیین کرد

 اریس را می شناسید؟ 
در روز 5 جنوری سال ۲۰۰۵  اریس بزرگرتین سیاره کوتوله در منظومه شمسی کشف شد.  اریس دومین سیارٔه   

کوتولٔه بزرگ و دومین جسم فرانپتونی بزرگ منظومٔه خورشیدی پس از پلوتو است. فاصلٔه اریس تا خورشید ۳۸ تا ۹۷ 
برابر فاصلٔه زمین تا خورشید است و یک بار گردش آن پیرامون خورشید ۵۶۰ سال طول می کشد.  به باور دانشمندان، 
درون اریس مخلوطی از سنگ و یخ است. سطح این سیارٔه کوتوله نیز از یخ متان و نیرتوژن ساخته شده و جو آن نیز 

یخ زده و منجمد است. دیسنومیا تنها ماه اریس است که در سال ۲۰۰۵ کشف شد. قطر این ماه ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلومرت 
است. اریس از نظر میزان جرم و حجم، هفدهمین جسم در سامانٔه خورشیدی است.

 اشعه اکس 125 ساله شد
در 5 جنوری سال ۱۸۹۶  ویلهلم رونتگن، فیزیکدان   

آملانی، اشعه اکس را کشف کرد. نام دیگر اشعه اکس، پرتو 
رونتگن است، که برگرفته از نام ویلهلم رونتگن، کاشف آن 
است. علت نام گذاری اشعه اکس از طرف ویلهلم رونتگن 

نشان دادن کشف یک نوع پرتو ناشناخته است.

تحول در جنگ های زمینی با فناوری جدید

رادیوگرافی با   
استفاده از باریکه یی از 

پرتو اکس انجام 
می شود که از بدن عبور 

می کند. این باریکه از 
بافت های گوشتی 

به راحتی عبور می کند و 
عبور آن از بافت های 
استخوانی مشکل تر 

است.

سال1895، درخشش کوتاه   
صفحه فسفرسانتی که در 

گوشه یی از آزمایشگاه نیمه 
تاریک بررسی اشعه کاتدیک 

قرار داشت، ذهن آماده و خالق 
رنتگن که در آن زمان استاد 

فزیک بود، متوجه پرتوهای تازه یی 
کرد که از حباب شیشه یی 

چراغ های کاتودیک بیرون زده 
است و بی آن که به چشم دیده 

شود به اطراف پراکنده می شوند.

تنها کاربرد   
اشعه اکس در 

طب، 
عکس برداری 

نیست. در 
حقیقت به منظور 
ضدعفونی کردن 

ابزارآالت طبی 
نیز از این اشعه 

استفاده می شود.

تهیه و گردآوری: نجمه رسا

آشنایی با سیاره کوچک اریس



هم زمان با ختم دوره کار دونالد ترمپ، رییس جمهوری   

امریکا، یک مکامله تلیفونی او با مسوول انتخاباتی ایالت 

جورجیا خربساز شده است.

دونالد  تلیفونی  مکامله  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

شد  منترش  جورجیا  ایالت  انتخاباتی  مسوول  با  ترمپ 

که در آن رییس جمهوری از طرف مقابل می خواهد که 

برایش آن قدر رأی پیدا کند تا بتواند نتیجه انتخابات را 

تغییر دهد.

روزنامه  توسط  نخستین بار  که  صوتی  فایل  این 

واشنگن پست منترش کرده، در آن آقای ترمپ به »برد 

رفنسپرگر« فرماندار ایالت جورجیا می گوید: »من فقط 

می خواهم که 11هزار و 780رأی پیدا کنید.« رفنسپرگر 

ایالت  این  در  انتخابات  نتایج  که  می گوید  پاسخ  در 

صحیح است.

»تو  می کند:  توصیه  رفنسپرگر  آقای  به  ترمپ  دونالد 

می توانی دوباره نتیجه انتخابات را بررسی کنی، اما با 

کسانی آن را دوباره بررسی کن که می خواهند به پاسخ 

برسند. نه با کسانی که منی خواهند به پاسخ برسند.«

در پاسخ، فرماندار جورجیا به آقای ترمپ می گوید: »شا 

کسانی را دارید که به شا اطالعات می دهند. ما هم 

آدم های خودمان را داریم که اطالعات را در اختیار ما 

می گذارند. این ها را می توان به دادگاه برد و از دادگاه 

خواست که نتیجه را بگوید.«

از سویی هم، فرماندار ایالت جورجیا در توییتی 

ترمپ:  رییس جمهور  احرتام،  »با  است:  نوشته 

حقیقت  ندارد.  واقعیت  می گویید  شا  آن چه 

مشخص می شود.«

در متاس تلیفونی ترمپ چه گذشت؟

واشنگن پست  توسط  مکامله  از  بخش هایی 

با  ترمپ  آقای  که  می دهد  نشان  شده،  منترش 

زبان بازی و تحت فشار گذاشن رفنسپرگر، سعی 

می کند نظر او را با خود همراه کند.

ترمپ چند بار تکرار می کند که پیروز انتخابات 

در ایالت جورجیا بوده و حتی به آقای رفنسپرگر پیشنهاد 

می دهد که به مردم چنین بگوید: »اتفاق بدی منی افتد 

اگر بگویی که آرا را بازشاری کردی.«

رییس جمهور،  »آقای  می گوید:  پاسخ  در  رفنسپرگر 

چالشی که شا دارید این است که اطالعات نادرست 

در دست دارید.«

می گوید  ترمپ  آقای  مکامله،  این  از  دیگری  جای  در 

پاره کرده اند  را  برگه های رای  از  که شایع شده بعضی 

و ماشین های رای را از بخش »فولتون« خارج کرده اند. 

وکیل آقای رفنسپرگر در پاسخ می گوید که چنین نشده 

است.

این  و  رو می آورد  تهدید  به  امریکا  رییس جمهوری  بعد 

برایش عواقب  اقدام  این  احتال را مطرح می کند که 

قانونی خواهد داشت.

آقای ترمپ می گوید: »تو می دانی که آن ها چه کارهایی 

کرده اند. این کارها جرم است. منی توانی بگذاری چنین 

وکیلت،  رایان،  و  تو  برای  بزرگی  خطر  بیفتد.  اتفاقی 

است.«

و  ۱۱هزار  از  صحبت  ترمپ  آقای  که  جاست  این  در 

برسد،  دستش  به  اگر  که  تعدادی  می کند.  780رای 

ششصد  و  و 473هزار  می شود 2میلیون  آرایش  جمع 

و سی و چهار رای. یعنی دقیقا یک رای بیشرت از جو 

بایدن.

افشای فایل صوتی مربوط به ترمپ، در سطح داخلی 

امریکا واکنش برانگیز شده است. کامال هریس، معاون 

و  محکوم  را  آن  مکامله،  این  به  واکنش  در  جوبایدن 

سوءاستفاده از قدرت عنوان کرد.

انتخابات  در  ترمپ  دونالد  و  بایدن  جو  بین  رقابت  در 

ریاست جمهوری گذشته، آقای بایدن پیروز انتخابات در 

ایالت جورجیا و چند ایالت کلیدی دیگر شد. در نهایت 

با پیروزی در این ایالت ها بود که آقای بایدن ۳۰۶رای 

در کالج الکتورال به دست آورد و آقای ترمپ در نهایت با 

۲۳۲ رای انتخابات را باخت.

آقای ترمپ هنوز نتیجه انتخابات را نپذیرفته او مدعی 

است که در انتخابات به صورت گسرتده تقلب صورت 

گرفته است. هرچند شاهدی هم نتوانسته برای این مدعا 

ارایه کند و تقریبا هیچ کدام از شکایت های تیم حقوقی او 

در دادگاه های مختلف در رسارس کشور به نتیجه نرسیده 

است. آن ها بیش از شصت شکایت به دادگاه برده اند.

این  پایتخت  واشنگن دی سی،  و  امریکا  ایالت  پنجاه 

کشور، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را در قلمروی 

خود تایید کرده اند.

نتیجه  رسمی  صورت  به  جنوری  ششم  امروز  کنگره 

انتخابات را تایید می کند. آقای بایدن پیروز انتخابات هم 

قرار است از روز ۲۰جنوری سوگند ریاست جمهوری را یاد 

کرده و کارش را به عنوان چهل وششمین رییس جمهوری 

امریکا آغاز کند.

برای اولین بار فروش تکت فلم های سینایی در چین   

در سال 2020 از ایاالت متحده امریکا پیشی گرفته است.

در  چین  سینای  فلم های  فروش  یورونیوز،  گزارش  به 

حالی از امریکا پیشی می گیرد که میزان فروش سیناهای 

امریکای شالی سال گذشته میالدی با 80درصد کاهش 

به 2.3میلیارد دالر رسید که کم ترین رقم در چهل سال 

گذشته به شار می رود.

سال2020  در  چین  در  سینا  تکت  فروش  مجموع 

میالدی به 2.7 میلیارد دالر افزایش یافته است.

تعطیلی  و  کرونایی  محدودیت های  دلیل  به  چند  هر 

این کشور  در  فروش  میزان  سالن های سینا در چین، 

نیز طی سال۲۰۲۰ روند نزولی داشته ولی کوتاه تر بودن 

این دوره تعطیلی و پایین تر بودن افت تکت فروشی ها در 

مقایسه با امریکا، سبب شد تا صنعت سینای چین رکود 

پایین تری را تجربه کند.

پرفروش  فلم  شد  موفق  سال۲۰۲۰  در  همچنان  چین 

به  را   )The Eight Hundred(»هشت صد« یعنی  سال 

منایش عمومی بگذارد. درامد حاصل از این فلم نزدیک 

به ۴۶۹میلیون دالر بود. در مجموع میان ۱۰ فلم پردرامد 

سال ۲۰۲۰ میالدی، سه فلم چینی دیگر از جمله »مردمم، 

میهنم«، »ژیانگ زیا« و »ایثار« حضور داشتند.

البته سال هاست که تحلیلگران صنعت سینا، پیش بینی 

می کنند که میزان فروش فلم چین به بزرگ ترین منبع 

درامد صنعت جهانی سینا بدل خواهد شد. اگرچه این 

اختالف فروش در چین و امریکا در سال استثنایی۲۰۲۰ 

و به مدد کرونا کم شده اما این اختالف در سال ۲۰۱۹ نیز 

حدود ۲میلیارد دالر کاهش یافته بود.

برتری خود در صنعت سینا،  برای دایمی کردن  چین 

در مقایسه با امریکا ساخت سالن های جدیدی خود را به 

رسعت ادامه می دهد. تنها در سال ۲۰۱۹ میالدی چین 

9هزار و ۷۰۸پرده جدید سینا به سالن های منایش خود 

اضافه کرد. این کشور همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۲۳ 

میالدی چهارصد سالن منایش جدید افتتاح کند.

سالن های منایش فلم در چین که از ماه جنوری گذشته 

با پایان قرنطینه کرونا بازگشایی شده، همچنان به فعالیت 

سایر  در  که  است  حالی  در  این  می دهند،  ادامه  خود 

کرونا  ویروس  شیوع  امریکا  جمله  از  جهان  کشورهای 

همچنان با رسعت ادامه دارد و گان منی رود که رونق به 

این زودی ها به صنعت سینا در سایر نقاط جهان بازگردد.

از  بهرت  نیز  را  سال۲۰۲۱  چین  سینای  همه،  این  با 

مهم ترین رقیب خود یعنی امریکا آغاز کرده و احتال دارد 

برتری خود در سال۲۰۲۰ را بار دیگر تکرار و چه بسا برای 

همیشه تثبیت کند.

مجلس  دموکرات  رییس  پلوسی؛  نانسی   

منایندگان امریکا در یک رقابت بر رقیب خود کوین 

با  و  کرد  غلبه  جمهوری خواه  نامزد  کارتی،  مک 

منایندگان  مجلس  ریاست  کرسی  به  او،  شکست 

امریکا تکیه کرد.

 14( یک شنبه  روز  العربیه،  گزارش شبکه خربی  به 

جدی( رقابت بر رس ریاست مجلس منایندگان امریکا 

توانست  پلوسی  نانسی  رقابت،  این  در  و  برگزار شد 

که مجددا به عنوان رییس مجلس منایندگان انتخاب 

شود.

منایندگان دموکرات در کنگره ایاالت متحده، نانسی 

پلوسی رییس 80ساله کنونی مجلس منایندگان را 

برای دوره  جدیدی جهت تصدی این پست انتخاب 

کردند و بدین وسیله پلوسی قدرت مندترین شخصیت 

کنگره در دوره ریاست جو بایدن شد.

فرانسیسکو  سان  شهر  مناینده  که  پلوسی  نانسی 

با ماندن در پستش  در کنگره است، دو سال پیش 

حداکرث تا پایان سال 2022 موافقت کرده بود و به 

نظر می رسد این تصمیم او در پیروزی آسانش در این 

دوره از انتخابات نقش داشته است.

تنها مدت کوتاهی قبل از گرفن زمام امور به دست 

جو بایدن به عنوان چهل وششمین رییس جمهوری 

ایاالت متحده که قرار است تا چند روز دیگر انجام 

شود، در جلسه افتتاحیه کنگره جدید، نانسی پلوسی 

مجددا به عنوان رییس مجلس منایندگان این کشور 

انتخاب شد.

اعالم مذاکره واشنگنت با مسکو
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا در مصاحبۀ با شبکه تلویزیونی»سی ان ان« از برنامه های دولت جدید   

بایدن برای مذاکره با روسیه خرب داد.

مشاور امنیت ملی بایدن گفت:»من اطمینان دارم که امروز ایاالت متحده و روسیه می تونند در چارچوب منافع ملی خود عمل کنند، کنرتل تسلیحات و 

ثبات اسرتاتژیک را پیش بربند و با تهدیدهای ناشی از سالح های هسته یی برای جهان مقابله کنند.«

سالیوان ترصیح کرد که دولت جدید قصد دارد بالفاصله به موضوع گسرتش»استارت نو« رسیدگی کند و این به نفع ایاالت متحده است.
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خواست ترمپ از مقام ایالت جورجیا: برای تغییر نتیجه انتخابات برایم رای پیدا کن

چین به جای امریکا، قطب جدید سینامی جهان می شود

پلوسی بار دیگر به چوکی مجلس منایندگان امریکا تکیه کرد
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ناوگروه نیمیتز در نزدیک خلیج 
فارس باقی می ماند

نارضایتی ایران از رفتار عراق و 
افغانستان در سازمان ملل

وزارت دفاع امریکا در یک اقدام تازه تصمیم گرفته که ناگروه لیمیتز را در 

منطقه خاورمیانه نگه دارد.

به گزارش بی بی سی فارسی، 

دلیل  امریکا  دفاع  وزارت 

تهدیدهای  را  تصمیم  تغییر 

مقام های  علیه  ایران 

دونالد  ویژه  به  امریکایی 

این  رییس جمهوری  ترمپ، 

کشور عنوان کرده است.

در  امریکا  دفاع  وزارت 

از  نقل  به  اعالمیه یی 

رسپرست این وزارت گفته است: »به دلیل تهدیدهای رهربان ایران علیه 

رییس جمهوری ترمپ و دیگر مقام های دولتی امریکا، دستور دادم که ناو 

هواپیابر نیمیتز ماموریت از پیش تعیین شده اش را نیمه کاره بگذارد.«

»ناو  افزوده:  ادامه  در  امریکا  دفاع  وزارت  رسپرست  میلر،  کریستفر 

مرکزی  فرماندهی  عملیاتی  محدوده  در  همچنان  حاال  نیمیتز  هواپیابر 

ایاالت متحده امریکا باقی می ماند.«

آقای میلر در همچنان تاکید کرده که هیچ کسی نباید در تصمیم ایاالت 

متحده امریکا شک کند.

پیش از این، پنتاگون اعالم کرده بود که ماموریت ده ماهه این ناوگروه به 

پایان رسیده و آب های نزدیک به خلیج فارس را ترک خواهد کرد.

روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده بود که فرمانده نیروهای امریکایی در 

میلر  آقای  تصمیم  از  این کشور  ارتش  رییس ستاد مشرتک  و  خاورمیانه 

غافل گیر شده بودند.

مقام های نظامی امریکا می خواستند که با افزایش طول مدت ماموریت 

این ناوگروه، آماده مقابله با اقدام های احتالی ایران باشند.

دلیل  که  بودند  داده  گزارش  پرس،  اسوشیتد  و  رویرتز  خربگزاری های 

منی خواهد  امریکا  که  است  این  ناوگروه  خروج  بر  مبنی  اولیه  تصمیم 

تنش ها در منطقه افزایش یابد.

با نزدیک شدن به سال گرد ترور قاسم سلیانی، فرمانده سپاه قدس ایران، 

مقام های  بود.  شده  بیشرت  کشور  دو  رویارویی  بیم  امریکایی ها،  توسط 

امریکایی می گفتند که ایران در پی انتقام گیری از آن کشور است.

به خلیج  امریکایی  گفتنی است، در یک ونیم ماه گذشته سه مبب افکن 

از توان نظامی  فارس رفته و سپس به امریکا بازگشتند که این منایشی 

امریکا عنوان شده بود.

وزارت خارجه ایران اعالم کرده که تهران از رفتار عراق و افغانستان در 

ایران اختصاص  جلسه کمیته پنجم سازمان ملل که به بررسی تحریم های 

داشت، ناخرسند است.

ایران روز  رادیو فردا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه  به گزارش 

دوشنبه )15 جدی( در یک نشست خربی به نقل از نخست وزیر عراق افزوده 

که دولت عراق این موضوع را پی گیری می کند.

در  جدی،  ماه  یازدهم 

جریان بررسی بودجه سال 

جاری سازمان ملل متحد، 

پیشنهاد  امریکا  دولت 

سازمان  این  که  بود  داده 

کمیته   2021 سال  برای 

فعال  را  ایران  تحریم های 

کند.

110رای  با  پیشنهاد  این 

به تصویب نرسید  مخالف 

ولی مناینده عراق به این پیشنهاد دولت امریکا رای ممتنع داد و مناینده دولت 

افغانستان نیز در این جلسه رشکت نکرده بود.

نخست وزیر  العبادی،  حیدر  رسانه ها،  در  عراق  ممتنع  رای  بازتاب  از  پس 

پیشین عراق در صفحه توییرت خود نوشت که احتاال این تصمیم در راستای 

سیاست بی طرف عراق اتخاذ شده است.

نصیر عبداملحسن عبدالله، سفیر عراق در تهران نیز به خربگزاری ایرنا گفته 

که نخست وزیر عراق در پیامی به ایران تاکید کرده است که از هیچ تصمیمی 

علیه ایران حایت منی کند و کمیسیونی برای بررسی این موضوع تشکیل 

شده است.

در ماه های اخیر موضوع پول های بلوکه شده ایران در عراق نیز به یک موضوع 

پیچیده تبدیل شده است.

مقام های دولت ایران می گویند: ۵میلیارد دالر پول ناشی از فروش گاز به عراق 

در این کشور بلوکه شده و به علت تحریم های بانکی و مالی، امکان جابه جایی 

این میزان پول را ندارند.

آزادسازی  به  نسبت  کرده اند  تالش  متعدد  سفرهای  در  ایرانی  مقام های 

یا مواد غذایی که شامل تحریم  بلوکه شده، واردات دوا  مرحله یی پول های 

نیست و نیز پرداخت پول خرید واکسن کرونا از این محل، به پول های بلوکه 

شده دسرتسی پیدا کنند.
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زالتان؛ هزار هکتار جنگل خرید
توتواسپورت ایتالیا مدعی شد که زالتان ایرباهیموویچ؛ ستاره حال حارض تیم آث میالن که با اظهارات عجیب و اقدامات باورنکردنی، عالقه فراوانی   

به حضور در صدر اخبار دارد، به مناسب فرارسیدن سال جدید میالدی، جنگلی به وسعت یک هزار هکتار را به مبلغ سه میلیون یورو خریده است.

زالتان در کریسمس جاری بخشی از یک جنگل در کشور متبوع خود سویدن را با مبلغ معادل سهمیلیون یورو خریداری کرده است.

این جنگل در منطقه مرزی بین دو کشور سویدن و ناروی واقع شده که مساحت آن یک هزار هکتار عنوان شده است. گفته می شود زالتان عالوه 

بر خریداری این منطقه، اجازه استفاده از این منطقه برای تفریحاتی همچون اسنوموبیل، شکار و ماهی گیری را هم دریافت کرده است.  زالتان سابقه 

عضویت در باشگاه های بزرگ جهان از جمله یوونتوس، اینرتمیالن، بارسلونا، پاری سن ژرمن و منچسرتیونایتد و نیز تیم ملی سویدن را دارد.

قسمت دوم و پایانی  

تحقیقـات در برخـی کشـورها نشـان می دهـد که اکـرث خانواده ها با دخـرتان خود 

بیشـرت از پرسان شـان دربـاره  رابطـه   جنسـی، آزار و اذیـت جنسـی و مراقبـت از خـود 

صحبـت می  کننـد. محـور عمـده  ایـن صحبت هـا هـم ایـن اسـت کـه دخـرتان چطـور 

پـرسان  بـه  کمـرت  نگیرنـد.  قـرار  جنسـی  اذیـت  و  آزار  هـدف  کـه  باشـند«  »مراقـب 

می گوینـد کـه نبایـد دسـت بـه اذیـت و آزار کالمی و جنسـی زد و مصادیق ایـن موارد 

را کمـرت بـه آن هـا آمـوزش می دهنـد. مترکـز بر آمـوزش پـرسان، به ویژه در کشـورهایی 

کـه آزار و اذیـت جنسـِی زنـان و دخـرتان فراگیـر اسـت، رضورت و اولویـت بیشـرتی 

دارد.

یکـی از منونه هـای جالـب و موفـق ایـن دسـت از برنامه هـا را اوجامـا آفریـکا، کنشـگر 

مدنـی در نایروبـی کنیـا، اجرایـی کـرده اسـت. از هـر ۴دخـرت در کنیـا، یکـی از آن ها 

مـورد آزار و اذیـت جنسـی و تجـاوز قـرار می گیـرد. بررسـی های اوجامـا آفریـکا نشـان 

داد کـه بیـش از ۶۳درصـد از پـرسان مکتبـی و نوجـوان معتقدنـد کـه اگـر دخـرتی 

لبـاس »اغواگـر« بپوشـید، دارد مردان را به سـکس ترغیب و تشـویق می کنـد و اگر به 

او تجـاوز شـود، مقـرص خود اوسـت. 

در  بعـد  مـاه  در شـش  کردنـد،  را متـام  آفریـکا  اوجامـا  آموزشـی  دوره  کـه  پرسانـی 

فهمیـدن رفتـاری کـه نشـانه  آزار کالمـی یـا جنسـی بـود و جلوگیـری یا دخالـت برای 

توقـف ایـن رفتـار، بـه مراتـب موفق تـر از سـایر پـرسان مکتبـی بودنـد. در مجمـوع، 

بیـش از ۷۰درصـد از ایـن پـرسان نوجـوان گفتنـد کـه توانسـتند وقتـی شـاهد آزار و 

اذیـت کالمـی یـا جنسـی دخـرتان از سـوی پـرسی هسـتند، دخالـت کـرده و مانـع از 

ادامـه  وضعیـت شـوند.

یکـی از برنامه هـای بسـیار موفـق در زمینـه  آمـوزش پـرسان کـه تاکنون در ۳۲ کشـور 

از جملـه امریـکا، هنـد، برزیـل، بنـگالدش، لبنـان، مکزیک، افغانسـتان، پاکسـتان و 

کشـورهای حـوزه  بالـکان بـه کار رفتـه و نتایج مفیدی داشـته، »برنامه  H« اسـت. گروه 

هـدف ایـن برنامـه، پـرسان ۱۵ تـا ۲۴ سـاله اسـت. ایـن برنامـه نگـرش انتقـادی را از 

طریـق فعالیت هایـی مثـل تیاتـر بـازی کـردن، خلـق موقعیت هـای فرضـِی بحـران و 

دوراهـی و واکنـش و سـپس تحلیـل انتقـادِی این واکنش هـا و بعد معرفی شـیوه های 

رفتـارِی جایگزیـن بـرای رفتـار رایـج در ایـن موقعیت هـا آمـوزش می دهند.

برنامـه آن اسـت  ایـن  از ویژگی هـای  یکـی 

کـه همـراه بـا فعالیت هـای کنشـگری اسـت 

و رصفـا بـه آمـوزش در صنف و گـروه محدود 

منی شـود. هـر گـروه بین ۱۰ تـا ۱۶ فعالیت 

یکدیگـر  بـا  یک بـار  هفته یـی  را  مشـرتک 

بـرای چنـد مـاه انجـام می دهنـد. »برنامه ی 

H یـک بسـته  آموزشـی هـم دارد کـه شـامل 

موقعیت هـای  بـرای  جایگزیـن  توصیه هـای 

رایـج اسـت. مدرسـان دوره در ابتـدا و میانه 

و انتهـای دوره، بـا مقیاس سـنج ویـژه  مردان 

بـرای سـنجش برابرِی جنسـیتی، طـرز تفکر 

و مواجهـه و رفتارهـای مـردان در ایـن دوره 

را مـورد سـنجش و بررسـی قـرار می دهنـد 

ایـن  می کننـد.  ثبـت  را  تغییـرات  رونـد  و 

برنامـه  موفق در کشـورهایی بـا فرهنگ های 

مذهبـی  پیشـینه ها ی  و  متفـاوت  بسـیار 

مختلـف اجـرا شـده اسـت. برنامـه  مشـابهی 

هـم بـه اسـم »برنامـه «M بـرای آمـوزش زنان 

متمرکـز  برنامـه  ایـن  دارد.  وجـود  جـوان 

برابـرِی  آمـوزش  و  زنـان  توامنندسـازِی  بـر 

و  بهداشـت  جنسـیتی،  حقـوق  جنسـیتی، 

سـالمت بـاروری بـه زنـان جـوان اسـت. 

سخن آخر

از  را  پـرسان  آمـوزش   ،»H »برنامـه ی  مثـل  موفقـی  برنامه هـای  ترجمـه   بـا  می تـوان 

حلقه هـای کوچک تـر دوسـت و آشـنا و همسـایه و قـوم و خویش رشوع کـرد. بی تردید 

بـدون آموزش هـای جـدی و فراگیـر در ایـن حوزه که دسـت کم از آغـاز نوجوانی رشوع 

شـود، پیـش نخواهیـم رفـت و ایـن چرخـه شکسـته نخواهد شـد.

منبع: آسو/ فرناز سیفی

با اندکی تلخیص

برای مقابله با آزار جنسی
پرسان را آموزش دهید

»زود بـه خـواب می روید؟ اشـکالی نـدارد؛ از   

نـه  بربیـد:  لـذت  سـبک  خوابـی  خـوش  طعـم 

صورتـی هسـت نـه خیالـی کـه مغـز انسـان  را به 

خـود مشـغول دارد؛ پـس بـه خوابـی عمیـق فـرو 

می رویـد.« ویلیـام شکسـپیر )جولیـوس سـزار ، 

حدود 1599(

»خسـته از کار روزانه، خود را به تخت می رسـانم 

، آرامشـی دلچسـپ بـرای اندام خسـته از سـفر، 

آغـاز  امـا درسـت هـان وقـت، سـفری در رسم 

وقـت  آن  انـدازد:  بـه کار  را  ذهنـم  تـا  می شـود 

اسـت که اندیشـه ام )دورتـر از جایی که هسـتم( 

مشـتاقانه قصـد زیـارت تـو را می کنـد.«  ویلیـام 

شکسـپیر )غـزل بیسـت و هفتم، حـدود 1609(

»مـن فقـط دوبـاره چشـانم را بسـته و بـا قطـار 

خیال بافـی رس می کنـم. نگرانی هـای امـروزم را 

برطـرف کـن و فردا را پشـت رس بگـذار. من را در 

میـان آسـان های پـر سـتاره پروازبده ، شـاید بر 

بلنـدای اخـرتی برسـی. از شـاه راه هـای خیـال 

فرامـوش  را  امـروز  درد  کـن  یـاری  مـرا  و  بگـذر 

کنـم.«  گـری رایـت )خیال بـاف، حـدود 1975(

از دیربـاز تـا کنـون، ایـن پرسـش که »هوشـیاری 

فیلسـوفان،  می کنـد؟«  عمـل  چگونـه  انسـان 

متخصصـان  منایشنامه نویسـان،  شـاعران، 

بیهوشـی، دانشـمندان مغـز، ترانه رسایـان و هـر 

اندیشـه  دربـاره   دارد  میـل  کـه  دیگـری  طیـف 

خـود، بیاندیشـند را شـیفته خـود کـرده اسـت.

مجموعـه  و  شکسـپیر  ویلیـام  نوشـته های 

دهـه  اواسـط  در  رایـت  گـری  شـعر»خیال باف« 

1970 ، کـه در بـاال نقـل شـد، منابـع مشـهور 

شـیوه های  از  اسـت  منونه یـی  کـه  فرهنگی انـد 

مختلفـی کـه بـرش در متـام اعصار سـعی داشـته 

بـه یـاری آن رسگردانی هوشـیاری انسـان را بین 

بیـداری و خـواب توصیـف کنـد. 

کـه هنـگام  مغـزی  مکانیزم هـای  قرن هـا،  بـرای 

یـا  بیـداری  هنـگام  در  آگاهانـه  هوشـیاری 

ناهوشـیاری در هنـگام خـواب )یـا هنگامـی کـه 

شـخص تحت بیهوشـی عمومی قرار دارد( از مغز 

پشـتیبانی می کنـد، عصب شناسـان را رسدرگـم 

کـرده  اسـت. بـا وجـود پیرشفت های قرن بیسـت 

همبسـتگی های  علمـی،  تحقیقـات  در  یکـم  و 

طـرز  بـه  انسـان  آگاهـی  بـه  مربـوط  عصبـی 

مانـده  اسـت. باقـی  مرمـوز  شـگفت انگیزی 

جیمـز گورمـن در مقاله یـی در سـال2012 در 

خـواب؟  یـا  »بیـدار  عنـوان  بـا  تایمـز،  نیویـارک 

نوشـت:  می شـود«  محوتـر  دو  ایـن  میـان  مـرز 

»معـای هوشـیاری چنـان اهریمنـی اسـت کـه 

چگونـه  درمـورد  هنـوز  فالسـفه  و  دانشـمندان 

سـخن گفـن در مـورد آن بحـث می کننـد، چـه 

برسـد بـه اینکـه بفهمنـد کـه چیسـت و از کجـا 

می گیـرد.« رسچشـمه 

بـه  گورمـن  تایمـز،  نیویـارک  مقالـه  ایـن  در 

آلکیـرا  هودتـزو  تونونـی،   ( علمـی  مقاله یـی 

نوشـته  آن  در  کـه  می کنـد  اشـاره   )2008

شـده: »وقتـی بیهـوش می شـویم، انتظـار داریـم 

هوشـیاری از بیـن بـرود، امـا آیـا همیشـه چنیـن 

بـدون  بیهوشـی  اگرچـه  می دهـد؟  رخ  چیـزی 

شـک باعـث بی واکنشـی و فراموشـی می شـود، 

تعییـن حـد و حـدودی این ناهوشـیاری، دشـوار 

اسـت.«

و  )لونگشـای  تحقیـق  بـه  همچنیـن  گورمـن 

همکاران ، 2012( - به راهنایی هری شـاینین 

و  فنلنـد  تورکـو  دانشـگاه  از  لونگشـای  یاکـو  و 

اشـاره   - اعصـاب  منتـرش شـده در مجلـه علـوم 

از  کـرد کـه نشـان می دهـد وقتـی کسـی پـس 

دریافـت مـاده بیهوشـی »از نسـیان برمی گردد«، 

ورود بـه هوشـیاری »بـا فعـال شـدن یـک شـبکه 

لیمبیـک  و  قـرشی  زیـر  مناطـق  شـامل  اصلـی 

همـراه اسـت کـه هنـگام بازگشـت از بیهوشـی 

بـا بخشـی از قـرش جـداری جلویـی و تحتانـی از 

می شـوند.« جفـت  عملکـردی  لحـاظ 

تحقیـق  یـک  بعـد،  دهـه  یـک  تقریبـاً   ، اکنـون 

»پـت اسـکن« )تصویربـرداری پزشـکی هسـته یی 

تصاویـر  بعـدی،   3 تصویـر  تولیـد  منظـور  بـه 

رنگـی از فرایند هـای عملکـردی در درون بـدن( 

انسـان:  هوشـیاری  »مبانـی  عنـوان  بـا  جدیـد، 

بـه تصویـر کشـیدن منطقـه گـرگ و میـش«، از 

دانشـگاه تورکو بـه رهربی هری شـاینین، بینش 

زمانـی  مغـز  در  »آنچـه  بـا  رابطـه  در  روشـن تری 

کـه هوشـیاری نسـبت به جهـان اطـراف کمرنگ 

می شـود، رخ می دهـد« را بـه مـا ارایـه می دهد.« 

ایـن یافته هـا )شـاینین و همـکاران، 2020( در 

تاریـخ 28دسـمرب در مجله علـوم اعصاب منترش 

. شد

بـر  فنلنـدی  محققـان  مطالعـه،  ایـن  بـرای 

وضعیـت هوشـیاری متصـل و منفصـل متمرکـز 

شـدند. محققـان در خربنامه یـی توضیـح دادند: 

»وضعیـت منفصل هوشـیاری به حالت بیهوشـی 

بـدون  واکنـش و مراحـل خـواب غیـر آر.ای. ام 

چشـم(  رسیـع  حـرکات  بـا  خـواب  )آر.ای.ام: 

مبنـی  بعـدی  گزارش هـای  می  شـود،  اطـالق 

بـر عـدم وجـود نشـانه یی از ارتبـاط فـرد )تحـت 

آزمایـش( بـا جهـان خـارج اسـت.«

نویسـندگان در بیانیه اهمیت مقاله می نویسند: 

»تـالش بـرای درک بنیـان بیالوژیکی هوشـیاری 

بزرگ تریـن  از  یکـی  حـارض  حـال  در  انسـان 

چالش هـای علـوم اعصـاب اسـت. در اینجـا، مـا 

مطالعاتـی بـا طراحـی دقیـق ارایـه می دهیم که 

فایـق  پیشـین  رسدرگمی هـای  از  بسـیاری  بـر 

عصبـی  مکانیزم هـای  بـار  اولیـن  بـرای  و  آمـده 

زیربنایـی برای هوشـیاری انسـان و قطـع ارتباط 

آن بـا بخـش واکنـش رفتـاری را چـه در هنـگام 

بیهوشـی و چـه در هنـگام خـواب طبیعی نشـان 

مغـزی  شـبکه  یـک  ]مـا[  یافته هـای  می دهـد. 

هسـته مرکـزی را شناسـایی می کنـد کـه بـرای 

هوشـیاری انسـان حیاتـی اسـت.«

یـک  روی  تصادفـی  آزمایـش  دو  محققـان طـی 

گـروه تقریبـاً چهـارده نفـری، فعالیـت عملکردی 

مغـز را همـراه بـا حالت هـای مختلـف هوشـیاری 

عوامـل  از  اول  آزمایـش  در  کردنـد.  کنـرتل 

حالـت  یـک  بـه  دسـت یابی  بـرای  بیهوشـی 

آن  در  کـه  شـد  اسـتفاده  هوشـیاری  منفصـل 

بـه  نسـبت  هوشـیاری  از  نشـانه یی  هیـچ  فـرد 

دنیـای اطـراف نشـان نـداد. بـرای آزمایـش دوم، 

رشکت کننـدگان در ایـن مطالعـه تشـویق شـدند 

کـه بـه طـور طبیعـی و بـدون هیـچ گونـه دارویی 

برونـد. بـه خـواب کوتاهـی  آزمایشـگاه  در 

در هـر دو آزمایـش، آزمودنی هـا را پیـش از اینکه 

شـوند،  بیـدار  یـا  بیاینـد  هـوش  بـه  خودشـان 

بـا تـکان دادن از حالـت منفصـل جـدا و بیـدار 

کردنـد. لحظاتـی پـس از بیـدار شـدن، محققان 

رشوع بـه انجـام مصاحبه هایـی کردنـد کـه بـرای 

تجربیـات  از  مفصلـی  رشح  آوردن  به دسـت 

ذهنـی هـر فـرد در دوره پیـش از »فـرو رفـن در 

بـود. شـده  طراحـی  بی واکنشـی« 

جالـب اینجاسـت کـه محققـان دریافتنـد درجـه 

وضعیـت  نشـان دهنده  لزومـاً  فـرد  پاسـخگویی 

یـک  مثـال،  عنـوان  بـه  نیسـت.  وی  هوشـیاری 

فـرد بـه ظاهـر بی واکنـش ممکن اسـت هنـوز در 

وضعیت متصل باشـد و نسـبت به محیط اطراف 

نویسـندگان  باشـد.  داشـته  هوشـیاری  خـود 

نـدرت  بـه  واکنـش  »عـدم  کردنـد:  مشـاهده 

نشـان دهنده بی هوشـی اسـت، زیـرا اکـرث افـراد 

ذهـن  تولیـد  کـه  داشـتند  تجاربـی 

خودشـان بود« ایـن یافته ها، تأییدی 

اسـت بـر یافته هـای قبلـی محققـان 

تورکـو کـه نشـان می دهـد بیهوشـی 

همیشـه هوشـیاری را به طـور کامـل 

منی انـدازد.  کار  از 

بـه  مربـوط  شـواهد  جمـع آوری 

مرکـز  از  بیهوشـی  مکانیزم هـای 

عصبـی  مبنـای  تورکـو،  اسـکن  پـت 

مشـخص  را  انسـان  هوشـیاری 

می کنـد. تحقیقـات اخیـر آنهـا درک 

مغـز در  از چگونگـی عملکـرد  را  مـا 

منطقـه بـه اصطـالح »منطقـه گرگ و 

میـش« افزایـش داد. منطقـه گرگ و 

میـش بـه وضعیـت بیـن بیدار شـدن 

کامـل  واکنـش  عـدم  و  خـواب  از 

شـخصی کـه هیـچ گونـه هوشـیاری 

نـدارد،  اطـراف  دنیـای  بـه  نسـبت 

می شـود.  گفتـه 

آنالوتا شـئینین، نویسنده اول مقاله، 

»بـه دلیـل  در یـک خربنامـه گفـت: 

تأخیـر کوتـاه بین بیـداری و مصاحبه 

، نتایـج جدیـد ]2020[ درک مـا را 

قابـل  طـور  بـه  بیهوشـی  ماهیـت  از 

»برخـالف  می بـرد.«  بـاال  توجهـی 

عمومـی  بیهوشـی  عمـوم،  تصـور 

موفق، مسـتلزم از دسـت دادن هوشـیاری کامل 

نیسـت. کافی اسـت که ما میـان تجربیات بیار 

و آنچـه در دنیـای خـارج )بـه عنـوان مثـال اتـاق 

عمـل( رخ می دهـد، گسسـت ایجـاد کنیـم.«

فعالیـت  بـه  مربـوط  اتصـال  در  »تغییـرات 

شـبکه یی متشـکل از مناطـق عمیـق درون مغـز 

قدامـی  سـینگوالتس  قـرش   ، تاالمـوس  اسـت: 

و خلفـی و شـکنج زاویه یـی.« »در ایـن مناطـق 

هنگامـی كـه رشکت کننـده در آزمایـش اتصـال 

خـود را از دسـت می دهـد، جریـان خـون كمـرت 

و هنـگام بازیابـی مجـدد، جریان خون بیشـرتی 

بـر  همـکاران  و  شـاینین  می شـود.«  مشـاهده 

اسـاس آخریـن یافته هایشـان، نتیجـه می گیرنـد 

کـه »فعالیـت تاالمـوس، قرشهـای سـینگوالتس 

نقـش  انسـان  زاویه یـی در هوشـیاری  و شـکنج 

دارد.« برعهـده  اساسـی 

یـک  برگلنـد  کریسـتوفر  نویسـنده:  دربـاره 

ورزشـکار، مربـی، نویسـنده و فعـال سیاسـی در 

اسـت. جهانـی  سـطح  در  اسـتقامت  رشـته 

آگاهی انسان و »منطقه گرگ و میِش« هوشیاری
تحقیقات جدید نشان می دهد روی دادن چه اتفاقاتی در مغز، موجب کم رنگ شدن هوشیاری می شود

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع:  سایکولوجی تودی/ کریستوفر برگلند

پرسانی که دوره   
آموزشی اوجاما آفریکا را 
متام کردند، در شش ماه 
بعد در فهمیدن رفتاری 
که نشانه  آزار کالمی یا 

جنسی بود و جلوگیری یا 
دخالت برای توقف این 

رفتار، به مراتب موفق تر از 
سایر پرسان مکتبی بودند. 

در مجموع، بیش از 
۷۰درصد از این پرسان 

نوجوان گفتند که 
توانستند وقتی شاهد آزار 

و اذیت کالمی یا جنسی 
دخرتان از سوی پرسی 
هستند، دخالت کرده و 

مانع از ادامه  وضعیت 
شوند.


